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Resumo 

 

 

 

Esta pesquisa acadêmica busca compreender as vivencias, os processos imigratórios e 

as visões identitárias da comunidade árabe palestina da cidade de Jaguarão/RS. 

Contextualiza-se historicamente o período por meio da historiografia sobre as 

imigrações árabes para o Brasil, desde o século XIX. Através da história oral, 

estabeleceremos contato com a comunidade árabe de Jaguarão. O trabalho etnográfico 

se desenvolve com três imigrantes palestinos que apresentam trajetórias distintas, bem 

como memórias particulares e coletivas semelhantes. As perspectivas identitárias dos 

membros da comunidade e as documentações obtidas no decorrer da pesquisa são 

problematizadas, abordando a compreensão da auto-definição e nacionalismo 

palestino, originados no conflito entre israelenses e árabes. Busca-se compreender a 

lógica e a necessidade da atividade comercial que permite a fixação de diferentes levas 

de imigrantes árabes na região de fronteira. Questões relacionadas a sociabilidade e 

integração da comunidade imigrante árabe-palestina na cidade de Jaguarão também 

foram contempladas. Cabe a este trabalho conhecer um pouco melhor a comunidade 

palestina jaguarense e dar a conhecer a importância das particularidades das trajetórias 

de cada um dos nossos depoentes.    

 

Palavras-chaves: Palestinos, Identidade, Fronteira e Fronteira Brasil-Uruguay. 
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Resumen 

 

 

 

Esta investigación académica busca comprender las vivencias los procesos 

inmigratorios y las visiones de identidad de la comunidad árabe palestina de la ciudad 

de Jaguarão/RS. Se contextualiza históricamente el período por medio de la 

historiografía sobre las inmigraciones árabes hacia Brasil, desde el siglo XIX. A través 

de la historia oral, estableceremos contacto con la comunidad árabe de Jaguarão. El 

trabajo etnográfico se desarrolla con tres inmigrantes palestinos que presentan 

trayectorias distintas, así como memorias particulares y colectivas similares. Las 

perspectivas de identidad de los miembros de la comunidad y las documentaciones 

obtenidas en el curso de la investigación son problematizadas abordando la 

comprensión de la auto-definición y nacionalismo palestino, originados en el conflicto 

entre israelíes y árabes. Se busca comprender la lógica y la necesidad de la actividad 

comercial que permite la fijación de diferentes ondas de inmigrantes árabes en la región 

de frontera. Las cuestiones relacionadas con la sociabilidad e integración de la 

comunidad inmigrante árabe-palestina en la ciudad de Jaguarão también fueron 

contempladas. Cabe a este trabajo conocer un poco mejor la comunidad palestina 

jaguarense y dar a conocer la importancia de las particularidades de las trayectorias de 

cada uno de nuestros depoentes. 

 

Palabras claves: Palestinos, Identidad y Frontera Brasil-Uruguay. 
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INTRODUÇÃO 

 

O decorrer da vida acadêmica em História nos apresenta diversas temáticas e 

problemas investigativos que cativam nosso interesse. Na minha, até o momento, curta 

trajetória desenvolvi curiosidade e aspiração de pesquisa sobre a localidade de Jaguarão, 

cidade onde resido e que abriga a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), da 

qual sou discente no curso de História-Licenciatura. O trabalho desenvolvido no Projeto 

de Catalogação e Digitalização Histórica, em que sou bolsista, me aproximou de fontes 

primárias como jornais antigos e atas da Câmara Municipal, que despertaram minha 

curiosidade sobre possíveis desconhecidas facetas históricas da cidade.  

Há um déficit de trabalhos acadêmicos que abordem os diferentes grupos de 

imigrantes que residem ou residiram em Jaguarão. Dessa forma, perdem-se as 

contribuições dessas pessoas à sociedade e caem no esquecimento suas ricas trajetórias 

de vida, de como e porque chegaram e se fixaram na “Cidade Heroica”. Porém, também 

existe uma forte presença de oralidade no cotidiano desta cidade, o que promove e 

preserva, quem sabe de forma inconsciente, as memórias de seus moradores. A 

manutenção das memórias de atores/grupos urbanos através da oralidade torna-se fonte 

de inúmeros e férteis questionamentos. Por meio da convivência com os moradores da 

cidade (vale dizer que sou natural de São Paulo) pude perceber a presença constante de 

relatos sobre os “turcos” na região de Jaguarão, principalmente em lembranças que se 

referiam ao comercio local.  

A presente pesquisa se desenvolve junto a agentes históricos/sociais da 

comunidade árabe de Jaguarão, município geograficamente situado na fronteira entre 

Brasil e Uruguai, mais precisamente na divisa com a cidade de Rio Branco, distrito de 

Cerro Largo. A cidade contribui significativamente para a movimentação econômica 

rio-grandense em decorrência de sua localização entre dois países, mantendo essa 

dinâmica desde o período colonial e intensificando-a no período imperial, quando foi 

elevada a 12° Vila da província (LIMA, 2010). Já no período Republicano, observamos 

a conjuntura efervescente da cidade, contando com membros influentes na política rio-

grandense como Carlos Barbosa, governador do estado de 1908 a 1913. Atualmente 

Jaguarão continua exercendo seu papel de localidade estratégica para a proteção da 

fronteira nacional e nas relações das atividades comerciais rurais e urbanas entre Brasil 

e Uruguai.  



10 
 

Na conjuntura desta cidade de fronteira que possui patrimônio arquitetônico 

relevante, comércio ativo e influências binacionais, realizamos a coleta de relatos das 

memórias de imigrantes da comunidade árabe, que até meados do século XX possuía 

grande número de membros. Através de produções acadêmicas relacionadas às 

imigrações árabes para o Brasil (JARDIM, 2000; ALVES & CANORÁ, 2015) se 

identificou a região fronteiriça como local de frequente agrupamento de comunidades 

árabes, estando Jaguarão integrada a essa perspectiva. 

A composição étnica do grupo árabe de Jaguarão possuía membros de origem síria, 

jordaniana e libanesa, mas através da pesquisa descobrimos que significativa parcela da 

população de imigrantes árabes, ainda vivos e residentes em Jaguarão, são oriundos da 

Palestina. Com base nesta informação, centramos o interesse investigativo na 

identificação das diferentes memórias e perspectivas identitárias dos integrantes da 

comunidade palestina jaguarense, através de seus relatos de trajetória de vida e 

documentos cedidos por eles.   

Os membros dessa comunidade, que foram contatados, se dispuseram a colaborar 

justamente pela escassez de registros sobre a presença e contribuição dos palestinos na 

cidade. “Vá lá Radi, conversa com a menina. Nós já somos poucos, daqui a pouco 

ninguém vai saber que a gente existiu” (SAID, 2017). Dessa forma Said, principal 

contato com a comunidade, solicitou que o Sr. Radi também participasse das 

“conversas”. Os depoentes demonstraram interesse e compreensão sobre a importância 

de exporem suas memórias para a preservação da História de sua comunidade em 

Jaguarão.  

Os depoentes recordaram suas trajetórias com vigor e saudosismo através de 

relatos que os transportaram para o tempo em que ainda estavam em sua “Pátria 

Palestina”, evocando momentos vividos na infância junto a suas famílias e a conjuntura 

das imigrações. Principalmente os que vieram para o Brasil na adolescência possuem 

um vasto arcabouço de memórias e identificação com seu povo. “Desta forma 

enfatizamos a força dos diferentes pontos de referência que estruturam nossa memória e 

que a inserem na memória da coletividade a que pertencemos. ” (POLLACK, 1989. p.3) 

Obtivemos contato com Said Baja de 59 anos, Sr. Radi Abu Saleh de 67 anos e Sr. 

Rabah Mohammed de 62 anos. Indivíduos pertencentes a comunidade árabe jaguarense, 

que apresentam visões distintas sobre a vivencia na cidade, por pertencerem a períodos 

imigratórios distintos, mas que partilham congruências significativas sobre sua 

comunidade. “Destacamos essa característica flutuante, mutável, da memória, tanto 
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individual quanto coletiva, devemos lembrar também que na maioria das memórias 

existem marcos ou pontos relativamente invariantes, imutáveis. ” (POLLAK, 1992. p.2) 

No intuito de obter acesso as memorias e vivencias deste grupo, abordamos em 

nossa pesquisa aspectos da história oral. Calcados na Nova História, torna-se possível a 

construção de uma historiografia voltada para a compreensão da vivência de grupos 

sociais, por meio da oralidade. Segundo Thompson, é [...] preciso preservar a memória 

física e espacial, como também descobrir e valorizar a memória do homem. A memória 

de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência dos fatos coletivos 

(THOMPSON, 1992. p.17). 

 Por meio destes utilizamos entrevistas não direcionadas com o intuito de 

desenvolvimento metodológico para obter acesso a oralidade destes indivíduos. Com a 

utilização dos métodos de pesquisa e a inserção gradual na comunidade, temos o intuído 

de compreender as trajetórias de cada um dos indivíduos que contatamos. Dentro de 

cada particularidade a memória passa a ser construída de forma coletiva, traçando a 

conjuntura que permeia a fixação dos árabes na cidade de Jaguarão. 

O primeiro capitulo está dedicado a compreender historicamente as primeiras levas 

de imigrantes árabes no Brasil, com enfoque no contexto imigratório dos Palestinos. 

Buscamos ainda entender o direcionamento dos árabes para as áreas comercias no Brasil 

e sua relação com a região fronteiriça do Rio Grande do Sul.    

No segundo capitulo, utilizaremos os relatos e as documentações cedidas pelos 

depoentes para vislumbrar e problematizar a identidade palestina, construída em meio 

aos conflitos entre árabes e israelenses. O terceiro capítulo se propõe a abordar as 

narrativas sobre a população árabe-palestina de Jaguarão, para identificar as dinâmicas 

de sociabilidades internas e externas desta comunidade. 
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I. IMIGRAÇÃO ÁRABE NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

1.1. Diferentes levas imigratórias e seus grupos étnicos  

 

Desde o período colonial o Brasil mantém contato com a cultura árabe através 

das relações comerciais que a Península Ibérica mantinha com países árabes. Com a 

colonização portuguesa no território brasileiro a integração de elementos que compõe os 

hábitos culturais árabes foram, gradualmente, ganhando espaço no Brasil. Truzzi (2007) 

aponta que aspectos característicos do mundo árabe podem ser encontrados no Brasil 

após a colonização, manifestos na língua, na música, na culinária, na arquitetura e 

decoração, nas técnicas agrícolas e de irrigação, na farmacologia e na medicina. Existia 

uma grande familiaridade dos ibéricos com o arabismo e islamismo, devido à presença 

prolongada dessas influências em seus territórios, bem como o contato próximo e 

constante com a África do Norte, que se encontra a curta distância, além Estreito de 

Gibraltar. 

Truzzi (2007) identifica a pratica religiosa islâmica presente em alguns grupos 

africanos arabizados, que são levados como escravos para o Brasil. Segundo Reis 

(1989), os escravizados vindos do continente africano, através do tráfico negreiro, 

originavam-se do Sudão, Guiné Bissau e Moçambique, muitos eles responsáveis pela 

Revolta dos Malês em 1835, na cidade de Salvador.  

Posteriormente a cultura árabe se manifesta na efetiva imigração desta 

população para o Brasil nos anos finais do século XIX. Estes adentraram no território 

nacional pelos “portos nas cidades do Rio de Janeiro, Santos e Paranaguá” 

(ESPINDOLA, 2005.p.73) e nos “estados do Nordeste como Maranhão, Pernambuco e 

Ceará” (MAGALHÃES, 2010. p.5). As imigrações não possuem regularidade de fluxo, 

pois são determinadas por fatores políticos, econômicos e sociais que, muitas vezes de 

forma inesperada, forçam os deslocamentos (ESPINDOLA, 2005). 

 De acordo com Castles e Miller (1973), os processos imigratórios passam por 

três construções teóricas estabelecidas sobre os períodos históricos nomeados de 

imigrações pré-modernas1, modernas2 e contemporâneas3. Quanto as imigrações árabes 

                                                
1 Imigração pré-modernas: caracterizam-se pelo predomínio dos deslocamentos à força, próprios das 

conquistas e invasões, movimentos colonizadores ou causados por motivos ambientais. São imigrações 

ocorridas até 1850.  
2 Imigrações modernas: ocorrem no período entre 1850 a 1973, momento de grandes fluxos imigratórios 

no mundo moderno por conta de guerras importantes como a 1ª e 2ª Guerras Mundiais. 
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para o Brasil, identificamos os fluxos deste grupo na segunda e terceira categoria. Na 

segunda categoria trata-se de contingente imigratório iniciado em 1850 até a primeira 

metade do século XX. Na terceira categoria definem-se imigrações que ocorrem na 

contemporaneidade, deslocamentos iniciados na segunda metade do século XX e que 

ainda estão em andamento. O Brasil possui fluxos imigratórios de árabes iniciados no 

século XIX que se mantém até os dias atuais, com momentos de maior e menor 

intensidade.  

 Nos anos finais do século XIX e na primeira metade do século XX a imigração 

árabe começa a adquirir proporções consideráveis no território brasileiro. Anteriormente 

haviam migrações esporádicas dessa comunidade, porém no período mencionado os 

conflitos em países árabes se intensificam, principalmente com a derrocada do Império 

Turco Otomano (na 1º Guerra Mundial) e com as interferências dos Estados Unidos e 

potencias europeus no Oriente. A estatística em torno da imigração de diferentes 

nacionalidades árabes para o Brasil ainda possui imprecisão, pois a dominação otomana 

em países como Jordânia, Síria e Líbano ocasionaram o registro oficial desses 

imigrantes como turcos e convencionou o termo como sinônimo de árabe (JARDIM, 

2000).    

 De acordo com Júlio Francisco (2014), a classificação documental dos Sírios no 

Brasil começou a ser modificada em 1892 com o fim da dominação turca na região. 

Posteriormente, com o final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, o Líbano passou a 

fazer parte da Síria, ambos comandados pelos franceses neste período. Sendo assim os 

libaneses eram nomeados formalmente de sírios no território brasileiro.  

[...] as duas nacionalidades – síria e libanesa – foram incluídas numa 

única categoria pelas autoridades de imigração brasileiras até 1926, ano 

em que o Líbano se separou da Síria. Na verdade, complementa o autor, 

até 1908 todos os imigrantes do Império Otomano eram classificados no 

Brasil como ‘turco-árabes’. (CAPELO. apud, FRANCISCO, 2014.p. 2).  

 

A fragmentação do antigo Império Turco promoveu uma constante disputa por 

territorialidade no mundo árabe. Estes conflitos, alimentados por potências econômicas 

e políticas ocidentais, foram o motor da imigração árabe mundo afora. Situação que 

propiciou documentações com nacionalidades contraditórias, dificultando a precisão das 

análises de dados imigratórios. A conjuntura conturbada que impulsionou as primeiras 

imigrações árabes indicava um deslocamento temporário, destinado a redimir as 

                                                                                                                                          
3 Imigrações contemporâneas/atuais: Fluxos imigratórios que não se direcionam somente para a Europa, 

mas procuram o continente asiático e a América como opção de rota.   
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famílias de situações sociais e econômicas difíceis, devido aos conflitos armados 

(TRUZZI, 2007). No entanto, o caráter provisório das imigrações tornou-se permanente 

conforme os árabes se estabeleceram no novo país e passaram a receber, gradualmente, 

os membros de suas famílias. Considerável parcela dos primeiros imigrantes árabes, 

majoritariamente sírios e libaneses, que chegavam nas cidades de Rio de Janeiro e São 

Paulo, se estabeleciam nessas localidades por conta dos atrativos comerciais e da rede 

formada entre os patrícios4 (ESPINDOLA, 2005). 

No caso da população árabe que se estabeleceu no Rio Grande do Sul, as redes 

de parentescos eram fundamentais para a chegada e fixação nas cidades (JARDIM, 

2000). A entrada desses primeiros imigrantes no Estado deu-se diretamente pelo porto 

de Rio Grande ou indiretamente pelo porto de Santos, descendo depois por via terrestre 

em direção ao Sul. Não raras vezes, também chegavam por vias terrestres a partir da 

Argentina e do Uruguai (KEMEL, 2000). 

A distribuição dos árabes em território rio-grandense estava organizada de 

acordo com localidades que ofereciam possibilidade de atividades comerciais. 

Normalmente, escolhiam cidades onde parentes já estavam fixados, integrados a 

comunidades de imigrantes constituídas previamente. No entanto, por se tratar do 

“mundo árabe”, constituíam um grupo muito heterogêneo composto por diversas 

culturas que apresentavam características particulares de práticas religiosas, sotaques, 

posições políticas, culinária, vestimentas e tradições (PETERS, 2010). 

A construção da etnicidade, partilhada pelos árabes, passa pelo conceito de 

arabização que se refere ao processo no qual “diversos povos do Oriente Médio e Norte 

da África, alcançados pela expansão territorial do Islã, iniciada na península arábica, 

absorveram numerosos aspectos da cultura árabe, nomeadamente a língua” (FOLGÔA, 

2013. p. 3). Mas não apenas por imposição da espada ocorreu a arabização, os contatos 

comercias entre regiões, cidades e aldeias também promoveu a expansão da cultura 

árabe (FOLGÔA, 2013).  

 O multifacetado grupo árabe exige compreensão de seus diversos componentes, 

sendo de suma importância abordamos suas origens para não cairmos na generalização 

do rotulo “Turco”. Países como o Líbano e o Egito possuem abertura cultural de 

elementos da cultura ocidental, portanto a construção cultural desta sociedade possui 

                                                
4 Entende-se por “patrícios” indivíduos que provem da mesma pátria, imigrantes que compartilham a 

mesma terra natal. Esse termo é muito utilizado pelos depoentes para indicar os outros integrantes da 

comunidade palestina que se fixaram em Jaguarão.  
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mescla e incorporação de elementos que não pertencem somente a cultura árabe. Outra 

característica das comunidades árabes encontra-se no vínculo com a religião 

muçulmana, pois grande parte dos países árabes possuem maioria islâmica ou 

supremacia de um estado islâmico com diretrizes governamentais vinculadas aos 

mandamentos do Islã. No entanto, ser proveniente de um país de cultura árabe não torna 

o indivíduo obrigatoriamente islâmico, justamente pelo fato da islamização ser um 

processo que não possui vinculo indissociável da arabização (FÔLGOA, 2013). A 

fulminante expansão da religião islâmica traz em seu cerne dois processos 

intrinsicamente relacionados: a Islamização e a Arabização. O primeiro correspondendo 

a imposição de uma nova fé e o segundo ligado a aceitação de costumes e características 

culturais provindos da Península Arábica. Entretanto, nem todas as regiões islamizadas 

foram arabizadas, como exemplos temos a Turquia e a Pérsia (Irã), que mantiveram 

seus idiomas, tradições e culturas originais, embora tenham se islamizado (HOURANI, 

2013). Há recorrência de árabes pertencentes a outras vertentes religiosas no Brasil, 

podemos encontrar imigrantes de origem árabe que cultuam o catolicismo na vertente 

religiosa Maronita, dentre outras manifestações do cristianismo oriental. No Líbano e 

Síria, por exemplo, a quantidade de católicos e pertencentes a religião Drusa, possui 

significativa importância na composição religiosa. Neste caso, ainda devem ser pesadas 

as vertentes islâmicas Sunita, Xiita, Sufista e Karijita (WANIEZ e BRUSTLEIN, 2001).  

Apresentando a diversidade dentro da comunidade árabe, podemos direcionar 

nossa atenção à constituição da identidade dos imigrantes árabes-palestinos na cidade de 

Jaguarão. Comunidade palestina compreendida como mais um dos múltiplos grupos do 

“mundo árabe” que possui suas próprias peculiaridades históricas, culturais e religiosas.  

 

1.2. Imigração da população Palestina 

 

No período da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), as imigrações 

provenientes do “mundo árabe” decaíram significativamente no Brasil, com melhoras 

no período entre guerras de 1919 a 1930. “Entre os anos de 1895 e 1914 há o ingresso 

de 57.020 imigrantes árabes, enquanto entre 1914 a 1919 o ingresso é de somente 2.693. 

No período entre guerras de 1920 a 1930, registrou-se a entrada de 42.210 indivíduos” 

(ALMEIDA, 2000, p. 14). De fato, compreendemos a dificuldade de afirmar a 

nacionalidade de indivíduos de nações árabes que adentravam no Brasil. A população 

palestina também faz parte deste contexto turbulento de movimentos nacionalistas e 
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autodeterminações, na efervescência de processos de construção de nações que estavam 

saindo do jugo turco e caindo sob os interesses das potencias ocidentais (JARDIM, 

2003). Em 1922, as antigas províncias orientais otomanas foram divididas em zonas de 

influência francesa e inglesa, embora já houvessem levantes nacionalistas árabes que 

visavam a independência (JARDIM, 2000). 

O território onde se situava o povo palestino passou a ser comando pela 

Inglaterra, que possuía laços comerciais e financeiros com os EUA, posteriormente, um 

forte aliado no apoio à construção do Estado de Israel. A posição inglesa era de relativo 

desdém para com os palestinos, no entanto os interesses em oleodutos não propiciava o 

abandono total da região.  Em 1947, a Inglaterra entrega oficialmente a tutela do 

território à Organização das Nações Unidas (ONU), em meio a conflitos e instabilidades 

envolvendo a criação estado de Israel (JARDIM, 2006). 

Porém é pertinente compreender os fundamentos da construção do Estado 

israelense e reinvindicação judaica sobre essas terras, com princípios calcados no 

desenvolvimento do sionismo. Chemerry (2012) traz o sionismo como uma construção 

iniciada na Bíblia, no momento em que Moises guia os hebreus, para a terra prometida 

de Canaã, localizada no território que contemporaneamente foi reivindicado pelos 

israelenses. No entanto, antes da chegada dos hebreus, outras populações já habitavam 

Canaã. Conforme o Antigo Testamento, a ordem de Deus é exterminar todos aqueles 

que se encontram ocupando a “Terra Prometida”, para que o “povo escolhido” tenha 

pleno domínio sobre ela (GENESIS, 19-20). Interessante perceber, milhares de anos 

depois, certa semelhança histórica. O “povo escolhido” retorna e “extermina” os antigos 

habitantes. 

[..] o sionismo é um movimento político e religioso que tinha como 

objetivo a volta dos judeus para a “Terra Santa”, na Palestina. 

Desejavam eles fundar um “lar nacional” para o povo judeu no lugar 

onde acreditavam ser, por direito histórico e religioso, os verdadeiros 

donos. (CHEMERRY, 2012. P.23) 

 

Este conceito de posse territorial divina (por vontade de Deus) tornou poderoso 

caráter político e ideológico ao longo dos anos, ganhando contornos cada vez mais 

favoráveis para a criação de um “Lar Judeu”, o Estado de Israel. O sionismo político se 

fortaleceu após o Holocausto, com o extermínio em massa de judeus europeus durante a 

Segunda Guerra Mundial (CHEMERRY, 2012). Em 1947, após a entrega do território 

da Palestina para as Nações Unidas, “[...] a comunidade judia declarou sua 
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independência como Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecido pelos Estados 

Unidos e Rússia [...]” (HOURANI, 1994. apud, JARDIM, 2000. p.88). 

 Duppas e Vigevani (2001) indicam que a ONU passou a tutelar o embate interno 

entre palestinos e judeus, que se iniciou após a declaração unilateral de um novo estado 

na Palestina. Em 1947 foi convocada a Assembleia Geral da ONU que articulou duas 

posturas: Uma favorável a construção territorial baseada no sionismo, ou seja, a 

manutenção do Estado israelense. Outra que visava a criação de um Estado com duas 

unidades políticas, árabe e judia. Por fim, a criação do Estado de Israel venceu, 

acarretando controvérsias e conflitos que se fazem sentir até os dias de hoje. Com a 

declaração de criação do Estado de Israel, em 1948, se iniciou um conflito internacional 

onde Egito, Jordânia, Líbano, Síria e Iraque5 se unem e invadem Israel, em defesa da 

população árabe e da preservação do território palestino, dando início a Primeira Guerra 

Árabe-Israelense. 

Embora, nesse período, os judeus formassem menos de um terço da 

população total e habitassem cerca de 6,5% do território palestino, a 

partilha lhes concedeu mais de 55% das terras, levando a total 

reprovação dos países árabes (SIVOLELLA, apud RAMID, 2010. 

p.1). 
 

Logo após a partilha do território palestino e judeu promovida pela ONU, as 

terras aparecem divididas como mostra o mapa a seguir; 

 
Imagem 01: Partilha da Palestina em 1947. Fonte: Site Brasil Escola. 

                                                
5 “A Liga Árabe”, apoiada pela Arábia Saudita e o Iêmen.   
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O mapa aponta um território descontinuo para ambos os países, mas 

principalmente desfavorável para os palestinos que estavam em maior número. “Se, por 

um lado, o povo judaico realizava o seu grande sonho de retorno à Terra Prometida, por 

outro estava consumando a diáspora do povo palestino, que se vira forçado a abandonar 

o lugar onde sempre estivera, desde os tempos bíblicos” (SOARES, 1991.p. 49). Com a 

criação do Estado de Israel os conflitos se intensificaram encabeçados por países árabes 

que se aglutinaram na Liga Árabe, organização que servia de fundamento ideológico 

para o Pan-arabismo do egípcio Gamar Abdel Nasser. A força de uma população de 

milhões de árabes unidos deveria ser suficiente para fazer a defesa do povo palestino e 

expulsar potências estrangeiras nocivas .  

Em meio aos interesses expansionistas das potências que ao longo dos 

séculos exploraram o Oriente Médio surgiu a figura do líder egípcio 

Gamar Abdel Nasser, desfraldando a bandeira do pan-arabismo. 

Procurou alicerçar sua atuação na Liga Árabe, organismo criado em 

1945, contanto com 22 membros. Em seu livro intitulado Filosofia da 

Revolução, Nasser expressou o seu objetivo de liderar não só os 150 

milhões de árabes que se espalham desde o Golfo Pérsico até a 

Mauritânia como também os 420 milhões de muçulmanos da época, 

espalhados pelas mais diversas partes do mundo (SOARES, 1998, p. 

37).  

 

A Primeira Guerra Árabe-Israelense termina com vitória de Israel (1949), que 

passa a promover a diáspora/expulsão do povo palestino, obrigado a abrir mão de suas 

terras em busca de segurança e condições mínimas de garantia de vida.  

Em 1949 a Palestina já não existia mais e sua população original 

estava dispersa, apesar de todas as pressões. No novo Estado de Israel 

permaneceram apenas 250.000 palestinos, enquanto que 350.000 

fugiram para a Faixa de Gaza; um milhão passaram a viver sob a 

soberania da Jordânia e 180.000 foram para o Líbano. A maior parte 

dessa massa humana, cerca de 80%, a partir de então viveu em 

campos miseráveis, com a precária assistência da UNRWA [United 

Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near 

East] (SOARES, 1991. p.51). 

 

O território palestino e israelense permaneceu com as delimitações instituídas 

pela ONU até 1967, quando Israel promoveu a Guerra dos Seis Dias, objetivando 

ocupar territórios sob “autoridade” palestina e regiões adjacentes de nações árabes, para 

consolidar seu poder e presença na região do Levante Oriental6.  

                                                
6 Atualmente correspondendo a Síria, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia e a Península do Sinai/Egito. 
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Imagem 02: Ocupação israelense em 1967, após a Guerra dos Seis Dias.  

Fonte: Site descomplica.com 

 

O mapa apresenta a configuração territorial estabelecida após a fulminante 

vitória israelense na Guerra dos Seis Dias, com os territórios da Faixa de Gaza e 

Península do Sinai conquistados do Egito; as Colinas de Golan tomadas da Síria; a 

Cisjordânia e Jerusalém Oriental arrancadas do domínio do Reino da Jordânia. Israel, 

fortemente apoiado materialmente pelos EUA, França e Inglaterra derrotou 

fragorosamente uma liga militar constituída por Egito, Síria e Jordânia. “Ao terminar a 

Guerra dos Seis Dias, Israel havia acrescentado mais cerca de 68.000km² aos 21.000 

que possuía” (SOARES, 1991, p. 59). As áreas da Cisjordânia e Faixa de Gaza, 

densamente povoadas por palestinos passaram ao domínio israelense, que iniciou uma 

intensa política de implantação de colônias judaicas nessas áreas. Em paralelo foi 

promovido o “incentivo” do abandono da região por parte dos palestinos. Mais de um 

milhão de árabes palestinos dos territórios recém ocupados ficaram submetidos ao 

controle militar do governo de Israel (SOARES, 1991). Esta situação intensificou 

severamente o processo de diáspora palestina. Nos anos seguintes, a pressão 

internacional e a ONU obrigaram Israel devolver os territórios conquistados a Síria, 

Egito e Jordânia... mas o mal já estava feito, a população palestina havia diminuído 

significativamente.  

Segundo Nabulshi (2003), atualmente os palestinos compõem um terço de toda a 

população refugiada do mundo. A construção histórica estabelecida nas lutas 
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subsequentes pelo território Palestino nos apresentam as complexidades identitárias 

desta população, marcada pelas diásporas, em um primeiro momento, em direção à 

território libanês, sírio, egípcio e jordaniano. O povo palestino intensificou seu processo 

de auto-reconhecimento enquanto nação durante o processo de perdas territoriais frente 

ao Estado de Israel. Situação permitida e chancelada pela frequente omissão da ONU.  

As diásporas palestinas, durante o século XX, se estenderam a todo o mundo, 

impulsionadas pela constante violência e indeterminação sobre seu território natal. Um 

dos países que recebeu imigrantes árabes-palestinos foi o Brasil, que já contava com 

uma numerosa comunidade árabe. De acordo com Denise Jardim (2003) a maioria dos 

palestinos presentes no Brasil possuíam oficialmente registro de nacionalidade 

jordaniana, pelo contexto da tutela que o Reino da Jordânia manteve sobre o povo 

palestino entre 1948 e 1967 (Primeira Guerra Árabe-Israelense e Guerra dos Seis 

Dias/Segunda Guerra Árabe Israelense).  

No processo imigratório palestino para o Brasil, percebe-se o estabelecimento de 

redes de contato com patrícios de outras nacionalidades que já residiam no território, 

oriundos das primeiras levas imigratórias. Através deste contato, a atuação comercial 

dos imigrantes árabes no Brasil tornava-se um preposto para os palestinos que adentram 

no país (JARDIM, 2006). A presença de patrícios influenciava na escolha do local onde 

os palestinos iam estabelecer suas vidas. Em parte, a possibilidade da atuação como 

mascate dependia dos contatos com comerciantes estabelecidos a mais tempo. A lógica 

era dos novos comprarem mercadorias dos mais antigos e revenderem no comércio 

ambulante. No caso do Rio Grande do Sul e, principalmente, nas regiões de fronteira, o 

dinamismo de um comércio pré-existente foi o principal atrativo para estes indivíduos 

(HAMID, 2007).  

 A cidade de Jaguarão, no Sul do Estado do Rio Grande do Sul, na fronteira entre 

Brasil e Uruguai, durante muitas décadas apresentou numerosa comunidade árabe, 

constituída principalmente por imigrantes palestinos, quase todos envolvidos com as 

atividades do comércio. Considerando as informações apresentadas pelos três depoentes 

contatados para a realização da presente pesquisa, a comunidade árabe jaguarense se 

manteve numericamente relevante, pelo menos, desde a década de 60 do século 

passado. Os relatos de alguns remanescentes desta comunidade de imigrantes e suas 

histórias de vivência e adaptação à cidade de Jaguarão constituem o foco das reflexões 

que seguem abaixo. 
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1.3   A recorrência dos árabes no comércio e nas fronteiras do RS 

 

 A população de imigrantes árabes possui trajetória de intensa participação no 

setor do comércio em todo território brasileiro. Possivelmente por isso, o senso comum 

apontou este grupo como fundamentalmente ligado a prática comercial, antes mesmo de 

migrarem de seus países de origem para o Brasil. Porém, historicamente encontramos o 

comercio como uma opção de subsistência e resistência da população árabe imigrante, 

em sua grande maioria sem experiência no comércio.  

 Nos trabalhos sobre a comunidade palestina de Roberta Peters (2010) e Denise 

Jardim (2000) podemos observar a atuação dos imigrantes palestinos em sua terra natal, 

majoritariamente voltada ao trabalho da terra, com o tradicional cultivo de oliveiras, 

além do plantio de trigo e outros grãos. A região da Palestina, no fim da segunda 

metade do século XX, possuía vilarejos que plantavam para subsistência de suas 

famílias e para o abastecimento de pequenos comércios locais estabelecidos nos 

vilarejos rurais (HAMID, 2010). Com a imigração, as comunidades árabes que 

aportaram no Brasil se distanciaram das atividades que mantinham em seus países de 

origem. A condição financeira da maioria dos imigrantes árabes inviabilizava a compra 

de terras para o cultivo. Há também o fato de que nem todos os imigrantes que 

chegaram ao Brasil foram favorecidos com políticas nacionais que facilitavam a 

aquisição de lotes de terra ou sua absorvição no setor fabril. Este é o caso dos 

imigrantes árabes, o que tornava sua adaptação e subsistência mais difícil do que os 

grupos contemplados (GERALDO, 2009).  

Parte de um projeto de substituição da mão de obra escrava, os 

migrantes estrangeiros foram atraídos por políticas públicas com a 

possibilidade de aquisição de propriedade que se abria com a 

promulgação da Lei de Terras em 1850 (JARDIM, 2000. p.105). 
 

A realidade do trabalho para os imigrantes árabes no Brasil foi complicada, 

oferecendo poucas oportunidades e dificultando a reconstrução de suas vidas, situação 

que forçou o aprendizado de um novo ofício. Dessa forma o grupo passou à uma 

atividade informal, definida como “ato de ‘mascatear’, vender produtos de porta em 

porta, carregar a mala de produtos” (JARDIM, 2006. p. 71). O ofício de mascate se 

apresenta como uma aquisição ou condição da migração. A atuação como mascate 

possibilitava autonomia ao grupo, sem que eles dependessem de políticas de 

“assentamento” do governo brasileiro, contornando as limitações trabalhistas. Com o 

aumento do fluxo imigratório e por estarem cientes da atuação profissional de seus 
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patrícios, muitos já partiam para o Brasil com o intuito de atuar como mascates nas 

cidades em que se estabeleceriam (JARDIM, 2006).  

 Hamid (2007) identifica uma imigração palestina com grande fluxo destinado ao 

território sul do Brasil e com recorrência em áreas de fronteira, especificamente, o 

estado do Rio Grande do Sul possuí numerosas comunidades árabes, em cidades como 

Santana do Livramento, Chuí, Uruguaiana e São Borja. Jaguarão atualmente possuí uma 

reduzida população árabe, mas segundo relatos de membros desta comunidade, a cidade 

já chegou a possuir mais de setenta imigrantes ou descentes de imigrantes árabes. 

Fronteira, comércio e árabes, constituem um trinômio que se estende a todo território 

nacional brasileiro.  

No Sul do Brasil e, em especial, nas fronteiras com outros países do 

Cone Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai), a presença árabe está 

diretamente vinculada com as possibilidades de comércio, em uma 

dinâmica semelhante como a ocorrida no Norte do País. Assim, a 

procura de novas possibilidades comerciais foi o atrativo que levou 

muitos árabes à fronteira (RABOSSI, apud. ALVES, CANORÁ. 2015. 

p.1). 

 

 Podemos abordar a fronteira como uma localidade que possibilita ao 

comerciante/imigrante árabe a ampliação da dinâmica comercial, aumentando sua 

perspectiva de vendas. A visão comercial se torna múltipla a partir do momento em que 

este grupo percebe a fronteira como movida por dois polos comercias distintos, que 

possibilitam abrir espaços para comercialização de produtos brasileiros nos territórios 

dos países vizinhos e a comercialização de produtos desses outros países no território 

brasileiro (ALVES, CANORA. 2015). 

  A fixação dos negócios junto a região da fronteira não se dava de forma 

imediata. Um recurso normalmente utilizado era manter a sede da loja no interior do 

estado (Rio Grande do Sul) e abrir um comércio com funcionamento sazonal na 

fronteira. Sempre que a atividade comercial ou cotação da moeda favorecesse o 

comercio fronteiriço, integrantes da família se deslocava e abriam a loja, trabalhando 

enquanto os lucros fossem elevados. Com a mudança na dinâmica comercial ou cotação 

desfavorável da moeda, o estabelecimento fronteiriço era (temporariamente) fechado e 

os comerciantes retornavam ao interior. O comércio realizado no interior do estado, 

normalmente, demonstrava ter maior estabilidade e segurança, embora não fosse tão 

lucrativo. A tendência era, com a criação de freguesia fiel e crescimento da loja, 

membros da família se fixarem em definitivo junto à fronteira, sem abandonar em 
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definitivo os vínculos e a segurança do estabelecimento do interior 

(SAID;RABAH;RADI, 2017).  

 A informação apresentada acima, sobre a sazonalidade dos estabelecimentos 

comerciais árabes na fronteira, foi identificada nos relatos dos três depoentes 

consultados para a realização desta pesquisa. A seguir, no segundo e terceiro capítulos 

deste texto, passaremos a trabalhar com as memórias e documentação fornecidas por 

Said Baja e com as narrativas das trajetórias de Rabah Mohammed e Radi Abu Saleh. 

Três patrícios, três comerciantes árabes-palestinos há décadas estabelecidos em 

Jaguarão.  
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II. DOCUMENTAÇÃO DE IMIGRAÇÃO E IDENTIDADE PALESTINA 

 

2.1. O processo imigratório dos membros da comunidade palestina em Jaguarão 

 

   Nossos interlocutores são oriundos da região de Ramallah na Palestina, mas de 

vilarejos distintos. Said provêm de Safah, muito próximo da localidade de Durbiz, terra 

natal do Sr. Rabah, que até hoje possui parentes vivendo no vilarejo de Said. O Sr. Radi 

é natural de Beituniya. Nossos depoentes apresentaram que a ocupação de suas famílias 

no território palestino era a agricultura, majoritariamente de subsistência e, em alguns 

casos, como do Sr. Radi, de forma concomitante, a comercialização em pequena escala 

de produtos para seus vilarejos. Informação que está em sintonia com o encontrado em 

nas leituras, onde a “[...] sociedade árabe palestina girava em torno da atividade agrícola 

e a maior parte dos refugiados tinha os bens de família e economias de vida nesse setor: 

casas, campos, lavouras, rebanhos, ferramentas e capital em geral” (CLEMESHAA, 

2008. p.184).  

Embora os nossos contatados se autoreconheçam palestinos, este grupo possui 

ambiguidade em suas documentações de entrada no Brasil, devido ao processo de 

criação do Estado de Israel e domínio do antigo território correspondente a Palestina. 

Tal como foi exposto anteriormente, os conflitos armados e a expulsão como política de 

estado provocaram um êxodo de mais de um milhão de palestinos, que constituíram 

colônias de refugiados no Líbano, na Síria, no Egito e na região denominada pelos 

árabes de Cisjordânia, dentro do Estado de Israel, mas que após o fim da Primeira 

Guerra Árabe-Israelense ficou sob autoridade da Jordânia7. A região de Ramallah, de 

onde provem os três depoentes, se encontra no território da Cisjordânia.  

As condições conflituosas na qual os palestinos construíram sua identidade passam 

por uma compreensão de autodeterminação em sua nacionalidade. 

[...] a denominação de palestino é volátil e historicamente constituída, 

o que não pode ser confundido com uma identidade provisória ou sob 

                                                
7 Formaram-se colônias de refugiados também no próprio território do Reino da Jordânia, com um 

aumento descontrolado da população palestina na margem oeste do Rio Jordão. Nesta região passaram a 

ser organizadas ações armadas por guerrilheiros palestinos que fustigavam as cidades israelenses na 

fronteira com a Jordânia. Ataques sobre os quais, muitas vezes, o governo do Reino não tinha 

conhecimento, mas que geravam violenta retaliação do exército de Israel. Parte do território jordaniano 

estava praticamente sob controle dos guerrilheiros palestinos do Al Fatah. “Alegando que estava se 

formando um Estado dentro de outro Estado, o rei Hussein, em princípios de setembro de 1970, mandou 

suas tropas expulsar os palestinos dos territórios jordanianos. Empregou artilharia e tanques não só contra 

as bases guerrilheiras mas também contra campos de refugiados civis, provocando uma matança, segundo 

o Al Fatah, que chegou a 20.000. Este episódio ficou conhecido como Setembro Negro [...]” (SOARES, 

1991, p. 61). 
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risco de extinção. Pelo contrário, o reconhecimento de processos 

históricos não deve lançar suspeitas sobre sua veracidade, mas reiterar 

o trabalho coletivo e processual contido em uma autodenominação. 

(JARDIM, 2003. p. 224) 

 

Este processo indenitário perpassa a documentação e as declarações de 

nacionalidade de nossos interlocutores. Como testemunha física da complexidade da 

construção desta identidade apresentamos abaixo a primeira via da certidão de 

nascimento do palestino Said, emitida pela Jordânia, que a partir de 1947 passou a 

tutelar política e administrativamente a Palestina.  

 

 
Imagem 03: Certidão de nascimento jordaniana de Said. Documento bilingue árabe/inglês,  

emitido em 1966.  

 

Na parte superior do documento pode ser lido em inglês: “Reino Hashemita  da 

Jordânia [...] Ministério da Saúde [...] Certidão de Nascimento” (tradução da autora). 

Embora bastante castigada pelo tempo, ainda pode ser identificada na certidão, em 

caneta azul, no topo, a data de nascimento (Date of Birth) 23/12/1954; ao centro o 

endereço permanente dos pais (Permanent Address of Parents), a vila de Saffa; na parte 

inferior o local onde o documento foi emitido (Place), Ramallah e ao centro, do lado 

esquerdo, a nacionalidade do recém-nascido (Nationality), Jordan/Jordania. A certidão 

redigida em inglês expõe a influencia do poder britanico na região da Jordania, 

comandada pelos ingleses após o fim do Império Turco Otomano.  Infelizmente, o nome 
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de Said encontra-se “escondido” abaixo da grossa fita adesiva, escurecida pelo tempo, 

sendo dificil identifica-lo na foto.  

A certidão de nascimento jordaniana nos permite inferir a inexistência política-

administrativa de uma identidade palestina, embora os indivíduos que recebiam esse 

documento se reconhecessem como palestinos. Esta discordância entre auto 

reconhecimento indenitário e documentação/registro/papéis, se fará presente nos 

imigrantes que entram no Brasil após a criação do Estado de Israel: jordanianos no 

papel, palestinos na alma. De forma contraditória, o que define legalmente quem somos 

e a qual grupo pertencemos, aos olhos do mundo, são papeis gerados por autoridades 

constituídas e reconhecidas, não o que sentimos e vivemos. 

Reforçando desta vez legalmente e burocraticamente a identidade palestina, Said e 

Rabah solicitaram a produção de certidões de nascimento atualizadas, emitidas pela 

Autoridade Nacional Palestina. Esta organização política criada em caráter temporário 

na Conferência de Oslo8 (Noruega), mas em atividade até os dias de hoje, contribui para 

a autonomia política do território e população palestina. As certidões de nacionalidade 

palestina emitidas por esta organização autônoma são reconhecidas pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) (KLEIMAN, 2012). Enfim, a sintonia entre a identidade 

documento e a identidade sentimento.   

                                                
8 Conferencia realizada em 1993 entre Israel e Palestina, meada pelos Estados Unidos. Com o intuito de 

selar acordos de paz.  Evento fundamental para a formação da Autoridade Palestina.  
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Imagem 04: Certidão palestina de Said. Emitida em 2014, pela Autoridade Nacional Palestina. 

 

 Chamamos a atenção para a data de emissão do documento, feita somente em 

2013, ou seja, durante 47 anos, legalmente, Said, foi jordaniano (além de naturalizado 

brasileiro). Na certidão consta a definição da religião muslim (muçulmano), 

demonstrando que a questão religiosa está diretamente relacionada a construção desta 

nacionalidade palestina, um claro contraponto a presença israelense-judaica. No 

documento se identifica que o pai e a mãe também de Said também são palestinos, 

pessoas que nasceram antes da criação do Estado de Israel (levando em consideração 

que Said tem 59 anos), antes do conflito árabe-israel. Essa informação é muito 

marcante, pois representa que para a Autoridade Palestina mesmo as pessoas que 

nasceram antes da criação do Estado de Israel, são reconhecidas como cidadãos 

palestinos! Outro aspecto interessante está que apenas o cabeçalho e o roda pé do 

documento está escrito em árabe, ou seja, ele não é bilíngue, ele está todo em inglês por 

este ser, atualmente, o idioma universal. Um documento que pode ser lido em todo o 

mundo e que contem a nacionalidade palestina.  

Os aspectos na certidão jordaniana e palestina de Said contemplam os pensamentos 

de Benedict Anderson (1993), firmado no ideal que nações são primeiramente 

produzidas de forma imaginaria. Desde a criação de Estados Nações no século XVIII a 
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ideia do nacionalismo contempla as aproximações culturais de um grupo e promove a 

construção imaginaria de territórios divididos, o que não invalida a perspectiva da 

criação do Estado. A Palestina se organiza politicamente sem a delimitação de um 

território, mas com o sentimento de nacionalismo de seus cidadãos, que atualmente 

podem ser reconhecidos como palestinos não só de alma, mas de documentação.  

A certidão de Said reitera um outro aspecto trabalhado por Benedict Anderson 

(1993), pois o autor menciona que para haver as comunidades construídas de forma 

imaginaria, as ligações culturais devem ser semelhantes. A religião é colocada como um 

dos preceitos de congruência importante para a criação do nacionalismo, para tanto na 

certidão de palestina de Said encontramos a identificação religiosa de muçulmano.  

No contato com a comunidade árabe de Jaguarão, todos se declaram muçulmanos 

não praticantes, mas reconhecem que o islamismo está em suas origens. A aproximação 

da identidade islâmica e palestina aparece cunhada no discurso dos depoentes, entrando 

em harmonia com o pensamento de Anderson (1993), sobre a doutrina religiosa ser um 

dos fios condutores para a concepção de nação. 

Outro debate sobre construção territorial relevante para a reflexão são as 

abordagens sobre territorialidade de Stuart Hall (2013) e Poutignat; Streiff-Fenart 

(1997) sobre a construção teórica de Frederick Barth. A concepção de Hall se assemelha 

a teoria de Anderson, pois este compreende que o Estado Nação está além das 

delimitações territoriais de fronteira. As nações possuem percepção conjuntas de si 

próprias através de elementos culturais que unem e promovem o ideal de nação sem 

necessitar efetivamente do território. Hall não invalida a luta por territorialidade, mas 

analisa grupos que possuem o conceito de nação mais focados na construção identitária 

e no sentimento, como os palestinos.  

No entanto, as teorias de Barth (1969) trabalham com a perspectiva de fronteiras 

étnicas entre grupos e intensifica a compreensão de fronteiras físicas, dando importância 

a territorialidade para os indivíduos que se identificam enquanto nação, fundamentada 

na identificação cultural. Nota-se que tanto Barth quanto Hall valorizam a cultura como 

um ponto chave para identificação de um povo e formação de uma nação, elementos 

encontrados nos palestinos em aspectos como a religião e a cultura árabe que partilham.  

No entanto, a questão territorial é fundamental para os Palestinos, devido suas 

constantes mazelas após a expulsão de seu território.      

Ambas percepções possuem relevância para abordar a situação do povo 

palestino.  Na concepção de Barth temos um grupo que há décadas oferece resistência a 
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invasores, lutando pelo direito de construção de um espaço nacional reconhecido 

internacionalmente. A própria região do Levante Oriental durante séculos esteve 

subjugada por poderes estrangeiros, tendo suas fronteiras redesenhadas e suas 

populações realocadas ao gosto dos dominadores. A concepção de Hall contempla a 

condição de sentimento nacional palestino, que vai muito além de fronteiras territoriais 

demarcadas e reconhecidas. Neste caso, a própria auto-organização desta população, 

politicamente representada na Autoridade Nacional Palestina, constitui um Estado 

Nação, embora seu território tenha fronteiras contestadas, incertas e, ainda, não 

reconhecidas. Neste caso, mais importante que a territorialidade seria a capacidade de 

construção da identidade de um grupo, frente a todos os outros. Em nossa compreensão, 

os palestinos travam sua luta nestas duas frentes: a constituição de um território 

nacional e a construção/manutenção de sua identidade frente ao mundo. 

Dentre as fontes documentais cedidas, tivemos acesso ao passaporte de imigrante 

de Said, emitido pelas autoridades israelenses, autorizando sua saída da Cisjordânia 

(território palestino na Jordânia) para o Brasil. Antes de apresentar a documentação, 

Said expos sua nítida percepção da emissão de um passaporte somente de ida, sem volta 

para o território palestino. “Quê ir embora vai, menos palestino ficam por aqui. Toma o 

passaporte, mas não volta mais” (SAID, 2017). O documento apresentado materializa e 

reafirma as percepções de Said sobre o intuito do Estado de Israel facilitar a saída de 

palestinos para outros países.  Em um mesmo passaporte está a permissão de imigração 

dada a ele, sua mãe, sua irmã e seus três irmãos, contendo seus nomes e uma só foto 

com toda família.  
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Imagem 05: Passaporte de saída de Said e sua família da Palestina. Documento bilíngue 

francês/hebraico, emitido pelo Estado de Israel, em 1968.   

 

O documento está redigido em dois idiomas, francês/hebraico e embora a 

nacionalidade da família de Said seja oficialmente jordaniana, os passaportes foram 

emitidos pelo Estado de Israel. Na parte superior do documento encontramos o escrito 

“Laissez-Passer”, que em francês significa “Passe de Saída”. Aqui chamamos a atenção 

para que o passe é, somente, de Saída. O desejo e o fomento ao êxodo Palestino está 

visível nesta documentação, o passaporte tem como objetivo o deslocamento do 

indivíduo, porém este induz a compreensão de expulsão da população palestina desta 

localidade. Se faz interessante perceber que este documento, de 1968, faz parte da 

burocracia estatal israelense pós 1967, ou seja, pós Guerra dos Seis Dias, conflito em 

que a região da Cisjordânia, onde Said habitava com sua família, foi tomada da Jordânia 

e passou a sofrer um processo de “incentivo” ao êxodo palestino.  O deslocamento da 

família Baja para o Brasil é fruto desse processo de ocupação israelense.  

Said salienta que os passaportes conhecidos atualmente (individuais, encadernados, 

com várias páginas para carimbos de imigração e com registro próprio) já existiam 

naquele período, mas não eram emitidos às famílias palestinas. Percebesse a intensão do 

não fornecimento de documento adequado, que permitisse várias saídas e entradas no 

país.  Para que estes indivíduos pudessem retornar à Palestina/Israel seria necessário 
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retirar documentação nova e, claro, passaporte no país para onde imigravam o que, com 

certeza, dificultava seu retorno.    

O único familiar de Said que não consta nesta documentação é seu irmão mais 

velho, que já havia completado a maior idade, possuindo um Passe de Saída individual. 

Outro documento de Mufid, irmão de Said, é um atestado de bons antecedentes, emitido 

em 1965, pela Segurança Pública do Distrito de Jerusalém, na Cisjordânia, sob controle 

jordaniano. A observação dos dois documentos remete a clara troca de autoridades as 

quais os palestinos estavam submetidos entre 1965 e 1968. Ainda em 65 o Certificado 

de Boa Conduta é emitido árabe/inglês pelo Reino da Jordânia (The Hashemite 

Kingdom of Jordan), já em 68 o Passe de Saída é emitido em hebraico/francês pelo 

Estado de Israel (Etat D’Israel). 

 
Imagem 06: Passaporte de saída do irmão de Said. Documento bilíngue emitido pelo Estado de 

Israel. 
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Imagem 07: Atestado de bons antecedentes do irmão de Said. 

 

O controle sobre as vidas humanas e suas valias diante do Estado estabelece intíma 

ligação com a postura de dominação dos israelenses sob os palestinos. Identificamos 

aqui o terrorismo de Estado praticado por Israel, ao ponto das maiores autoridades 

nacionais não reconhecerem os direitos ou mesmo a existência de um povo palestino.   

[...] quatro meses de intervalo, em fevereiro e junho de 1969, dois 

primeiros-ministros israelenses, sem qualquer pudor declararam que 

os palestinos não existiam, que jamais haviam existido. Levi Eshkol: 

“Quem são os palestinos? Quando cheguei aqui, havia duzentos e 

cinquenta mil não-judeus, principalmente árabes e beduínos. Isto era 

um deserto. Só depois que fizemos florir o deserto e que o 

povoamos é que eles procuraram toma-lo de nós”. Golda Meir: 

“Quando vim para Israel em 1921, os palestinos não existiam. Quando 

houve um povo palestino independente com um Estado Palestino? 

Houve a Síria do Sul, antes da Primeira Guerra Mundial, e depois a 

Palestina, englobando a Jordânia. Não é como se houvesse palestino 

na Palestina, por si mesmo considerado como um povo palestino, que 

teríamos expulso após nossa chegada e de quem teríamos tomado o 

país. Eles não existiam” (SOLIMAN, 1990, p. 174). 

 

Entretanto, não podem ser confundidas as noções de “povo que se considera como 

tal” e “nação” no sentido político do termo, pois esta confusão torna a lógica sionista 

terrivelmente coerente. Se os palestinos “jamais existiram”, nem como povo, nem como 

nação formalmente constituída, não poderia existir uma “questão palestina” ou 
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“refugiados palestinos”. Com essa postura, os sionistas concretizavam seu sonho de 

“um pais sem povo, para um povo sem país” (SOLIMAN, 1991). A crueldade dessa 

frase está em definir a Palestina como um local absolutamente desabitado ou que seus 

habitantes anteriores não tinham qualquer direito de estarem ali. O povo sem país, os 

judeus (futuros israelitas), não estariam tomando o território, uma vez que não pertencia 

a ninguém. Soliman (1991) nega a utilização dos termos “êxodo” e “imigrantes”, 

preferindo utilizar “expulsão” e “refugiados”. 

 

2.2. A chegada ao Brasil e o deslocamento para a fronteira do RS 

 

Retornando para os depoimentos dos integrantes da comunidade árabe-palestina de 

Jaguarão, há semelhanças em diversos aspectos imigratórios, entretanto, suas trajetórias 

particularizam os relatos. Sr. Radi e Sr. Rabah, por deixarem sua terra natal quase na 

maior idade, apresentaram suas memorias da imigração para o Brasil, bem como de suas 

vidas na Palestina, com minúcias e detalhes. A imigração de Said ocorreu enquanto ele 

ainda era criança, apresentando uma memória menos detalhada sobre sua vida na 

Palestina e o processo de imigração. Embora suas memórias e trajetória sejam tão 

interessantes e ricas para esse trabalho quanto as outras duas.   

Esta perspectiva de esquecimento, perdas documentais e solidificação de aspectos 

da memória, dialoga com Pollak (1980) em sua compreensão sobre o esquecimento 

englobar coletivamente um grupo, mas possuir peculiaridades que pertencem ao 

indivíduo. Said, que imigrou com apenas sete anos, obtém resquícios mais eloquentes 

de sua vida na Palestina estabelecendo uma vinculação com seus documentos de 

imigração. No entanto, Sr. Rabah e Radi evocam com mais facilidade suas memórias 

sobre o período que estiveram na Palestina, pelo fato de terem passado cerca de 16 e 18 

anos iniciais de suas vidas residindo em sua terra natal.   

Nossos depoentes imigraram para o Brasil posteriormente a vinda de seus pais. Os 

homens das famílias costumavam imigrar antes, buscando uma possível estabilidade 

para seus familiares e, posteriormente, garantir visto de permanência para a família se 

fixar no Brasil. Said adentrou como imigrante em 1965, Sr. Radi imigrou em 1966 e em 

1975 Sr. Rabah chegou ao Brasil para fixar morada, todos com visto de permanência.  

Os meios de entrada dos patriarcas e posteriormente de suas famílias ocorriam por 

via marítima, como no caso do Sr. Rabah e Said entrando pelo Porto de Santos e 

migrando para o Rio Grande do Sul, onde os patriarcas de suas famílias haviam se 
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instalado. Podemos encontrar ingressos no território brasileiro por meios aéreos, como o 

caso do Sr. Radi que adentrou no Brasil pelo aeroporto localizado na cidade de 

Santos/SP, posteriormente seguindo viagem para o Rio Grande do Sul para se juntar a 

seu pai que vivia em Piratini.        

 Todos os depoentes que contatamos nesta pesquisa imigraram para o Brasil e 

não permaneceram na cidade em que chegaram, levando em conta que seus pais já 

estavam residindo e trabalhando em outras cidades, especificamente no interior do Rio 

Grande de Sul. Havia a concentração de imigrantes em comunidades árabes nas 

localidades onde habitavam, mas existia a busca constante por outros locais que 

fornecessem condições mais benéficas. Sr. Radi afirma que quando residiu na cidade de 

Piratini, logo quando chegou no Brasil, não gostou da localidade pela pouca quantidade 

de patrícios que ali habitavam, apenas mais uma família árabe. Isto fez com que ele 

migrasse para Rio Grande posteriormente.  

 A constante migração no território rio-grandense pode ser vista nos relatos dos 

nossos depoentes. Said chegou ao Rio Grande do Sul e se estabeleceu na cidade de 

Soledade, no interior do estado. Permaneceu na região e posteriormente sua família 

migrou para a cidade de Canoas, próxima a Porto Alegre, onde estudou e iniciou a 

faculdade. Porém anos depois Said deixou a universidade e enveredou para o ramo do 

comércio, com os demais membros de sua família e o levou a cidades como Santana do 

Livramento, Uruguaiana, Porto Xavier e Santo Ângelo. Majoritariamente regiões de 

fronteira.   

 No caso do Sr. Rabah, seu destino inicial no Brasil foi a cidade de Sobradinho, 

na região central do Rio Grande do Sul, onde sua família se encontrava. Posteriormente, 

Sr.Rabah buscou outras localidades visando o comércio, nas cidade de Uruguaiana, 

Santana do Livramento e Chuí. Todos os nossos contatados passaram por inúmeras 

cidades, principalmente fronteiriças até chegarem na cidade de Jaguarão e 

desenvolverem seus comércios nesta região.    

 A relação entre a pratica de mascatear e a atuação no comércio formal nutre 

estreita ligação com a lógica de migração e fixação de mordia dos palestinos no estado 

rio-grandense. Movidos pelas oportunidades comerciais as cidades das zonas 

fronteiriças do Rio Grande do Sul com o Uruguai e Argentina receberam fluxos de 

palestinos, possibilitando a formação de comunidades em muitas dessas localidades. A 

cidade de Jaguarão partilha desta característica de organização e formação da 

comunidade palestina voltados para a prática comercial, como abordaremos a seguir. 
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III. RELATOS DE SOCIABILIDADE DA COMUNIDADE PALESTINA DE 

JAGUARÃO 

 

3.1. O comércio vende e integra 

 O comércio tornou-se um oficio corriqueiro entre os árabes, impulsionados pelas 

poucas oportunidades de trabalho que o Brasil oferecia aos imigrantes como abordado 

anteriormente. A inserção nas vendas de produtos tinha início com a prática de 

mascatear, ou seja, a venda de mercadoria nas ruas, não possuindo uma localidade fixa 

de comercialização. No diálogo com o Sr. Radi obtivemos contato com a lógica de 

organização dos imigrantes recém-chegados no território brasileiro; 

[...] todos que vieram primeiro trabalharam como mascates, nem um 

veio com dinheiro para botar capital na frente. Os caras vêm de lá com 

a passagem e um “mil dólar” no bolso e era isso, mil a dois mil. Ai tu 

compra duas malas, compra uma mercadoria e sai a vender. E tu vai 

comendo parte do lucro e aumenta teu capital. (Sr. Radi, 3/10/2017)  

 

 Sr. Radi apresenta a vivencia dos seus patrícios que chegaram primeiro no 

território brasileiro, pois ele que não chegou a atuar como mascate, mas seu pai sim. O 

resgate da memória repassada de pai para filho permeia os relatos dos palestinos de 

Jaguarão sobre a atuação como mascates. Seus pais já possuíam estabelecimento 

comercial no momento de suas imigrações para o Brasil, mas as lembranças do 

comércio ambulante permaneceram protegidas na família. “Podemos dizer que, em 

todos os níveis, a memória é um fenômeno construído social e individualmente, quando 

se trata da memória herdada” (POLLAK, 1992. p.5). 

  Os patrícios estabelecidos a mais tempo na cidade de destino eram contatados 

para realizar a venda das manufaturas comercializadas pelos mascates recém chegados. 

A comunidade possuía apoio e interligação nas suas dinâmicas de organização. 

[...] Chegava naquele que tinha mais anos, comprava a mercadoria 

dele, enchia umas duas malas e saia a mascatear nos arredores da 

cidade e na campanha. Muita gente comprou carroça, outros 

compraram Jepp e começaram a trabalhar, inclusive meu pai, eu não 

fiz isso porque já estava com comercio estabelecido. (Sr. Radi, 

3/10/2017) 

 

 Sr. Radi nos traz que mascatear era uma opção dada pelas condições em que 

chegavam no Brasil, algo que possivelmente traria retorno econômico e possibilitaria a 

vinda dos demais membros de suas famílias. Inspirados nas histórias de vida de seus 
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compatriotas os imigrantes recém-chegados mensuravam a possibilidade de ganho 

comercial em certas localidades. 

 Após a permanência nas respectivas cidades de acolhimento no RG todos os 

entrevistados buscaram permanecer no ramo do comercio, com seus pais. Said declara 

ter iniciado a faculdade, cursado até o penúltimo ano da graduação em Engenharia 

Civil, época em que sofreu uma grave contusão praticando Handebol. Afastado das 

classes devido ao repouso forçado, Said começou a voltar sua atenção ao comércio. 

Após sua melhora, decidiu abandonar o curso superior e dedicar-se integralmente a 

atividade comercial junto a sua família. A busca por um espaço de oportunidade de 

trabalho o trouxe para a fronteira Brasil-Uruguai.   

[...] As regiões fronteiriças, assim, colocaram-se, na história de 

expansão dos árabes no Sul do Brasil, como regiões estratégicas, pois, 

além das oportunidades de um comércio local que foi se constituindo 

a partir das próprias aglomerações das cidades de fronteira, abriram 

espaços para a comercialização de produtos brasileiros nos territórios 

dos países vizinhos, a comercialização de produtos desses outros 

países no território brasileiro (ALVES, CANORÁ. 2015. p.3). 
 

 Os depoentes colocam a fronteira com a Argentina como uma região de 

economia e comercio instável. Sr Radi e Said referem-se a esta fronteira como local de 

grandes e constantes oscilações comerciais. Senhor Radi possui experiência com a 

região de Uruguaiana, assim como Said que esteve em Porto Xavier. Sr. Rabah, que 

esteve na cidade de Uruguaiana nos anos 80, visando a prosperidade financeira da 

região naquele momento. Ele recorda que na semana em que ele chegou a Uruguaiana 

houve a desvalorização da moeda argentina devido à instabilidade provocada pela 

Guerra das Malvinas, em 19839. Como efeito, a comunidade árabe jaguarense 

aumentou, uma vez que os “patrícios uruguaianos” e de outras cidades passaram a 

buscar oportunidade de comércio na divisa Brasil-Uruguai, menos afetada pelo conflito. 

 Optar por Jaguarão como local de pratica comercial demandava deslocamentos 

frequentes para alguns dos membros da comunidade árabe. A família de Said possuía 

lojas de forma sazonal na cidade, buscando apostar na lógica comercial da fronteira de 

grande retorno financeiro, durante períodos de curta duração. “Enquanto a fronteira 

estava ‘alta’ a loja se mantinha aberta, quando a fronteira ‘caia’, o estabelecimento era 

fechado” (SAID, 21/10/2017). As famílias de todos os interlocutores não migravam 

inteiramente para as localidades de fronteira, pois costumavam manter no interior do 

                                                
9 Conflito que envolveu Argentina e Inglaterra pela disputa das Ilhas Malvinas (ou Falklands). 

Arquipélago localizado no Sul do Oceano Atlântico. 
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Estado uma “loja matriz”, em constante funcionamento. Se por um lado era interessante 

aproveitar as oportunidades de rápido lucro que a fronteira oferecia, por outro, ocorriam 

com mais frequência oscilações e instabilidades. Era necessário ter um “porto seguro”. 

Sr.Radi nos aponta;  

Tinha uma loja ali no Barão de Rio Branco de um amigo meu, ele ia 

embora então já que ele ia embora eu comprei a loja dele. Deixava a 

mulher em Pelotas e vinha trabalhar aqui. Aí fiquei em Jaguarão, na 

fronteira desde 1983 até agora. (Sr. Radi, 2017)  

 

 As falas do Sr. Radi e de Said reforçam a compreensão dos mecanismos de 

trabalho deste grupo dentro do Rio Grande do Sul. Os deslocamentos ocorriam do 

interior do estado (onde fixavam moradia com suas famílias), para a fronteira que servia 

de constante aposta de expansão e possibilidade de comercializar com duas moedas 

diferentes, dois países distintos. Assim o Sr. Radi nos fala sobre a opção pela fronteira 

É melhor de trabalhar na fronteira porque você trabalha com dois 

povos, tu sabes que a economia de um pais trabalha conforme a 

cotação do dólar. Quando o Brasil está estabilizado, do outro lado 

[Uruguai] é melhor porque eles vêm e compram aqui. Quando aqui 

está ruim se compra do outro lado, então tem sempre a facilitação do 

comercio (Sr. Radi, 2017). 

 

 A fronteira atraia os comerciantes palestinos pela economia e aspiração ao 

crescimento, porém a própria expansão da comunidade árabe influenciava na fixação de 

moradia de novos membros na cidade. Sr. Rabah e Radi se estabeleceram em Jaguarão 

nos anos 80, por conta da instabilidade na Argentina, momento em que muitos patrícios 

buscaram reiniciar suas atividades comerciais junto a amigos e familiares estabelecidos 

na fronteira Brasil-Uruguai. A família de Said migrou para Jaguarão em 97 e ele veio 

posteriormente em 99, com a vinda de seus pais para a cidade.  

 Nossos depoentes contam que a comunidade árabe de Jaguarão possuía cerca de 

70 pessoas, todas as famílias envolvidas com a área comercial. Sr. Rabah recorda que as 

lojas dos árabes se concentravam na região central de Jaguarão, mas principalmente na 

Rua Barão do Rio Branco, endereço em que Said mora e possuiu comercio (atualmente 

fechado), em que Sr. Radi estabeleceu sua loja e onde até os dias de hoje Sr. Rabah 

possui seu magazine. “O pessoal passava aqui na rua e nos via conversando em árabe na 

frente das lojas e dizia ‘olha lá os turco brigando’ [risos], mas não era nada disso, era só 

conversa” (RABAH, 2017). A interação da comunidade nutria-se cotidianamente na 

própria lida do comercio, pois, as lojas eram muito próximas umas das outras e os 
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árabes, em grande parte, possuíam suas moradias na parte de trás atrás do 

estabelecimento. 

 Nossos interlocutores apontam que a chegada e a sociabilidade na cidade de 

Jaguarão ocorreram de forma harmônica, não apenas com os patrícios, mas com a 

comunidade em geral. No entanto, Sr. Rabah afirma que episódios de preconceito ou 

estranhamento com relação aos imigrantes sempre ocorrem, mas que em grande parte 

isso é omitindo, relevado ou esquecido. Sr. Rabah e Radi afirmam que os árabes são um 

povo de fácil sociabilidade e integração com qualquer comunidade, pela própria 

habilidade comercial desenvolvida pela necessidade. “Quem não se comunica não 

vende” (RADI, 2017).  

 A prática da migração, a integração através do comercio, a escolha pela 

fronteira, e a fixação, além é claro da origem, idioma, religião, culinária e hábitos em 

comum, constroem uma lógica integradora permitindo esta comunidade, fixada em 

Jaguarão, se perceber enquanto grupo articulado com identidade própria. A 

permanência, a sobrevivência e a prosperidade dos imigrantes palestinos em Jaguarão 

estão ligadas ao fio condutor dessa comunidade: o comércio.  

 

3.2. Sociabilidade da comunidade árabe de Jaguarão 

 

 Os membros contatados para a pesquisa expõem que a comunidade árabe de 

Jaguarão não costuma promover, formalmente, celebrações com referências a cultura 

árabe. A demonstração pública de características culturais, tais como rituais de 

casamento e festejos, mencionados por Roberta Peters (2010) para a região de Canoas, 

não são identificados em Jaguarão. Os depoentes justificam a pouca organização para 

sociabilidade pública da cultura árabe pelo fato do grupo não ter recebido levas 

continuas de conterrâneos, que alimentassem e reavivassem a manutenção de tradições. 

Sr. Rabah aponta que a pouca renovação das levas imigratórias não propiciou impulso 

para a criação de locais formalizados e duradouros destinados às sociabilidades 

baseadas nas tradições árabes.  

 Entretanto, os interlocutores relatam a existência de um “clube” árabe na cidade 

de Jaguarão, fundado em meados da década de 80. A associação fundada pelo tio do Sr. 

Rabah, chamado Sr. Sami, situava-se na Rua Barbosa Neto, onde atualmente funciona o 

Hotel Crigial. O local costumava ser frequentado, principalmente, por homens da 

comunidade árabe da cidade, com o objetivo de socializar, como afirma Sr. Radi. 
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 Tinha uma sociedade palestina em Jaguarão. Onde é o hotel Crigial, 

ali era a sociedade da comunidade palestina. Todos frequentavam ali, 

quem queria rezar rezava, quem queria jogar carta jogava (Sr. Radi. 

2017). 
 

 O clube esteve em funcionamento de 5 a 6 anos, mas nunca possuiu a finalidade 

de promover festejos firmados na cultura árabe, tendo em vista ser um espaço 

majoritariamente masculino que não englobava a família de seus frequentadores. Porém, 

segundo Sr. Radi, existia o intuito de criar uma escolinha para os filhos dos membros da 

comunidade, onde seria ensinado o árabe, a História e as tradições do povo palestino. 

Porém, o projeto que não prosperou por diferenças internas do grupo. 

Queriam criar uma escolinha aqui na cidade para ensinar os filhos 

ainda na década de 80. Só que foram morrendo e os da direita não 

concordavam com a criação de uma escola e tentaram passar por cima 

da história palestina. Não é só no Brasil que tem direita, em tudo que é 

raça existe direita, existe esquerda e existe centro [....] Não aceitavam 

porque achavam que iam plantar a esquerda na cabeça deles, iam 

plantar o comunismo. [Alguns...] pensavam que se abrissem a mão 

para investir dinheiro na comunidade seriam prejudicados porque 

outros sempre iriam querer mais. O lado financeiro também é 

complicado quando a pessoas não tem formação ideológica. Eles 

pensam neles mesmo e não na comunidade (Sr. Radi. 2017). 
 

 Podemos observar que as construções de memória feitas pelo Sr. Radi são 

semelhantes as relatadas por Sr. Rabah, provavelmente fruto do período em que 

migraram para Jaguarão, diferente de Said que se estabeleceu na cidade posteriormente 

e não chegou a participar do clube árabe. Os dois interlocutores, mais antigos na cidade, 

afirmam que os imigrantes que chegaram ao Brasil antes da criação do Estado de Israel 

em 47, possuíam uma visão conservadora dos conflitos Palestino, atribuindo as lutas ao 

comunismo. Por sua vez, os imigrantes que viveram no contexto de guerra, após a 

criação de Israel, viam alguns de seus patrícios como reacionários, com ideologias de 

direita.  

 Após o impasse ideológico sobre a criação da escola com o ensino da cultura 

árabe dentro do “clube” da comunidade, decretou-se o fim das atividades de 

sociabilidade no local. No entanto, Sr. Rabah nos conta que Sr. Sami promovia algumas 

reuniões em sua casa aos fins de semana, nas quais boa parte da comunidade 

comparecia. A sociabilidade é exposta pelos nossos interlocutores como se todos 

partilhassem destes momentos de confraternização, porém podemos perceber ao 

decorrer da pesquisa de campo, que as mulheres não participavam desses momentos, 

assim como vimos no “clube” árabe. Said nos conta que sua mãe, Latifeh Baja que, 
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faleceu em Jaguarão, embora o longo tempo em que viveu no Brasil, falava poucas 

palavras em português, por não sair muito na cidade, permanecendo mais dentro de 

casa.  

   Após o fim do “clube” árabe de Jaguarão, não houve outros locais de 

sociabilidade entre o grupo. Porém, a cidade possuía outros clubes sociais localizados 

em sua área central. Dois deles, o Harmonia e Jaguarense, localizados um ao lado do 

outro e próximos a igreja matriz. Estes dois eram os principais clubes da localidade, 

frequentados pela elite. Segundo Said, a comunidade árabe costumava frequentar as 

festas destes clubes, assim como sua família que era sócia do Harmonia no fim dos anos 

90. A vivencia entre jaguarense e a comunidades árabe nos clubes tradicionais da cidade 

são relatadas como harmônicas pela comunidade palestina local. Sr Rabah afirma que os 

árabes costumavam frequentar os principais clubes locais e que sempre houve 

integração nas festas promovidas na cidade.  

 Said provém da cidade de Canoas, onde grande parte de seus familiares ainda se 

encontram e onde há uma sociedade palestina numerosa e ativa. Antes de migrarem para 

Jaguarão a sociabilidade envolvendo a cultura árabe era corriqueira, mas ao chegarem 

na cidade passaram a integrar os clubes sociais locais.  

A integração ocorreu pela vivência cotidiana, atividade comercial e participação 

no clube social Harmonia. Da mesma forma a memória da intensa sociabilidade 

vivenciada na comunidade árabe canoense se manteve, podendo ser identificada nas 

roupas confeccionadas para os bailes dos clubes de Jaguarão. Embora integrados a 

cultura brasileira e a sociedade gaúcha, os Baja, em eventos sociais, vestiam-se de 

forma a demonstrar para toda comunidade sua descendência árabe. Isso pode ser visto 

como um momento e espaço de (re)afirmação de identidade frente aos “outros”, através 

da ostentação da cultura material, neste caso, as vestimentas minuciosamente decoradas 

com motivos arabescos. 
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Imagem 6: Vestido de baile da irmã de Said. Utilizado nos clubes de Jaguarão. 

 

 

Imagem 7: Segundo vestido de baile da irmã de Said. Utilizado nos clubes de Jaguarão. 

 

 A cultura material como conceito de pessoalidade data do século XX, com 

contribuições advindas da antropologia social. Acarreta-se valores relacionados a 

memória dentro da materialidade, identificando nestes materiais as ancoras de memória 
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regatando a vivencia dos indivíduos para seus familiares através de objetos. 

(BUCAILLE, PESEZ. 1989).  

As vestimentas da família de Said agregam simbolismo não somente de cunho 

pessoal, para quem as possui, mas como uma representatividade da comunidade. A 

identidade da cultura árabe encontra-se impressa no designer das roupas e no ornamento 

de pedrarias na cor do ouro. Said atenta ser muito comum na cultura árabe as referências 

a riqueza através da cor dourada e pedrarias. “Assim é possível verificar que um olhar 

cuidadoso para a estética, como forma de expressão, pode ser tão relevante e 

complementar em termos de análise quanto aquilo que é institucionalmente verbalizado 

pelos atores” (PETERS, 2010. p. 74).  

Nas memorias fotográficas da família de Said podemos observar a adoção de 

rituais ocidentais que se tornaram importantes, como pode ser observado na, foto da 

festa de debutante de sua irmã Nádia Baja, realizada no clube Harmonia na década de 

90. As dinâmicas e códigos de convívio dentro dos grupos são permeados pela cultura, 

algo que se desenvolve continuamente e não de forma estática, novas referências são 

adicionadas as percepções culturais dos grupos. (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 

2011) 

 

Imagem 8: Festa de debutante de Nádia Baja, no Clube Harmonia.  
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 As festas são tradicionais dentro das comunidades árabes com mais membros, 

como apresenta Denise Jardim (2000) sobre a comunidade palestina estabelecida na 

região fronteiriça do Chuí. Estes possuem clubes sociais e organizações palestinas na 

cidade, além de um fluxo migratório que possui renovação. Ao contrário de Jaguarão, 

que possui um declínio constante da população árabe. No entanto, a caraterística 

diferenciada da comunidade local, não promove demérito a esse grupo. Apenas expõe 

mais um contexto dinâmico da cultura, passível de inserções de outros elementos 

culturais no cotidiano e ritos dos grupos (POUTIGNAT; STREIFF-FENART. 1997). 

 Turcos, jordanianos, palestinos e brasileiros. Essa diversidade de definições 

formais, sociais e sentimentais expressa a grande dinâmica existente na constituição da 

identidade desses imigrantes. Pessoas que por necessidade foram forçadas a deixar sua 

terra natal em busca de melhores oportunidades de vida, constituindo rica trajetória de 

vida na fronteira sul do Rio Grande do Sul, integrando-se e colaborando ativamente 

com a comunidade jaguarense. Há pequenos detalhes que quase nos escapam sobre a 

adoção de novos elementos culturais ou ressignificação de antigos elementos. Em nossa 

segunda visita a Said, fomos recebidos, com um chimarrão, devidamente saborizado 

com folhas de menta. A menta é tempero indispensável na culinária árabe, tanto para 

doces como salgados, um sabor típico do paladar do Levante Oriental. Said, (in) 

conscientemente orientaliza o chimarrão e ocidentaliza o tempero. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa se desenvolveu junto a uma comunidade de imigrantes, que 

através dos relatos das trajetórias de seus integrantes, demonstrou possuir notório 

entendimento sobre o valor histórico de seu povo e do direito de existência de sua 

nação. No decorrer dos encontros com os depoentes ficou evidente o encontro, ou 

melhor, a relação intrínseca entre o sentimento de ser árabe-palestino e o desejo da 

construção de uma identidade nacional reconhecida por todos.  

 Destaca-se a relevância que os conflitos árabes-israelenses exercem no processo 

imigratório de nossos depoentes e na construção de suas memórias e identidades. Em 

retrospectiva ao que foi apresentado, podemos sintetizar que a criação do Estado de 

Israel (1945), com seus desdobramentos bélicos e conflitivos, encontra-se no cerne, no 

ponto de partida, das trajetórias de vida registradas. A própria constituição do 

sentimento nacionalista palestino, ou da formalização de uma nação árabe/palestina, 

surge enquanto uma resposta/resistência a formalização de um Estado Nacional 

israelense/judeu.  

Em meio a sociedade brasileira os palestinos possuíam (e ainda possuem) a 

designação de turcos, devido ao fato de toda região do Levante Oriental, onde se 

encontra a região da Palestina, no final do século XIX estar sob domínio do Império 

Turco Otomano. O registro enquanto “turcos-palestinos” se mantém até o final da 

Primeira Guerra Mundial (1918), quando o território passa as mãos do Protetorado 

Britânico. A partir de 1948 a Cisjordânia, região onde os palestinos ficam concentrados 

após a invasão e domínio israelense, fica sob a tutela do Reino da Jordânia, que emite 

nova documentação para os “palestinos-jordanianos”. Embora em suas documentações 

de entrada no Brasil os papéis apresentassem cidadãos turcos ou jordanianos, 

independente da existência de uma nação (dentro dos conceitos históricos tradicionais), 

estes indivíduos se reconhecem apenas como palestinos. Turcos na sociedade, 

jordanianos no papel e palestinos na alma.  

  Os depoimentos, as documentações analisadas (cedidas pelos depoentes) e a 

historiografia consultada permitiram uma compreensão mais apurada sobre a situação 

desse grupo de imigrantes em Jaguarão. Estes recursos possibilitaram aceder 

informações sobre memórias de suas vidas na Palestina; os motivos para a imigração de 

suas famílias; o processo de adaptação em uma terra estrangeira; suas sociabilidades 

dentro e fora da comunidade árabe; a atividade profissional desempenhada (comércio); 
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os vínculos mantidos com sua terra natal, cultura, idioma e religião; suas vidas e 

trajetórias no Brasil. Entretanto, entendemos que com o encerramento deste trabalho, 

efetivamente iniciamos a pesquisa. As leituras e reflexões aqui constituídas servem de 

base para a ampliação desta investigação, dando continuidade aos registros de narrativas 

da comunidade de imigrantes árabes na fronteira sul do Rio Grande do Sul. Por ser o 

primeiro trabalho sobre os árabes em Jaguarão, ele possui caráter inicial carecendo de 

aprofundamentos através do acréscimo de leituras e da inclusão de mais depoentes 

palestinos jaguarenses.    

  A pouca produção acadêmica especifica sobre as vivencias dos árabes nas 

regiões de fronteira estão focadas em comunidades que se mantem ativas através do 

recebimento constante de imigrantes. Cidades reconhecidas por suas numerosas e 

tradicionais comunidades árabes, organizadas com clubes, mesquitas e centros culturais 

como é o caso de Santana do Livramento e Chuí. Porém, Jaguarão possui uma 

comunidade árabe que raramente recebe novos imigrantes, vendo o número de seus 

integrantes diminuir paulatinamente. Justamente este motivo reforça a necessidade de 

pesquisas que objetivem a manutenção das histórias e memórias desta comunidade.   

 Deve ser dada especial atenção a contribuição árabe-palestina para o dinamismo 

da atividade comercial na fronteira Brasil-Uruguai/Argentina, tanto com a ação 

ambulante dos mascates, quanto com o estabelecimento de lojas. Os árabes souberam 

reconhecer a existência de uma dinâmica comercial típica da fronteira que possibilita 

lidar (e lucrar) com as economias das duas nações. A “fronteira virou” e a “fronteira 

caiu”, termos utilizados, de forma recorrente, pelos três depoentes para definirem 

quando o lucro do comércio trocava de lado na fronteira e quando o comércio estava 

ruim para os dois lados. Quando a “fronteira caia”, os estabelecimentos eram 

temporariamente fechados e os comerciantes retornavam para o interior do Estado, onde 

mantinham lojas que funcionavam o ano inteiro, com lucro mais modesto, mas 

garantido.  

 Agricultores, pastores, pessoas do campo, que durante inúmeras gerações, 

devido as tradições do Levante Oriental, especializaram-se no cuidado das oliveiras, 

arvores seculares. “Lá na Palestina todas as famílias tem suas oliveiras, é tradição” 

(RABAH, 2017). “Zaituna é azeitona em árabe. Lembro das colheitas. Todo mundo se 

reunia e fazia uma colheita coletiva durante a noite. Muita gente ficava dormindo sobre 

as sacas (SAID, 2017)”. “Eu gostava, gostava de fazer a colheita das oliveiras, isso 

ainda guri era uma diversão. Era algo que a família toda ficava envolvida” (RADI, 
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2017). Levados pelas contingências tiveram que aprender uma nova atividade para 

ganhar o sustento e para reunir recursos suficientes para trazer suas famílias. O 

comércio entre a comunidade árabe serviu como base para constituição de uma 

comunidade em rede, que possibilitou que as levas posteriores de imigrantes chegassem 

no seio de grupos organizados economicamente. Nesse sistema os mais antigos, 

estabelecidos com lojas, vendiam os produtos a serem mascateados pelos mais novos.  

A relevância deste trabalho está em abordar a memória de uma comunidade que 

conserva sua percepção enquanto agentes relevantes para a história da cidade de 

Jaguarão. Mesmo com o declínio do número de patrícios, ainda podemos ver que o 

grupo em constante dialogo e mantem viva as memorias sobre a resistência de uma 

população que enfrentou um dos maiores êxodos/expulsões da História. 

Esta pesquisa não tinha a intenção, mas terminou sendo uma pequena 

homenagem ao povo palestino, milenar, forte e resistente como as grandes oliveiras. 

Povo que embora arrancado de sua terra continuou frutificando no Brasil. População 

que embora agredida e expulsa para o outro lado do mundo soube manter suas raízes 

vivas.  

Qalb Arabi, meu coração é árabe! 
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