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RESUMO

‘ Saara ’
uma paisagem singular na cidade do Rio de Janeiro

(1960-1990)

Esta pesquisa é uma análise interdisciplinar sobre o espaço comercial no

Centro do Rio de Janeiro, conhecido popularmente como Saara. 

Procurei analisá-lo como um espaço dinâmico, em constante transforma-

ção, composto de sujeitos sociais que interagem com ele, fazendo-o um lugar úni-

co na cidade. 

Marcado pela presença de imigrantes árabes (sírios e libaneses) e judeus e

seus descendentes, a abordagem considera as experiências e práticas sociais

que desenvolveram no contexto do Saara, constituindo uma territorialidade pró-

pria, com marcas de sua cultura de origem. 

Considerando a memória como uma dimensão importante deste fazer-se,

dá-se especial atenção aos modos como os ocupantes do Saara a constróem e a

reelaboram, de maneira complexa e ambígua, expressando uma disputa por luga-

res, na cultura e pela cultura.
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ABSTRACT 

       ‘Saara’   
                         a singular landscape in the city Rio de Janeiro  
                                                 (1960-1990)        

This research is an interdisciplinary analysis and it focuses on the ‘Saara’, a

commercial district in downtown Rio de Janeiro.

I have attempted to analyze this area, as a dynamic space, in constant

transformation, composed of social members who integrate with it, making it a part

of the city with a unique character. 

Notable for the presence of Arabs (Syrians and Lebanese) and Jews in the

city, the approach of this research considers the experiences and social practices

which these immigrants and descendants have developed in the context of the

area known as ‘Saara’, with its own territorial characteristics marked by the culture

of its inhabitants’ origins. 

Considering memory as an important dimension, special attention is given to

how the occupants of ‘Saara’ have constructed it and have altered it in a complex

and ambiguous way, expressing a dispute for a place, in the culture and for culture

itself.
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NOTAS:

1. A sigla S.A.A.R.A corresponde à Sociedade de Amigos das Adjacências da

Rua da Alfândega, criada em 1962 por um grupo de comerciantes estabeleci-

dos entre o quadrilátero formado pela avenida Presidente Vargas (seu lado ím-

par), pela praça da República (Campo de Santana), pela rua Buenos Aires e

pela avenida Passos. No texto consideraremos como o Saara o espaço geo-

gráfico que respeita os limites atuais da administração da S.A.A.R.A e a forma

pela qual, popularmente, esse trecho da área central do Rio de Janeiro ficou

conhecido, a partir de 1962. O uso deste gênero varia e algumas pessoas

usam o feminino para se referir ao lugar. Anteriormente, esse espaço era refe-

renciado pelo nome genérico de rua da Alfândega e, dessa forma, será usado

no texto.

Fonte: Revista SAARA Informa. Janeiro de 2000.
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2. A dissertação está sendo apresentada em dois volumes. O Volume I contém

reflexões e análise sobre o espaço Saara, estudado a partir de diferentes fon-

tes de pesquisa, entre elas os depoimentos de histórias de vida e trajetória de

um grupo de imigrantes árabes e judeus e seus descendentes, colhidos por

mim entre os anos de 1999 e 2000. Por serem parte integrante deste trabalho,

foram transcritos e, tendo a devida autorização, estão sendo apresentados, por

ordem alfabética, compondo o Volume II desta dissertação. Outros depoimen-

tos foram consultados e estes fazem parte do acervo do  “Projeto Memória do

Saara” e se encontram no Centro de Documentação da CIEC – Coordenação

Interdisciplinar de Estudos Culturais – da Escola de Comunicação da UFRJ,

aberto à consulta pública.

3. Nota ortográfica: atualizei as grafias no texto e nas notas.



x

SUMÁRIO – VOLUME I 
    

Resumo p.  iv

Abstract   p. v

Agradecimentos  p. vi

Notas p. viii

Introdução p. 01

Capítulo I: A Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega    

                  e a disputa por um espaço na cidade p. 25

1.1 Espaço e cultura p. 27

1.2 Renovações urbanas e alteração de um modo de vida p. 38

1.3 Consolidando de direito o que já estava consolidado de fato p. 50

 Capítulo II: A rua da Alfândega e a “pequena Turquia”  p. 86

2.1 Os imigrantes e a delineação de uma paisagem singular p.  87

2.2 Apropriação do espaço: modos de uso e prática vivida p. 104

Capítulo III: Ressignificando uma territorialidade p.159

3.1 Saara e o sentido de pertença p. 159

3.2 Saara: uma “pequena ONU” no Rio de Janeiro? p. 193

Considerações finais p. 211

Fontes p. 213

Referências bibliográficas p. 217





xi

SUMÁRIO - VOLUME II

Resumo p. iv

Abstract p. v

Agradecimentos p. vi

Notas p. viii

1. Histórias de vida e memória do Saara

1.1     Arnaldo Cherzman p. 1

1.2     Demetrio Habib p. 19

1.3     Ênio Carlos Bittencourt p. 46

1.4     Jamil Haddad p. 52

1.5     José Botner p. 74

1.6     José Feres Sauma p. 131

1.7     Joseph Salloun Ghanem p. 148

1.8     Maria de Lourdes Pinheiro Kalache p. 184

1.9     Toni Youssef Haddad p. 192

1.10 Wadia Kudsi p. 232



1

INTRODUÇÃO

A cidade é um tema realmente fascinante. A forma como é observada é

própria de cada um de seus habitantes, quer seja ele um morador da cidade, que

por sua experiência de vida e práticas sociais, tenha um olhar particular sobre ela,

quer seja ele um pesquisador e tenha um olhar científico sobre ela.  

Podemos tratá-la como um espaço dinâmico e em constante transformação,

ou, em contraposição, tratá-la apenas como um cenário. Podemos analisá-la por

figuras famosas ou anônimas. Podemos olhá-la do ponto de vista de sua globali-

dade ou de suas particularidades. No entanto, qualquer que seja a ótica pela qual

a olharmos, devemos reconhecer que são constituídas de sujeitos sociais que es-

tabelecem relações entre si e com o espaço que ocupam, quer seja a rua em que

morem, o bairro que habitem ou a região em que trabalhem e, assim, “como seres

urbanos somos, então, ‘autores’ da nossa cidade, construtores permanentes da

sua significação e da sua personalidade”.1 

Desta forma, entendendo que somos “autores da nossa cidade”, é que esta

pesquisa dedica-se ao estudo de um determinado espaço na área central da cida-

de do Rio de Janeiro conhecido como Saara, onde imigrantes árabes e judeus se

estabeleceram a partir do final do século passado, configurando uma territorialida-

de singular, com contornos e especificidades próprias de suas tradições culturais.

As trajetórias desses imigrantes tornaram-se parte do contexto histórico da cidade,

assim como a cidade tornou-se parte da vida desses novos habitantes do Rio de

Janeiro. Nesse sentido, a história social do Saara entrecruza-se com a história da

cidade, e faz parte dela.

 

A última década do século XX se mostrou frutífera em termos de estudos

voltados para a história do Rio de Janeiro.  A memória da cidade – que tanto se

confunde com a memória de nosso país –, assim como a de seus bairros, vem 

                                           
1 CARVALHO, M.A.R. de. Quatro vezes cidade. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994, p. 96.
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sendo tema de diversos trabalhos acadêmicos (ou não) o que demonstra que há

um maior interesse dos cariocas em relação à sua própria cidade. Muitos desses

estudos privilegiam as transformações ocorridas no espaço urbano, mas, no en-

tanto, deixam de levar em consideração aspectos importantes das relações sociais

que nele se dão.

Em contrapartida, outros estudos vêm abrindo caminhos para uma maior

compreensão da história social e da cultura da cidade, quando a observam a partir

das práticas e das disputas cotidianas “dos que nela vivem e a recriam como ex-

periência particular”.2  Estes são os estudos inovadores, pois levam em considera-

ção e esclarecem sobre o “espaço social” da cidade, e incorporam os sujeitos, os

“protagonistas”, os que verdadeiramente “desempenham a história”.3

Em relação ao espaço Saara, são raríssimos os estudos que se dedicam a

ele na historiografia sobre a cidade. É curioso que o seu entorno, como a avenida

Presidente Vargas, o Campo de Santana e a praça Tiradentes já foram temas

tratados em livros, dissertações de mestrado e teses de doutorado, abordando

seus aspectos urbanísticos, arquitetônicos ou geográficos. Mas o Saara, esse ‘pe-

daço’ vivo da cidade, ocupado e marcado culturalmente por um grupo heterogê-

neo de imigrantes, que o constitui como um espaço relevante na vida social e

econômica da cidade, não havia merecido, até o início da década de 1990, uma

atenção maior dos pesquisadores. 

Um dos trabalhos pioneiros sobre o Saara é a dissertação de mestrado da

arquiteta Annabella Blyth, defendida no PPG/Geografia Humana/ UFRJ, na qual a

autora analisa as “intervenções urbanísticas (...) e os processos econômicos, so-

ciais, e culturais que engendram a cristalização espacial” do Saara. Para compre-

ender a permanência física do lugar até os nossos dias, Blyth apóia-se não ape

                                           
2 HOLLANDA, Heloísa B. de. “Prefácio”. In: LIMA, E.F.W. Avenida Presidente Vargas: uma drástica
cirurgia. Rio de Janeiro: Secr. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de Do-
cumentação e Informação Cultural, 1990, p. 10.
3 BENCHIMOL, J. L. Pereira Passos: um Haussmann tropical. A renovação urbana da cidade do
Rio de Janeiro no início do século XX. Rio de Janeiro: Secr. Mun. de Cultura, Turismo e Esportes,
Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 1992, p. 17-19.
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nas em fontes escritas – primárias e secundárias – mas  também nos depoimentos

de imigrantes que ali se estabeleceram, valorizando suas histórias de vida e pro-

curando compreender “o significado atribuído ao lugar pelos integrantes dos gru-

pos sociais que o têm [Saara] como mundo vivido”.4 Nesse sentido, esse trabalho,

articula às mudanças urbanísticas ocorridas nesse espaço, aqueles que são parte

integrante do local. Apesar das diferentes abordagens, esse estudo me despertou

para uma nova possibilidade de pesquisa. Em comum, entretanto, temos a preo-

cupação com esse tecido histórico-social singular, e a relação entre ele e a cidade

do Rio de Janeiro.

Se a cidade vem sendo tema de diversos trabalhos, a história da imigração

no Rio de Janeiro ainda é pouco explorada. Apesar de o debate sobre a imigração

para o Brasil ser antigo, é a partir da década de 50 do século XX que se inicia uma

produção acadêmica maior sobre o assunto. A imigração, que é um “tema clássico

da história contemporânea brasileira” vinha, no entanto, sendo “focalizada sobre-

tudo através de suas manifestações agrárias”, enquanto a inserção do imigrante

no contexto das cidades brasileiras ainda era e é um tema pouco explorado, ape-

sar da grandeza e riqueza do assunto.5  Segundo Boris Fausto, “o problema da

inserção do imigrante no meio urbano representa uma imensa área que só foi in-

vestigada em maior detalhe com relação ao trabalho fabril”.6  No entanto, a ten-

dência da historiografia atual à interdisciplinaridade, somada ao impulso da histó-

ria social, tem possibilitado novas reflexões sobre imigração e espaço urbano, com

um leque maior de abordagens que inclui estudos específicos sobre história social

das famílias imigrantes, história do cotidiano, história das práticas privadas, imi-

gração e gênero, etc. . Além disso, vêm ampliando o enfoque a grupos étnicos até

                                           
4 Cf. BLYTH, A. Cristalização espacial e identidade cultural: uma abordagem da herança urbana.
(O Saara, na área central da cidade do Rio de Janeiro). Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro,
Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFRJ, 2 v., 1992, p. vii-xiii.
5 MICELI, S. “Apresentação”. In: FAUSTO, B. Historiografia da imigração para São Paulo. São
Paulo: Ed. Sumaré: FAPESP, 1991, p. 7.
6 FAUSTO, B., op. cit., p. 26.
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então pouco estudados, como é o caso dos sírios, dos libaneses, dos judeus de

diferentes origens, dos armênios, dos chineses e dos coreanos. 

No caso específico dos árabes7 e judeus no Rio de Janeiro, há ainda um

número reduzido de trabalhos que enfoque essa presença na cidade e, em se

tratando dos imigrantes judeus de origem sefardita – oriundos do Oriente Médio

(Egito, Palestina, Síria, Líbano), do Norte da África (Marrocos, Argélia), da Tur-

quia, Itália, Grécia – é ainda menor.8

A imigração árabe e judaica, apesar de citada e referenciada, tanto em da-

dos oficiais – análise de fluxos imigratórios – quanto em obras de caráter memori-

alístico, produzidas no interior das próprias comunidades, tem no pioneirismo dos

trabalhos de dois brasilianistas, C. S. Knoltown e J. Lesser, estímulo e referência

para uma série de outros estudos mais analíticos desses grupos de imigrantes no

                                           
7O termo árabe é utilizado no texto para se referir aos imigrantes de origem síria e libanesa, de
religião cristã e muçulmana, sem considerar o significado da identidade árabe para cada um destes
grupos. Permito-me usar este termo por lidar com esses sujeitos, por estar trabalhando com o con-
ceito de cultura, e considerar a cultura árabe como um elemento constitutivo desses povos.
8 Apesar de terem em comum a crença judaica, portanto, sem diferenças sob o ponto de vista reli-
gioso, há distinções entre os judeus de origem asquenazita e sefardita. Entre elas podemos citar a
leitura do hebraico (língua religiosa), as tradições, a língua falada, além de uma diferença de apa-
rência e de mentalidades, que podem ser atribuídas, no decorrer dos séculos, às influências, inser-
ções e adaptações aos diferentes meios/sociedades onde viveram cada um destes grupos. Em
hebraico ashkenazim significa os judeus oriundos de “Ashkenaz - termo para designar a Alema-
nha” e denominação aplicada àqueles que “seguem a tradição originária desta região e que se
dispersaram através dos tempos pela Europa Central e Oriental”. E sefaradi (plural sefaradim) si-
gnifica natural de Sefarad (Espanha). Depois da expulsão dos judeus da península ibérica, no fim
do século XV, estes se dispersaram principalmente em direção ao Mediterrâneo e “ao Norte da
África e Oriente Médio, impondo sua cultura e tradição às comunidades judaicas em que se mistu-
raram. Hoje em dia, a denominação é usada em relação aos judeus pertencentes às comunidades
orientais, independente de suas raízes serem originalmente de proveniência espanhola”. Cf:
WORCMAN, S. (coord.). Heranças e lembranças: imigrantes judeus no Rio de Janeiro, p. 318, 327-
328. Rio de Janeiro: ARI/CIEC/MIS, 1991. Dentre os pesquisadores dedicados à contribuição se-
fardita à herança cultural judaica brasileira, citamos a pesquisadora Gilda Salem Szklo que desen-
volveu trabalho pioneiro sobre o judaísmo sefardita no Brasil. Acerca dos sefarditas no Rio de Ja-
neiro cf. FLANZER, V. Muros invisíveis em Copacabana – uma etnografia dos rodeslis na cidade
do Rio de Janeiro. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro, PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, 1994.
e WORCMAN, S., op. cit., excelente panorama sobre a história da imigração judaica para o Rio. 
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Brasil.9 Entretanto, seria equivocado dizer que anteriormente não haviam sido es-

tudados; reconhecemos que o foram, mas de uma forma bastante episódica. 

Sobre a temática judaica, S. Katz considera a década de 1950 como o perí-

odo em que surge um maior interesse por parte da própria comunidade em res-

gatar a sua memória, assim como aponta os primeiros trabalhos realizados por

historiadores, majoritariamente israelitas, que se dedicaram à história mais con-

temporânea dos judeus no Brasil, direcionando seus estudos para a inserção e

integração desse grupo na sociedade brasileira. Aponta também que “certos te-

mas fundamentais somente começaram a ser preenchidos quando os primeiros

arquivos foram estabelecidos, e quando alguns pesquisadores se ocuparam do

levantamento de fontes primárias sobre a história dos judeus no Brasil”. 10

No caso dos estudos árabes, as décadas de 1930, 40 e 50 são marcadas

principalmente pela produção de memórias e biografias sobre sírios e libaneses

cristãos no Brasil, na sua maioria escritas por imigrantes que viviam na cidade de

São Paulo. E é apenas no ano de 1972, que identificamos o trabalho mais apro-

fundado de Jorge Safady, que apresenta tese de doutorado intitulada A imigração

árabe no Brasil na FFLCH/USP. 

As novas possibilidades da pesquisa histórica possibilitam a riqueza de um

método de trabalho voltado para uma história da cultura e uma história social,

compreendendo-se história como um “campo de possibilidades” amplo, que en-

tende que “os homens vivem suas experiências integralmente como idéias, neces-

sidades, aspirações, emoções, sentimentos, razão, desejos, como sujeitos sociais

que improvisam, forjam saídas (...)”.11 A história passa a incorporar a cultura como 

                                           
9 Cf. KNOLTOWN, C.S. Spatial and Social Mobility of the Syrians and Lebanese in the City of São
Paulo, Brazil. Vanderbilt University, 1955. e LESSER, J. Pawns of the Powerful. Jewish Immigration
to Brazil, 1904-1945. New York University, 1989. 
10 KATZ, S. Em busca de uma história dos judeus no Brasil. Rio de Janeiro: CIEC/ECO/UFRJ, Co-
leção Papéis Avulsos, n. 44, 1993, p. 22-23. Em relação ao trabalho de levantamento de fontes
históricas sobre os judeus no Brasil, principalmente no século XIX, há que se dar o crédito ao tra-
balho pioneiro do casal Egon e Frieda Wolff, que identificou e publicou um amplo material a este
respeito, muitos dos quais “garimpados” no Arquivo Nacional/ RJ. 



6

                                                                                                                                    
11 KHOURY, Y.M.A., et alii. A pesquisa em história. São Paulo: Ed. Ática, 1995, p. 7-9.
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uma questão historiográfica, e também incorpora à investigação social “agentes

sociais antes relegados, e valoriza-lhes o saber e a experiência de vida”. 

A experiência vivida por tais indivíduos – a qual chamamos de cultura –,

passa a ser compreendida como um conjunto de valores expressos em suas tradi-

ções, costumes, religiões, na língua falada, nos hábitos alimentares, nas formas

de moradia, experiências de trabalho, festividades e crendices, valores estes que

permeiam a vida e as relações sociais dos indivíduos. 

Focalizando as experiências dos imigrantes no espaço Saara, observando-

os através da forma como usam e se relacionam com o local, discutiremos “as

estratégias” de constituição e reelaboração do espaço Saara,  tendo na noção de

cultura, entendida como “experiências vividas pelos sujeitos” estudados, apoio

para nossa investigação social.12

Compreendendo a história como “um campo de possibilidades”, percebe-

mos também que a história “é a experiência humana e que esta experiência, por

ser contraditória, não tem um sentido único, homogêneo, linear, nem um único

significado. Desta forma, fazer história como conhecimento e como vivência é re-

cuperar a ação dos diferentes grupos que nela atuam, procurando entender por

que o processo tomou um dado rumo e não outro”.13 Nessa perspectiva, valoriza-

se então o papel ativo dos múltiplos sujeitos históricos. 

De uma forma geral, a incorporação do estudo dos imigrantes nos espaços

urbanos pode ser considerada como a incorporação de um novo “agente social”

                                           
12 Acompanhamos aqui os historiadores Raymond Williams e Edward Thompson que, ao incorpora-
rem elementos da cultura na categoria analítica “experiência”, estão valorizando além de elemen-
tos políticos e econômicos na análise crítica, os sujeitos sociais e seus costumes, suas tradições,
seus modos de vida e suas redes de relações familiares e de sociabilidade. Cf. “O termo ausente:
experiência”. In: THOMPSON, E.P. A miséria da teoria: ou, um planetário de erros. Rio de Janeiro:
Zahar, 1981, p. 194, em que traz uma reflexão importante ao afirmar que os valores são “aprendi-
dos na experiência vivida” e que dessa forma estão “sujeitos à sua determinação”. Para uma con-
sideração acerca do conceito de cultura, consultar:  “Cultura”, “Tradições, instituições e formações”,
“Dominante, residual e emergente” e “Estruturas de sentimento”. In: WILLIAMS, R. Marxismo e
literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 
13 KHOURY, Y.M.A., et alii, op. cit., p.11. Consultar também o artigo de FENELON, D. R.: “Cultura
e história social: historiografia e pesquisa.”. In: Projeto História: revista do Programa de Estudos
Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP. São Paulo: Educ, n. 10,
1993, p. 73-90.
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no estudo histórico, e possibilita um novo referencial sobre o tema, não mais pri-

vilegiando apenas os aspectos econômicos e políticos desta inserção na socieda-

de brasileira, mas pensando também nos aspectos culturais e sociais desses gru-

pos e na importância desses valores na formação da identidade brasileira. 

Celso Furtado aponta que “a identidade do brasileiro tem raízes em sua in-

serção regional, sendo de menor peso a dimensão religiosa ou étnica”.14 Mesmo

concordando com tal fato, é relevante frisar a importância, na formação da identi-

dade cultural brasileira, das diversas influências sofridas pela heterogeneidade

étnica de nossa sociedade, à qual foi incorporada uma vasta influência de valores

e tradições dos povos que para aqui imigraram. Para isto basta pensar que o Bra-

sil é um país de imigrantes, que recebeu milhares deles a começar pelos africanos

que vieram (compelidos) para cá, deixando influência marcante em nossa socie-

dade. A identidade brasileira, portanto, deve ser compreendida como fruto dessa

diversidade, e este entendimento é fundamental para a análise da formação, cultu-

ralmente rica e complexa, do Brasil contemporâneo. 

Assim, cabe aqui pensar na contemporaneidade do estudo sobre o Saara e

na possibilidade de lidar com os aspectos da cultura, da vida e das relações soci-

ais engendradas naquele espaço pelos imigrantes que ali se estabeleceram. 

O meu interesse por este tema, surgiu na medida em que, nos últimos

anos, venho trabalhando em projetos de pesquisa nas áreas de cultura urbana e

imigração, dedicando-me, especialmente, à  presença dos imigrantes árabes e

judeus no contexto da cidade do Rio de Janeiro. Mais especificamente, trabalhei

como pesquisadora no “Projeto Memória do Saara”, desenvolvido pela Coordena-

ção Interdisciplinar de Estudos Culturais/CIEC, ligada à Escola de Comunicação

da Universidade Federal do Rio de Janeiro que, além da constituição de um acer-

vo riquíssimo sobre o tema, produziu um vídeo-documentário e organizou uma

bela exposição  intitulada “Do Tropical Inglês ao Blue Jeans: uma exposição sobre

                                           
14 FURTADO, C. O longo amanhecer: reflexões sobre a formação do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1999, p. 47. 
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a memória do Saara”, que permitiu ao grande público conhecer parte da história

do local e suas peculiaridades. 

De 1993 a 1996, uma equipe multidisciplinar estudou o Saara, entrevistou

antigos e novos ocupantes, além de ter fotografado e filmado o local. De um modo

geral, seu objetivo, era o de narrar a história do Saara desde o início do século XX

por meio de alguns aspectos que o caracterizam, como a presença dos diferentes

grupos de imigrantes que ali se estabeleceram, o desenvolvimento urbanístico da

região e a publicidade. Como um dos méritos desse projeto, está o fato de ter pro-

duzido uma documentação iconográfica, textual e sonora inédita sobre o Saara.

Ao iniciarmos nossa pesquisa, ao consultarmos arquivos e bibliotecas, descobri-

mos que a documentação sobre esta região da cidade é rara e esparsa, e que a

história dos imigrantes que ali se estabeleceram e que lhe deram feição não me-

recera, até esse momento, um estudo mais aprofundado. Realizamos assim, uma

intensa pesquisa documental e bibliográfica, além da coleta de cerca de quarenta

depoimentos orais com ocupantes e usuários do Saara, incluindo imigrantes de

diferentes origens, que ainda são comerciantes na região. Essas narrativas cole-

tadas são reflexões feitas pelos depoentes acerca de sua própria trajetória de vida

associada ao espaço Saara, e compõem um material riquíssimo. Reunida, catalo-

gada e inserida no banco de dados da CIEC/ECO/UFRJ, essa documentação

constitui-se em fonte primária de pesquisa e traz grande contribuição ao estudo da

imigração árabe e judaica para o Rio de Janeiro, assim como, abre novas verten-

tes de estudos para a análise das experiências vivenciadas pelos diferentes gru-

pos sociais que conviveram e convivem na cidade do Rio de Janeiro. 

Minha experiência profissional, aliada ao envolvimento com a temática e

com essa documentação em particular, me direcionou para a elaboração de um

projeto de pesquisa e posteriormente para o desenvolvimento desta dissertação.

Apesar da aproximação temática, há diferenciações entre a pesquisa desenvolvida

no contexto do “Projeto Memória do Saara” e a que agora apresento. Destaco,

além do período que optei por estudar – da década de 1960 à década de 1990 –,
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o interesse em desenvolver uma reflexão sobre as experiências históricas e soci-

ais vivenciadas pelos imigrantes de origem árabe e judaica que ali se estabelece-

ram, e configuraram uma espaço de práticas sociais único na cidade. 

A problemática central desta dissertação, consiste na compreensão de

como esses imigrantes foram constituindo, no Rio de Janeiro, um modo de viver e

trabalhar próprio de suas referências culturais, legitimando esse espaço na cidade

como sendo marcadamente de árabes e de judeus. A minha hipótese de trabalho

é que a experiência urbana desenvolvida no Saara, em suas várias dimensões,

propiciou a formação dessa territorialidade, que (re)elaborada constantemente, se

mantém até os dias de hoje. A forma como essa territorialidade se delineou e a

maneira como os imigrantes e seus descendentes se relacionam na e com a cida-

de, tornam-se objeto de análise.

A opção pelo período histórico 1960 -1990, surgiu na medida em que consi-

dero a fundação da Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega

(S.A.A.R.A), no ano de 1962, um marco fundamental no processo de disputa por

lugar na cidade. Através dessa sociedade comercial, os diferentes grupos sociais

investem na (re)afirmação de uma identidade cultural do espaço Saara, referenci-

ada pela origem dos imigrantes, de seus filhos e netos, que ali permaneceram,

constituindo e demarcando esse espaço singular no Rio de Janeiro. 

A S.A.A.R.A foi criada quando os comerciantes da região se viram ameaça-

dos pela execução de um projeto urbanístico que implantaria um conjunto de ruas

e avenidas, entre elas a avenida Diagonal, que ‘cortaria’ o Centro do Rio, atingindo

uma grande parte do que é hoje o Saara. Esta avenida faria a ligação da Lapa

com a Estrada de Ferro Central do Brasil, nas proximidades do Campo de Santa-

na, e com desapropriações e demolições de prédios, remodelaria e reconfiguraria

espacialmente toda a região. Numa ação conjunta, como veremos, os comercian-

tes se uniram em torno de uma sociedade comercial que representasse oficial
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mente seus interesses coletivos, e assim pudessem reverter um quadro de insegu-

rança de décadas, que ameaçava a sua sobrevivência no local. A S.A.A.R.A pas-

sa a garantir os serviços de limpeza e policiamento da região, e demonstra, ao

poder público, a capacidade de autogestão dos serviços essenciais naquele qua-

drilátero, que já alojava um comércio varejista popular, considerado um dos maio-

res arrecadadores de ICM – imposto sobre circulação de mercadoria – da cida-

de.15

Mas os testemunhos dessa época, nos revelam que a constituição dessa

Sociedade embute não somente a luta pela permanência de um local de ativida-

des comerciais e econômicas configurando-se, como afirma A. Blyth, em uma “es-

tratégia de resistência” que reafirma a coesão e os interesses comuns dos comer-

ciantes locais. Mas nos levam à compreensão de que a resistência às mudanças

significava igualmente a luta pela manutenção de um espaço repleto de significa-

dos para aqueles comerciantes imigrantes e seus descendentes. Estes atribuem

um valor significativo ao local e por ele resistem às suas transformações. Esta luta

simboliza portanto a luta por um lugar na cidade, por um modo de viver e uma ter-

ritorialidade própria, que é parte intrínseca desses imigrantes que têm suas histó-

rias de vida atreladas à história do lugar que, por sua vez, faz parte de suas traje-

tórias. 

Uma inteligente estratégia de marketing alia o nome da sociedade comer-

cial S.A.A.R.A à imagem popular que se faz desses povos, e, nessa reestrutura-

ção, imigrantes árabes e judeus, constituem essa Sociedade que os representa

tanto perante os governos estadual e municipal, como perante a cidade de uma

forma geral. Pela presença majoritária dos libaneses e dos sírios, os cariocas ime-

diatamente associam o nome Saara a uma idéia, imaginação corrente, que remete

ao exótico, ao diferente, ao ‘árabe’, mesmo que o nome Saara indique o nome de

um deserto no continente africano e não se situe no Oriente Médio, região onde

estão o Líbano e a Síria. A demarcação dessa territorialidade com um nome que

remete ao imaginário árabe, sugere, mais do que qualquer coisa, uma forte cone

                                           
15 Cf. BLYTH, A., op. cit., p. 50-56.
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xão com a cultura do grupo hegemônico sírio e libanês, que reivindica para si uma

forma particular de ser reconhecido na cidade.

O marco temporal mais amplo da pesquisa se inicia em 1900, referindo-se

aos primeiros registros das presenças síria e libanesa nas proximidades da rua da

Alfândega. Essa ocupação, ainda que pouco expressiva, pode ser compreendida

como o embrião da atual comunidade do Saara. Mas são as memórias dos imi-

grantes e seus descendentes que nos levam ao marco dos anos de 1960 a 1990

como sendo o período de estudo a ser privilegiado. Na  década de 1960, a maior

parte das famílias imigrantes já não residem na localidade, que é transformada em

uma região de comércio popular. Esse período também é caracterizado pela che-

gada de novas levas imigratórias – chineses (década de 1960) e coreanos (déca-

da de 1990) –, e a época em que há uma grande alteração na forma de comercia-

lizar e nos tipos de mercadorias comercializadas. De grande centro atacadista de

tecidos, a região da rua da Alfândega se torna majoritariamente varejista e, além

de tecidos, passa a comercializar artigos de plástico vindo a abranger, posterior-

mente, introduzidos pelos novos imigrantes, os ramos de presentes, artigos de

festa e flores artificiais. Tais alterações influem diretamente na forma pela qual

árabes e judeus passam a se relacionar com o local, e na sua relação de pertença

a essa territorialidade específica. 

Um outro recorte de tempo, dentro do marco temporal mais amplo da pes-

quisa, surge a partir da década de 1930 e demarca, na memória dos depoentes, o

início de sua estabilização no Brasil, visto que, ao não retornarem ao seus países

(para muitos imigrantes sírios e libaneses cristãos, o sonho de ‘fazer a América’

significava vir para o Brasil mas retornar ao seu país de origem), os imigrantes

abrem pequenas lojas, casam, têm filhos e se inserem na vida comunitária local e,

aos poucos, na vida carioca. É a partir dessa época que há referências sobre o

passado do local – que passa a ser chamado de “pequena Turquia” ou “Turquia

pequena” – trazido, entre outros, pelas memórias do libanês Wadih Bedran, que

chegou ao Brasil nos anos 20, e de Wadia Kudsi, filha de imigrante sírio, nascida
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em 1925, em um sobrado da rua Senhor dos Passos. A ‘pequena Turquia’ faz

parte de suas trajetórias de vida e de lembranças e de histórias contadas e trans-

mitidas a eles por seus pais.  

Tendo a história oral como suporte metodológico, minha pesquisa foi elabo-

rada a partir da interpretação de narrativas desses indivíduos que, em um diálogo

constante comigo, foram trazendo sua experiência de vida, reelaborando lembran-

ças, questionando o presente e pensando sobre o futuro do Saara nas suas vidas

individuais e profissionais. A história oral é um método de análise utilizado mais

recentemente por historiadores, e que se mostrou adequado quando do estudo da

imigração urbana, pois possibilita a reflexão de aspectos desse processo assim

como da elaboração, das representações e significados expressos nas experiên-

cias e nos modos de vida dos imigrantes, no país emigrado. As historiadoras M.

Ferreira e J. Amado apontam que “poucas áreas, atualmente, têm esclarecido

melhor que a história oral o quanto a pesquisa empírica de campo e a reflexão

teórico-metodológica estão indissociavelmente interligadas, e demonstrado de

maneira mais convincente que o objeto histórico é sempre resultado de uma ela-

boração: em resumo, que a história é sempre construção”.16 

A utilização da história oral como método de pesquisa me permitiu conhecer

aspectos do Saara sob um ponto de vista do vivido e do individual, “incorporando

assim elementos e perspectivas às vezes ausentes de outras práticas históricas

(...) , como a subjetividade, as emoções ou o cotidiano”. O depoimento oral, como

instrumento metodológico, permite o contato direto com o sujeito que vivencia e

atua diretamente na realidade por nós estudada, bem como permite que as memó-

rias individuais nos digam muito sobre as possibilidades presentes na realidade

social mais ampla.17

                                           
16 AMADO, J. e FERREIRA, M.M.(coords.). Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro: Ed. da
Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. xi-xii.
17 Id., ibid., p. xiv-xv.
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Os sujeitos sociais que vivenciam o espaço do Saara, assim como outros

sujeitos históricos, têm a necessidade de elaborar um passado, uma memória, que

dê sentido às suas experiências pessoais. Vale frisar que devemos sempre levar

em consideração as particularidades das memórias individuais e também a plura-

lidade dos depoimentos, que podem ser compreendidos como pluralidades de

“versões” , no caso, sobre o passado e o presente do Saara. A esse respeito,

Alessandro Portelli comenta que “o respeito pelo valor e pela importância de cada

indivíduo é, portanto, uma das primeiras lições de ética sobre a experiência com o

trabalho de campo na História Oral”. E prossegue dizendo que cada indivíduo “é

um amálgama de grande número de histórias em potencial, de possibilidades ima-

ginadas e não escolhidas, de perigos eminentes, contornados e por pouco evita-

dos. Como historiadores orais [como historiadores atentos à oralidade, considero

eu], nossa arte de ouvir baseia-se na consciência de que praticamente todas as

pessoas com quem conversamos enriquecem nossa experiência. Cada um de

meus entrevistados – talvez quinhentos –, e na afirmação que se segue não há

nenhum clichê, representou uma surpresa e uma experiência de aprendizado.

Cada entrevista é importante, por ser diferente de todas as outras”.18

Em minha pesquisa, constitui-se um conjunto de narrativas, todas diferentes
umas das outras, e, por isso mesmo, todas consideradas importantes. Cada de-
poente, à  sua maneira e com seu jeito de narrar, reelabora suas “tramas” indivi-
duais, formadas por valiosas vivências e reflexões sobre suas histórias de vida
que, às vezes se completam, às vezes se contradizem. O modo como cada um
desses indivíduos constitui esse viver urbano é heterogêneo, e essas diferenças
são manifestadas em seus depoimentos, pela forma que refletem sobre a sua ex-
periência, e as relações sociais que se forjam nesse contexto. Essas narrativas
nos permitem reconhecer e dimensionar possibilidades históricas diferenciadas,
que devem ser problematizadas, visto que cada imigrante construiu uma trajetória

                                           
18 PORTELLI, A . “Tentando aprender um pouquinho. Algumas reflexões sobre a ética na história
oral”. In: Projeto História: revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do De-
partamento de História da PUC-SP. São Paulo: Educ, n. 15, abril 1997, p. 17.
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singular nesse espaço. Conforme salientou A. Portelli, mesmo que a memória seja
um processo individual, e uma reflexão particular sobre os acontecimentos, os in-
divíduos são “moldados” pelo ambiente social em que vivem, e, portanto, trazem
dimensões coletivas dessa experiência social vivenciada. O que esse trabalho
com a memória nos ensina portanto, “não é a importância abstrata do indivíduo,
alardeada pelo capitalismo competitivo e liberal, mas a importância idêntica de
todos os indivíduos” e que, desse modo, a memória, ainda que individual, aponta
para uma experiência social da coletividade do Saara.19

É interessante observar como, e o quê, cada depoente valoriza em sua ex-
periência e elabora como memória e observar que as lembranças e vivências do
passado não são revividas mas sim, reconstruídas no momento que evocadas,
pois as memórias são elaboradas e trazidas a nós no tempo presente da narrativa,
carregadas de significados e representações atuais, que queremos, justamente,
apreender e explicar. Para nós, a memória – que considero uma elaboração mul-
tifacetada, multidirecionada, tensa e conflituosa acerca dos acontecimentos – si-
gnifica essa narrativa que articula passado e presente, e que se “molda” pela ex-
periência do indivíduo.20

Refletir sobre tais questões implica tentar compreender de que forma esses
imigrantes e seus descendentes marcaram e marcam o Saara, enfrentando desa-
fios, lutando por um lugar na cidade e reformulando-se nesse processo, de modo
ambíguo e conflituoso. 

Metodologicamente, encontro apoio nos autores Antonio Augusto Arantes e
Mônica P. Velloso, para pensar sobre a idéia de que certos grupos criam, através
de suas experiências urbanas, espaços na cidade e nele se reconhecem e elabo-
ram referenciais para manutenção de suas identidades culturais. Arantes aponta
que há, nas grandes cidades, “fronteiras” que “separam práticas sociais e visões
de mundo antagônicas” ao mesmo tempo que “as põe em contato”. Para o autor,
no espaço urbano, “cotidianamente trilhado, vão sendo construídas coletivamente

                                           
19 Id., ibid. 
20 Id., ibid.
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as fronteiras simbólicas que separam, aproximam, nivelam, hierarquizam ou, em
uma palavra, ordenam as categorias e os grupos sociais em suas mútuas rela-
ções”.21 No caso do Saara, árabes e judeus constituem ali uma territorialidade sin-
gular, que possibilita que eles se identifiquem e se afirmem enquanto sujeitos his-
tóricos, ao mesmo tempo que são parte de um processo de interação, de absor-
ção e de disputa com outros grupos com os quais se relacionam. A riqueza que
essa heterogeneidade confere a essa comunidade é pouco conhecida; neste sen-
tido, considero relevante o resgate destas histórias de vida que proporcionam uma
visão mais aprofundada sobre essas experiências, num permanente diálogo com
outras documentações. 

O ‘tempo’ no Saara é sempre um regulador das conversas e por isso não foi

muito fácil a realização de depoimentos no local. Os comerciantes, donos de lojas,

quase nunca se permitem ‘um tempo’ para entrevistas; ou melhor, para o tipo de

entrevista/relato que eu, inicialmente, idealizava. O ‘tempo’ no Saara significa tra-

balho, significa dinheiro, significa ganhar (ou perder) negócios. Aos poucos perce-

bi que precisava me adaptar ao ritmo do Saara, ao ‘tempo’ do Saara já que ‘o

tempo’, nesse caso, era fundamental para o aprofundamento de minhas questões.

Além do que, foi preciso reafirmar constantemente aos comerciantes a minha

identidade como pesquisadora, e a proposta de meu trabalho, para que me con-

cedessem (ou não) um pouco de seu ‘tempo’. Cheguei a ser confundida com uma

revendedora, como fiscal (logo eu!) e como jornalista. Mas isso era até um pouco

mais aceitável, já que para essa confusão contribuía o fato de eu estar sempre

com um caderno e uma máquina fotográfica nas mãos, fazendo perguntas aqui e

acolá. O gravador também estava sempre comigo, mas andava na bolsa. Por te-

lefone era impossível agendar encontros e foram nas idas quase diárias ao Saara,

nos diversos contatos, nas indicações, nas idas às lojas e nos papos rápidos em

                                           
21 Cf. ARANTES, A.A. “A Guerra dos Lugares. Sobre fronteiras simbólicas e liminaridades no espa-
ço urbano”. In: HOLLANDA, H.B. (org.). Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Ci-
dade, n. 23. Rio de Janeiro: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da
Cultura, 1994,  p. 191- 203. e VELLOSO, M.P. “As tias baianas tomam conta do pedaço – espaço e
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pé, no balcão ou no café freqüentado por eles, que me foi sendo ‘permitida’ a

aproximação, porta de entrada para a construção de uma relação de confiança. 

Percebi que as conversas seriam sempre no espaço comercial do Saara, já

que não houve quase convites para ir à residência, quer seja para uma conversa

mais longa, quer seja para mostrar fotografias ou documentos. Vale dizer que o

Saara, do ponto de vista dos comerciantes de origem árabe e judaica, é um espa-

ço majoritariamente masculino e alguns deles são os responsáveis pela guarda da

documentação familiar, como álbuns fotográficos e documentação de imigração

dos pais. Algumas de tais documentações são guardadas nas próprias lojas; ou-

tras me foram trazidas à loja para serem consultadas e reproduzidas. Ao contrário

dos homens, recebi, de duas senhoras, convite para visitar suas residências. Os

convites partiram de Wadia Kudsi (também visitei a casa de seu irmão em Copa-

cabana) e das irmãs Laila e Regina Riff, moradoras e vizinhas na rua Senhor dos

Passos, nas proximidades do Campo de Santana. Estas são duas das últimas três

famílias de descendentes de sírios e libaneses que ainda moram dentro do qua-

drilátero do Saara. Em visitas rápidas, enquanto tomávamos café, rememoraram

aspectos do passado do Saara; aliás, o nome Saara quase não é citado por elas

que se referem ao local onde nasceram, viveram e constituíram família, pelo nome

das ruas, tendo uma delas se referido ao Saara como “o nosso bairro árabe”.

Juntas manifestam um conhecimento e um “saber” sobre o local incríveis, mas que

já “não encontra mais vestígios onde apoiar-se”.22 Mas, como testemunhas, evo-

cam uma memória sobre o lugar que merece ser ouvida e registrada. 

Uma situação interessante acabou se impondo no trabalho: a adaptação

das entrevistas nos pequenos e barulhentos escritórios ao fundo da loja ou no so-

brado, que geralmente são utilizados como depósito com uma parte improvisada

                                                                                                                                    
identidade cultural no Rio de Janeiro”. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 3, n. 6., 1990, p.
207-228.
22 SANTOS, C.N.F. dos e VOGEL, A. (coords.). Quando a rua vira casa. A apropriação de espaços
de uso coletivo em um centro de bairro. Rio de Janeiro: IBAM/FINEP, 1981 p. 21. Essa pesquisa foi
realizada na década de 1980 no bairro do Catumbi, que sofreu durante anos um processo radical
de transformações urbanísticas que extinguiram com quase todo o bairro e com um modo de vida
muito peculiar a ele. Encontramos similaridades entre o processo pelo qual passou esse bairro do
Rio e o Saara e vale dizer que este estudo, foi bastante inspirador para o nosso trabalho.
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para a mesa de trabalho do comerciante, dono da loja. O fato de fazer as entre-

vistas no local de trabalho, além de regular o tempo, interferiu na qualidade das

gravações. Sem falar nas constantes interrupções para atender clientes ou funcio-

nários. Mas, apesar de todas as situações adversas, as entrevistas concedidas,

embora curtas, foram bastante proveitosas. E eu diria inclusive, que esse trabalho

só poderia ter sido feito dessa maneira, pois é assim, de forma, improvisada, mas

dinâmica, que o Saara ‘funciona’!

A escolha dos depoentes para a dissertação, foi estabelecida considerando-

se uma gama de ocupantes do Saara que tivessem diferentes vivências em rela-

ção a esse espaço social.  Para tal selecionei alguns depoimentos coletados no

contexto do “Projeto Memória do Saara CIEC/ECO/UFRJ” (muitas desses foram

coletados por mim) para serem utilizados em meu trabalho, partindo do princípio

de que apesar de ter sido um projeto elaborado em um outro tempo e com outras

perspectivas, essas narrativas falam dessa experiência com que estou trabalhan-

do, e é nesse sentido que elas são aproveitadas por mim. Ao ouvir outra vez os

depoimentos, percebi o extremo valor e o vigor das narrativas e, levando em con-

sideração o momento em que foram narradas (entre os anos de 1993 e 1996), é a

partir dessa circunstância que eu as interpreto. Coletei também novos testemu-

nhos, na perspectiva de recuperar elementos acerca da representação da cultura

árabe e judaica naquele espaço, e do significado do Saara hoje paras seus ocu-

pantes. E alguns novos depoimentos me permitiram um aprofundamento em rela-

ção a um envolvimento no processo de fundação e na militância na S.A.A.R.A .

O grupo de depoentes se diferencia entre imigrantes de primeira geração

como Toni Youssef Haddad, Joseph Salloum Ghanem e Wadih Bedran e filhos de

imigrantes de origem árabe e judaica, que considero a segunda geração no Saara,

e que ainda hoje se relacionam com esse espaço da cidade. Alguns são nascidos

na região da rua da Alfândega e ainda comerciantes ali, como Isaac Meyer Nigri,

filho de judeus libaneses; outros, como Demetrio Habib e José Feres Sauma, fi-

lhos de imigrantes libaneses, e ambos com mais de 70 anos, não nasceram ali,
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mas são tradicionais ocupantes/comerciantes do lugar, assim como José Botner,

filho de judeus de origem polonesa, que tem sua história de vida pessoal e comer-

cial atrelada ao Saara. Da mesma forma que Arnaldo Cherzman que já foi comer-

ciante e presidente da S.A.A.R.A e Jamil Haddad, que se mantêm ligado afetiva-

mente ao lugar onde sua família comerciou durante décadas e seu tio, cônsul da

Turquia nos primeiros anos do século, tinha sua representação consular, justa-

mente no sobrado da loja da família Haddad, na rua da Alfândega. Wadia Kudsi,

filha de imigrantes árabes, nasceu e permanece como moradora no local, e tem

um depoimento extremamente sensível em relação ao cotidiano da então ‘peque-

na Turquia’. Assim como o breve relato de Maria de Lourdes Kalache, que refletiu

sobre a trajetória de Jorge Kalache, imigrante oriundo da cidade de Antióquia, que

foi um grande comerciante no Saara. O depoimento com o mineiro Ênio Bitten-

court, presidente da S.A.A.R.A há mais de 15 anos, apesar de sucinto é de extre-

mo valor para pensarmos sobre a atuação da Sociedade nos dias de hoje. 

As entrevistas realizadas por mim, por serem parte integrante desta disserta-

ção de mestrado, estão organizadas conjuntamente compondo o volume II do tra-

balho. Em nossas transcrições, tentamos manter o estilo narrativo de cada entre-

vistado, tentando interferir o mínimo possível em cada texto final. 

A literatura reduzida sobre o tema, exigiu-me um “exercício” de pesquisa, e

muita abertura na forma de procurar títulos nos bancos de dados informatizados

ou arquivos de fichas em bibliotecas. Assim, em relação  a outras fontes de pes-

quisa, realizei um levantamento em várias instituições, e consistiu na procura de

um amplo material como livros, teses acadêmicas, almanaques, antigas listas te-

lefônicas, catálogos comerciais, mapas, álbuns fotográficos, cartões-postais, enfim

tudo que pudesse servir de subsídios para o trabalho. A consulta a jornais cario-

cas e a alguns jornais e revistas das comunidades árabe e judaica, permitiu uma

análise sobre a imagem da região na imprensa local e específica.  E a internet

também foi consultada.
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Sobre a sociedade comercial S.A.A.R.A, atas de reuniões e outros docu-

mentos já não existem, e o pouco que resta está disperso nas mãos de vários di-

retores da entidade. Consultei o estatuto original da sociedade comercial encon-

trado em um cartório da cidade, além de alguns jornais publicados pela S.A.A.R.A

na década de 1960, que fazem parte do acervo particular de um dos depoentes.

 A publicação oficial da Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da

Alfândega, a revista SAARA Informa, lançada em dezembro de 1994, e hoje com

tiragem de dez mil exemplares (distribuído gratuitamente nas lojas do Saara,)

também é uma fonte rica de pesquisa. Esta, que é a única publicação da entidade

comercial, divulga e propagandeia suas lojas, além de conter duas seções, “Me-

mória” e “Entrevista”, onde figuram antigos e atuais comerciantes e comerciários

do lugar. 

As fotografias e os documentos dos acervos particulares também são pon-

tos de partida para reconstituir e compreender a história dessa comunidade. Por

meio da documentação iconográfica (fontes visuais) e textual encontrada, também

foi possível analisar aspectos da origem e da trajetória familiar dos imigrantes e

compreender outros elementos da vida individual, familiar e social dos depoentes.

Ao se referir a alguma fotografia ou a algum documento, e ao justificar o porquê de

tê-los guardado, o depoente está refletindo sobre sua própria história, sua experi-

ência de vida, suas vivências sociais.23

Mas de uma forma geral, há pouca documentação particular sobre essa re-
gião e sobre as famílias que ali se estabeleceram. Acerca deste assunto, ouvi falar
várias vezes sobre a dificuldade inicial da vida do imigrante que não possibilitava a
ida a estúdios fotográficos ou a posse de uma máquina fotográfica. Raríssimos
são os que tem fotografia feita pelo fotógrafo Mamede, um dos poucos a registrar
a região e seus ocupantes. Imigrante libanês, costumava ir à região da rua da Al-
fândega “fotografar patrícios” como testemunhou um antigo morador do local.

                                           
23 Para uma discussão acerca do uso da fotografia como fonte na pesquisa histórica consultar:  LEITE, M. M.
Retratos de família: leitura da fotografia histórica. São Paulo: Edusp, 1993.; e MAUAD, A.M. “Atra-
vés da imagem: fotografia e história – interfaces”. In: Revista Tempo – Departamento de História da
UFF. Rio de Janeiro: Ed. Relume-Dumará, v. 1, n. 3, 1996, p. 73-98.
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Mamede tinha seu estúdio de fotografias no Centro e, além de assinar, carimbava
as fotos com o dizer: “Não diga que não é fotogênico, visite o Studio Mamede –
Mamede Rio”.24 

Nesse trabalho, as poucas imagens são utilizadas como ilustração, apesar
de permitirem uma análise das trajetórias desses imigrantes e de aspectos inte-
ressantes da trajetória do próprio Saara. Essas imagens são como “vestígios” do
lugar, e “captam e traduzem com grande impacto as expressões sensíveis” desse
espaço urbano. E, por vezes, “valem por mil palavras”. 25

Parte da cultura material dos diferentes grupos étnicos também foi analisa-

da, e objetos trazidos pelos imigrantes e preservados pelas famílias foram obser-

vados. O historiador R. Samuel aponta que “a evidência oral pode também ajudar

a trazer os resíduos da cultura material” 26 e foi justamente a isto que recorri du-

rante minhas entrevistas, em minhas visitas às lojas, “fuxicando” depósitos e so-

brados de lojas, ou visitando a casa da família Kudsi, sempre procurando, através

das narrativas, um testemunho sobre os objetos, suas histórias e trajetórias. Como

aquela imagem de São Jorge no pequeno altar iluminado por uma lâmpada ver-

melha, tão freqüente nas lojas e nas casas dos imigrantes árabes cristãos e de

seus descendentes; ou notando uma mezuzá, uma espécie de amuleto, afixada no

umbral de algumas lojas de comerciantes judeus. Ou mesmo uma caixa registra

                                           
24 Esse carimbo foi observado no verso de uma fotografia do acervo particular de José Feres Sau-
ma. A imagem foi feita em um dia comum de trabalho e registrou os 3 irmãos na frente da loja de
tecidos da família Feres Sauma e Cia, na rua da Alfândega, 269, em maio de 1952. A respeito dos
poucos registros fotográficos sobre a região do Saara (inclui-se aqui a área que abrangia a então
freguesia urbana de Sacramento onde hoje se situa o Saara) seria interessante um aprofunda-
mento maior, na medida que mesmo os fotógrafos oficiais do início do século, como Augusto Malta,
pouco registraram esse trecho da cidade. Uma das explicações pode ser o fato de ter sido uma
área de comércio atacadista, ocupada por muitos imigrantes pobres, com uma inserção diferencia-
da na cidade, e que, portanto, destoava do modelo ‘padrão’ de comércio, de espaço urbano e de
habitante da cidade a serem fotografados. Do fotógrafo Malta, encontramos entre outros registros,
uma foto das obras do calçamento da rua da Alfândega em 1928, e o registro de um sobrado na
rua da Alfândega, s.d., com um letreiro escrito em português e árabe: “União dos Negociantes e
Industriais”.
25 SANTOS, C.N.F. dos e VOGEL, A. (coords.), op. cit., p. 16.
26 SAMUEL, R. “História local e história oral”. In: Revista Brasileira de História. São Paulo:
ANPUH/Marco Zero, v. 9, n. 19 , set. 1989/fev.1990, p. 219-243.
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dora antiga com o símbolo do dinheiro de época – o réis –, a máquina de escrever

com os caracteres árabes, ou como o enorme cofre de ferro observado nos fundos

de uma loja, que servia para guardar as economias do imigrante dono do armari-

nho e que hoje serve para guardar miudezas como agulhas e caixas de alfinetes.

Ou ainda um metro antigo, usado para medir os tecidos de casimira inglesa e o

tropical inglês, que marcaram uma época.  

Assim, ao revermos esses objetos, eles deixaram de ser “objetos inanima-

dos” passando a “adquirir vida” pois há alguém que relembra sua função, apesar

de atribuir-lhes, hoje, outro significado. Ao ouvirmos seu testemunho sobre a for-

ma como o pai usava tais utensílios, como os doces eram feitos, e depois vendi-

dos, reportamo-nos às suas memórias familiares, às suas histórias de vida.  

Detalhes de vitrines, fachadas de lojas imitando a arquitetura moura, nomes

de loja e publicidade remetendo ao mundo oriental, com imagens de camelos, ta-

petes voadores e lâmpadas de Aladim e outros simbolismos, também foram ob-

servados. Documentos comerciais, antigos blocos de anotações e papéis timbra-

dos de lojas também foram resgatados, pois apontam para determinadas épocas e

ilustram algumas das facetas comerciais da região e da própria cidade. 

O historiador, ao ampliar seu campo de reflexão, redimensiona, não apenas

o compromisso com o seu objeto de estudo – sujeitos sociais – mas também a

forma de lidar com ele, o seu método de trabalho. No que se refere às especifici-

dades documentais, o estudo da cultura material desses grupos e o estudo de su-

as memórias – principalmente de grupos que não tenham deixado documentação

escrita – vão sendo incorporados às pesquisas historiográficas e tornar-se-ão uma

estratégia (adequada a cada campo de trabalho) de extrema importância, quando

se tem como desafio trabalhar as experiências vividas desses sujeitos sociais.  

Cabe aqui pensar na tendência da historiografia atual à interdisciplinarida-

de, o que tem possibilitado um diálogo frutífero entre cientistas sociais e historia-

dor. Essa nova possibilidade, permite uma simbiose entre história e etnografia,



23

onde alia-se o trabalho antropológico ao trabalho do historiador. Nessa pesquisa

sobre o Saara, seguimos também uma técnica de observação participante, ade-

quada para a obtenção de informações sobre o objeto estudado; assim como, re-

corremos ao trabalho etnográfico – tradição da pesquisa antropológica –, que

permite registrar o cotidiano, os comportamentos e atitudes dos usuários do Saa-

ra, ajudando a compreender este objeto empírico.27

Mas uma prática foi fundamental para que eu pudesse realmente conhecer

e me familiarizar com o meu tema de estudo: andar, andar pelo Saara, por suas

ruas e ruelas, observando sua gente, suas lojas, procurando significado nas coi-

sas, no que se vende e como se vende. Nos comerciantes e nos passantes, nos

vendedores e nos compradores. Enfim, “prestando atenção”, como nos adverte

Raquel Rolnik em seu estudo sobre cidades, “no seu caminho diário, desconfiando

de tudo que pareça ser apenas um cenário de rotina”.28 

Ser um observador atento pela manhã quando as lojas se abrem, à tarde

quando o movimento é intenso e o som da Rádio Saara está a todo vapor, e à

noite, quando as lojas se fecham e o Saara se esvazia. Por fim, “caminhar”, como

propõe Arantes, pois este “permite a recolha de fragmentos de histórias pessoais

e do lugar”.29 Foi a partir dessas andanças, e da aproximação com antigos e no-

vos conhecidos, que meu trabalho foi se delineando. 

Segundo Fenelon, “o nosso objeto [dos historiadores] é a transformação, a

mudança, o movimento, o interesse em saber como e por que as coisas acontece-

ram, principalmente para descobrir o significado e a direção da mudança”.30 Nessa

direção encaminhei a minha pesquisa, que tem como objetivo, sobretudo, procurar

compreender, como o Saara se constituiu, foi se transformando, e continua sendo

                                           
27 Cf. SANTOS, C.N.F dos e VOGEL, A. (coords.), op. cit., p. 13.
28 ROLNIK, R. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1998, p. 86.
29 ARANTES, A.A., op. cit., p. 198. 
30 FENELON, D.R. ”O historiador e a cultura popular: história de classe ou história do povo”? In:
História  & Perspectivas. Uberlândia, jan.-jun./1992,  p. 10. 
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realimentado como um espaço marcado pela presença de árabes e judeus na

cultura do Rio de Janeiro, mantendo-se como uma paisagem singular na cidade. 

Os capítulos foram organizados de modo a haver, em cada um deles, uma

problematização principal, relacionada ao objetivo central da dissertação. No Ca-

pítulo 1 procurei situar o Saara enquanto um espaço que adquire significado pela

prática sociocultural e experiência cotidiana de um grupo de imigrantes de origem

árabe e judaica, que ali se estabeleceram a partir da virada do século XIX para o

XX. Aqui se desenvolve um contraponto com a criação da Sociedade de Amigos

das Adjacências da Rua da Alfândega, que é fundada dentro de um contexto his-

tórico específico, de luta pela preservação desse espaço na cidade, ameaçado por

intervenções urbanísticas e por outros grupos de imigrantes que vão se concen-

trando no lugar. Considerando-o como um elemento constitutivo da história e de

memória para árabes e judeus, busco discutir as suas práticas, suas lutas e re-

sistência para permanecerem no Saara, disputando-o com outros moradores da

cidade.

No Capítulo 2, privilegio modos de constituição e de representação do Saara,

trazido pela memória narrada e por outros documentos. Através destes, recupero

modos de viver dos imigrantes árabes e judeus e seus descendentes, nesse es-

paço da cidade, na primeira metade do século XX. Procuro discutir como eles vão

constituindo uma territorialidade no lugar, com marcas de sua cultura de origem,

enquanto se fazem sujeitos da cidade do Rio de Janeiro. Através da história de

vida de duas gerações (imigrantes e seus filhos), tento compreender como reela-

boram essas experiências vividas na chamada “pequena Turquia”, e que se ex-

pressam até hoje na paisagem do Saara. 

No Capítulo 3, procurando responder ao que significa o Saara, no ano

2000, busco discutir como os imigrantes e seus descendentes se situam hoje em

relação a essa territorialidade específica na cidade do Rio de Janeiro. Compreen-

dendo como a experiência da imigração e a relação com aquele espaço foi sendo

transmitida, refletimos sobre o fato de que alguns ocupantes mais antigos, ainda
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se mostram inteiramente vinculados a ele, enquanto outros vão estabelecendo

uma relação diferenciada com o Saara, atribuindo-lhe novos significados. Obser-

vo, nesse sentido, modos como esses sujeitos elaboram uma memória do lugar e

como expressam um sentido de pertença ao Saara de hoje. 
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CAPÍTULO 1

A

         SOCIEDADE DE AMIGOS DAS ADJACÊNCIAS DA RUA DA ALFÂNDEGA  

E A DISPUTA POR UM ESPAÇO NA CIDADE

O Saara não é um bairro do Rio de Janeiro mas sim um tradicional espaço

de comércio no que pode ser considerado centro histórico da cidade.31 

Esse espaço na área central da cidade, que respeita os limites da adminis-

tração da associação comercial S.A.A.R.A, é composto por 13 ruas e 1.200 esta-

belecimentos comerciais, e é uma das mais antigas e dinâmicas regiões comerci-

ais do Rio.32 

                                           
31 Consideramos o Saara parte do centro histórico da cidade do Rio, pelo seu significativo patrimô-
nio cultural e urbanístico e pelo seu caráter histórico de ocupação. Se no período colonial o centro
da cidade se dava em torno do então largo do Paço, que “firmou-se como centro da cidade luso-
brasileira”, o período Imperial, iniciado em 1822, correspondeu à formação de uma outra centrali-
dade, formada ao redor do Campo de Santana, nas proximidades do que é hoje o Saara. Ali insta-
lou-se a Prefeitura (Paço Municipal), o prédio do Senado, a Casa da Moeda, além do Museu Real
e do Teatro Lírico Provisório, construído dentro do Campo de Santana, antes deste ser “convertido
em magnífico parque, projetado por Glaziou”,  fazendo com que aquela região “deixasse de ser a
área da cidade para ser a área do centro da cidade”. O período Republicano, marca uma nova
centralidade ao redor da praça Floriano Peixoto, tendo até hoje marcos como a Biblioteca Nacio-
nal, o Museu Nacional de Belas Artes, a Câmara Municipal, o Clube Militar. Em 1960, com a
transferência da capital do país para Brasília, “os três antigos centros do Rio passaram a ser equi-
valentes, como ex-centros engastados no centro da cidade e conferindo a esta uma centralidade
histórica, sem comparação com qualquer outra cidade brasileira, e dando ao Centro do Rio o seu
caráter eminentemente cívico, central e metropolitano”. Cf. SISSON, R. Seminário “Viva o Centro”.
Rio de Janeiro: prefeitura a Cidade do Rio de Janeiro, s/d., p. 2-5.
32 Os dados sobre as ruas e o número de lojas foram fornecidos pelo presidente da Sociedade,
Ênio Bittencourt, em entrevista a mim concedida em 13/07/1999. São contabilizadas 1.200 lojas em
toda a região do Saara, o que inclui: as lojas de frente, também chamadas de  “lojas de rua”; “as
portas”, que são pequenos comércios instalados na entrada para o segundo andar do imóvel, e
que ocupam o espaço da rua e corredor interno do prédio; e os sobrados, que são ocupados por
uma loja ou subdivididos em salas. Em relação ao número de lojas filiadas à S.A.A.R.A, seu de-
poimento demonstra incerteza sobre os dados, pois são muitos os associados em situação irregu-
lar de pagamento. O fato de a documentação pertencente à S.A.A.R.A não estar acessível para
consulta externa, dificulta o confronto das informações.
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A sigla S.A.A.R.A corresponde à Sociedade de Amigos das Adjacências da

Rua da Alfândega que abrangia, em 1962, ano de sua fundação, o quadrilátero

formado pela avenida Presidente Vargas (lado ímpar), pela rua Buenos Aires, pela

praça da República (Campo de Santana) e avenida Passos, englobando ainda a

rua da Alfândega e rua Senhor dos Passos (hoje consideradas as ruas principais,

maiores em movimento comercial), além da avenida Tomé de Souza, das ruas

Regente Feijó e Gonçalves Ledo e da travessa São Domingos. No início da déca-

da de 1970, a S.A.A.R.A expande sua área de atuação e passa a ter como limite

não mais a avenida Passos, mas sim a rua dos Andradas, incorporando ainda a

rua da Conceição e a travessa Armando Sales.33 

No Saara há especificidades culturais singulares dentro do contexto da ci-

dade: além dos brasileiros, uma grande parte de seus ocupantes são imigrantes

ou descendentes de imigrantes de diferentes etnias como portugueses, sírios, li-

baneses, judeus de diferentes origens, armênios, turcos, espanhóis, gregos, chi-

neses e coreanos. Ali coexistem e, de alguma maneira, marcam etnicamente

aquele espaço.34 Em meio a essa diversidade de etnias, sírios e libaneses, que

começaram a se estabelecer na região na virada do século XIX para o XX, foram

se enraizando e criando modos peculiares de identificação com o lugar, e se tor-

naram uma força hegemônica naquele espaço a ponto de criarem uma imagem

para a cidade que permanece até os dias de hoje. 

                                           
33 Não foi encontrada documentação acerca das mudanças do limite de abrangência da S.A.A.R.A
Os próprios depoimentos são confusos acerca da data correta sendo considerado, como tendo
ocorrido no início da década de setenta, na gestão de Arnaldo Cherzman e Chafiy Felipe Nacife na
presidência da S.A.A.R.A .
34 O Rio de Janeiro é uma cidade que não tem bairros étnicos, a exemplo de São Paulo que tem o
bairro da Liberdade, ocupado pelos japoneses, e o Bom Retiro, que concentrava os judeus de ori-
gem européia. Talvez o fato de o Rio ter sido Capital Federal, e por isso mais cosmopolita, tenha
integrado mais seus imigrantes, de forma a permitir uma maior assimilação e adaptação à cidade.
O bairro da Tijuca, apesar de ter uma colônia árabe e judaica expressiva, assim como em Santa
Teresa ser representativo o número de suíços, na Saúde e Santo Cristo ser relevante o número de
portugueses e os bairros de Laranjeiras e Santa Cruz terem uma presença significativa de japone-
ses, estes não se configuram como bairros étnicos. O bairro do Catumbi se diferencia um pouco, e
caracterizou-se como um  bairro marcado pelos pequenos núcleos de portugueses, italianos, es-
panhóis e ciganos que ali se estabeleceram. O Saara não é um bairro, como já disse, mas caracte-
rizou-se como um espaço de etnias, o que já configura sua singularidade dentro do contexto da
cidade.
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Há 37 anos, numa disputa permanente por lugar na cidade, comerciantes
lutando por seus interesses se organizaram em torno de uma sociedade comer-
cial, como uma forma de preservação daquele espaço como seu território. Essa
Sociedade ajudou a ‘consolidar’ essa territorialidade, repleta de significados para
uma parcela de seus ocupantes, que ali articulam trabalho e intensa sociabilidade.

1.1  Espaço e cultura

Quem vai fazer compras hoje na rua da Alfândega ou em qualquer outra
das ruas adjacentes que compõem a S.A.A.R.A, está procurando variedade de
produtos e os preços baratos que são oferecidos pelo comércio local. Nesta região
– que também é um corredor de passagem para uma população que vem da Es-
tação de Ferro Central do Brasil em direção aos centros de trabalho e financeiro
da cidade – passam milhares de pessoas por dia, que andam pelas ruas de pe-
destres e disputam as estreitas calçadas com as bancas colocadas na frente das
lojas, onde se exibem uma infinidade de mercadorias, de diferentes tipos e gos-
tos.35 

 Os passantes também disputam espaço com os pregoeiros que, com mi-
crofones ou alto-falantes nas mãos ou com o bater de palmas, anunciam as pro-
moções do dia. Há também o que chamam de “olheiros”, que ficam sentados em
um banco ou em uma escada colocados na calçada, na frente da loja, para con-
trolar a clientela e a possibilidade de furto de mercadorias. Um comércio popular,
de aparência simples, feito no pavimento térreo das lojas, atrai as pessoas para
um tipo de comércio que segue uma certa lógica, instituída, há algumas décadas,
pelos imigrantes de origem árabe e judaica que ali se estabeleceram. Uma ativi-
dade comercial feita de forma “diferente”, “tumultuada”, “bagunçada”, como dizem

                                           
35 A inexistência de vitrines em algumas lojas do Saara e as bancas – que passaram a existir
quando se introduz, na década de 1960, o comércio varejista na região –, é um dado importante no
Saara pois permite o contato direto entre consumidor e mercadoria tão comum à espacialidade
comercial árabe e, sem dúvida nenhuma, aos códigos culturais desse grupo. Em 1987, a Câmara
Municipal do Rio de Janeiro legaliza a exposição de mercadorias nas ombreiras e bancas coloca-
das nas ruas de pedestres do Saara, e justifica aprovação da lei, por considerar aquela uma práti-
ca “compatível com o tipo de comércio local”. Cf. Lei 960/87.
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alguns consumidores cariocas que transitam por ali sem poderem imaginar que
aquele já foi um lugar bem menos eclético e confuso, onde as ruas eram tranqüi-
las, as lojas eram “à meia porta” e vendiam basicamente artigos por atacado para
uma clientela masculina que vinha de todo país para abastecer seus comércios
com as compras no atacado de tecidos e armarinho da rua da Alfândega, a “rua
dos turcos”.  

Saara, 1996. Acervo Projeto Memória do Saara, CIEC/ECO/UFRJ.

As práticas cotidianas vivenciadas por árabes e judeus e as relações soci-

ais que mantiveram com os outros habitantes da cidade definiram os contornos do

Saara. E, numa relação complexa de sociabilidade, criaram formas próprias de

organização, de trabalho, de vida e de comércio. Ao instituírem esse comporta-

mento de natureza étnica-social tão próprio a eles, possibilitam a identificação das

fronteiras dessa cultura particular. Assim, a rua da Alfândega passa a ser o seu

território, o seu pedaço da cidade, que foram demarcando e defendendo como

uma “estratégia de sobrevivência, que aparecia nas mais variadas práticas de seu
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cotidiano” e que se tornou “ponto de referência para o grupo”, que passou a identi-

ficar esse espaço com  “a sua própria identidade cultural”.36

Segundo Mônica Velloso, a noção de territorialidade está estritamente liga-

da à questão da identidade cultural e das experiências e vivências dos grupos so-

ciais que lutam por um espaço na cidade, porque essa luta significa também uma

forma de luta “para ter reconhecida a sua própria existência”. Para a autora, a ter-

ritorialização “aponta para a especificidade, revelando como o homem entra em

ação com o meio imprimindo nele as suas marcas”. Assim, ao constituírem uma

territorialidade, os grupos demarcam espaços e fronteiras na cidade e, com isto,

estão “estabelecendo a sua diferença em relação aos outros”.37 

Ao problematizarmos as trajetórias desses sujeitos urbanos, compreende-

mos que a cidade é parte constitutiva dessas trajetórias e, ao percebermos a cida-

de dessa forma, nos aproximamos de uma visão proposta por Marcel Roncayolo,

que a conceitua como uma “categoria da prática social” e um lugar de transforma-

ções mas também de apropriações dos distintos grupos sociais que se distanciam

um dos outros, mas também convivem nesta, que é um centro de “convergência

que domina e atenua, tanto quanto possível, os efeitos da distância” entre os dife-

rentes grupos.38 

A constituição desse espaço, deve ser compreendida considerando-se si-
multaneamente aspectos econômicos e culturais do lugar e do grupo que dele se
apropriou. Aquela que era uma área desvalorizada da cidade, nas proximidades
da estação de ferro, do cais do porto, ponto de comércio de atacado e de varejo,
caracterizou-se como uma área propícia para ser ocupada pelos imigrantes de
origem árabe e judaica ligados às atividades econômicas urbanas. É importante
atentar, no entanto, para o fato de que esse espaço nunca foi um gueto – árabes e
                                           
36 VELLOSO, M.P. “As tias baianas tomam conta do pedaço. Espaço e identidade cultural no Rio
de Janeiro”, op., cit., p. 208-209.
37 Id., ibid., p. 207.
38 RONCAYOLO, M. “Cidade”. In: Região. Enciclopédia Einaudi. Lisboa, Imprensa Nacional/Casa
da Moeda, 1986, v. 8, p. 400-443.
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judeus não eram forçados a viver nessa área – mas ali foram reelaborando práti-
cas sociais e culturais, reproduzindo uma forma de concentração urbana comum a
esses imigrantes, também observada em outras cidades do país. Nesse sentido,
podemos dizer que o Saara é fruto de uma “prática sociocultural” comum a eles e
que se deu nesse lugar, historicamente situado.39 

Uma análise puramente econômica, além de simplista, tenderia a ter um ca-
ráter discriminatório, como foram as várias correntes políticas e mesmo teses de
alguns intelectuais da década de 1930 que, ao abordarem a questão imigratória
brasileira, definem a presença desses grupos étnicos40 – sírios, libaneses e judeus
de diferentes origens – “fora da categoria” dos imigrantes “desejáveis” no Brasil. A
forma cultural de concentração urbana dos árabes e dos judeus e suas ocupações
econômicas, contribuíram para as reações negativas a esses imigrantes no país.
Este episódio é analisado por Jeffrey Lesser que aponta que “à medida que os
imigrantes libaneses, sírios e judeus investiram seu próprio trabalho e capital no
crescimento da economia brasileira, e se concentraram em ocupações e bairros
específicos nas maiores cidades brasileiras, cresceram entre as elites as preocu-
pações de que sírios, judeus e libaneses fossem inassimiláveis, de que eles nunca
se tornariam brasileiros no espírito ou no caráter”. Apesar desta oposição, o Brasil
recebeu milhares desses imigrantes que depois, os anos têm mostrado, além de
se assimilarem (muitos se aculturaram), se inseriram completamente na vida eco

                                           
39 Cf. ELHAJJI, M. Espaços da etnicidade. Estudo desenvolvido no contexto do Projeto Memória do
Saara. Rio de Janeiro: digitado, 1994, p. 116-137. 
40 Para uma problematização acerca dos conceitos etnicidade e grupos étnicos cf.: CONZEN, K. N.
et al. “The Invention of Ethinicity: a Perspective from the U.S.A”. In: Journal of American Ethnic
History, Fall 1992, p. 5.; SEYFERTH, G. “Etnicidade” e “grupo étnico”. In: SILVA, B. (coord.) Dicio-
nário de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1986, p. 436-437,
530-532; BARTH, F.” Introducción”. In: BARTH, F. (comp.). Los grupos étnicos y sus fronteras: la
organización social de las diferencias culturales. México: Fundo de Cultura Econômica, 1976, p.
18. A etnicidade se tornou um conceito importante para a análise da adaptação do imigrante e o
processo cultural e social de mudanças que vivem no novo país, e que influencia as gerações se-
guintes. Nesta pesquisa, está sendo empregada segundo o que propõe Kathleen Conzen; para a
autora, a etnicidade é vista como uma “construção cultural”  elaborada com o tempo histórico. Um
processo de constante reinvenção, que “incorpora, adapta e amplia uma solidariedade comunal
pré-existente, atributos culturais e memórias históricas”. Os grupos étnicos estão freqüentemente
“recriando”, “reinventando” a etnicidade como resposta às mudanças tanto no interior do grupo,
como na sociedade maior que os “hospeda”. Assim, as fronteiras desses grupos são constante-
mente “renegociáveis”, enquanto os “símbolos expressivos da etnicidade – as tradições étnicas – ,
repetidamente reinterpretadas”. [tradução nossa].
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nômica e política do país. E, como afirma Lesser, “as elites nunca resolveram re-
almente a contradição de que, para elas, árabes e judeus eram cultural, étnica e
religiosamente indesejáveis e, ao mesmo tempo, economicamente desejáveis”.
Apesar de todos os preconceitos esses imigrantes ajudaram a criar, exatamente,
“a sociedade multiétnica que as elites pretendiam evitar”.41  

No caso específico do Saara, os imigrantes que ali se estabeleceram, con-
tribuíram justamente com sua diversidade cultural, para a formação plural da soci-
edade carioca. O Saara sintetiza o local onde muitos deles se realizaram social e
economicamente, sem deixar de serem sujeitos e “praticantes” da cidade do Rio
de Janeiro. 

Ao longo de sua formação, a presença de imigrantes sírios e libaneses
cristãos (sempre em maior número) e de imigrantes judeus sefarditas e asquena-
zitas, configurou um Saara de unidades e diferenças. Os imigrantes de origem
síria e libanesa possuem traços culturais diferentes e diversos, e imprimiram ao
local marcas que ali permaneceram. Na sua maioria, são cristãos maronitas ou
ortodoxos e, em menor número, católicos melquitas e muçulmanos. Os judeus, por
sua vez, não devem ser analisados apenas sob o prisma da religião mas sim, pela
diversidade de origem, de costumes e de línguas. Possuem, no entanto, uma
identidade judaica, que imprimiram ao local e que os distingue. 

Os imigrantes judeus sefarditas reconheciam na rua da Alfândega e cerca-
nias, uma região de similaridades e criaram mais afinidades com os brasileiros e
com os comerciantes árabes vizinhos – com quem se comunicavam em árabe ou
francês –, do que com os judeus de origem asquenazita, estabelecidos na então
praça Onze e que falavam o ídiche.42 Por ocuparem o mesmo lugar e nele terem

                                           
41 Cf. LESSER, J. “ “O judeu é o turco da prestação”: etnicidade, assimilação e imagens das elites
sobre os árabes e judeus no Brasil”. In: Revista Estudos Afro-asiáticos, n. 27, 1995,  p. 78.
42 A praça Onze e o quarteirão da rua da Alfândega, entre a praça da República e avenida Passos,
podem ser considerados como sendo os dois centros nevrálgicos da vida judaica no Rio de Janeiro
na primeira metade do século XX. Cf.: SZKLO, G.S. “Mémoires juives à Rio de Janeiro: art narratif
et histoires de vie”. In: MATTOSO, K.Q. et al. (dir.). Matériaux pour une histoire culturelle du Brésil
– objets, voix et mémoires. Séminaire du Centre d’Etudes sur le Brésil. Paris: Ed. L’Harmattan,
1999, p. 129. Sobre a presença judaica asquenazita na praça Onze cf. MALAMUD, S. Recordando
a praça Onze. Rio de Janeiro: Kosmos Ed., 1988.
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criado uma estreita rede de relações sociais e comerciais, árabes e judeus sefar-
ditas são vistos, de modo geral, como membros de um mesmo grupo e a interação
entre eles, que, a princípio, poderia ser vista como “competitiva e conflituosa”, é,
ao contrário, “componente essencial para o processo de formação e de definição”
do espaço Saara.43 

Apesar do fato de que cada grupo tenha constituído uma rede de relações

próprias, estabelecidas através de vínculos étnicos, religiosos e familiares, as

condições de chegada na região da rua da Alfândega e o início da vida na cidade

apontam para certas semelhanças de situações, e para o estabelecimento de re-

lacionamentos constituídos entre imigrantes de diferentes etnias e religiões que,

naquele espaço, acabaram por vivenciar um conjunto de experiências similares. 

Os imigrantes contam que era só saltar no cais do porto do Rio de Janeiro

que sabiam para onde ir, pois só havia um lugar na cidade onde se reuniam os

sírios e libaneses – cristãos e judeus – como relembrou o Wadih Bedran em seu

depoimento. Bedran veio sozinho para o Rio no início da década de 1920 e é um

dos últimos imigrantes de primeira geração ainda trabalhando no Saara, patriarca

de uma família numerosa que vive até hoje atrelada ao comércio desse espaço,

que, como afirma ele, o “acolheu” e pelo qual tem gratidão, pois ali se realizou so-

cial, econômica e afetivamente:

(...) Eu era criança, ...vim sozinho (...). Quando vi a baía [de Guanabara], eu fiquei maluco.
Fiquei feliz e satisfeito. Navios... gente correndo... Coisa maravilhosa! Era muito bonito.
Quando cheguei ninguém foi me buscar. Porque..., meus irmãos não escreveram que eu
vinha. E eu não sabia. Cheguei lá, no porto 18. É, no Cais 18 (...) é onde todos os navios
que vêm lá do Líbano param. Aí cheguei lá, nada. Fiquei louco! (...) Comecei a brincar,
brincar e chorar.... ”quero minha mãe”. Depois, gente que vinha pra cá [Saara] disseram: –
“vem com a gente.” Peguei e vim com eles. Cheguei no Hotel aí..(...) esqueci o nome, mas
tinha um hotel aí, de patrício mesmo. Aqui, na praça da República. Quando cheguei ela
[minha mãe] estava vendendo prestação na rua.(...) Ah, e todo mundo disseram [sic]:–
“praça da República, onde tem mais é libanês” (...)! 

                                           
43 Cf. RIBEIRO, P. “Multiplicidade étnica no Rio de Janeiro: um estudo sobre o ‘Saara’”. In: Acervo:
revista do Arquivo Nacional – Imigração. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, v. 10, n. 2, 1998, p.
201-202.  
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A experiência de Wadih que chegou no Rio ainda menino, ao encontro da

mãe que havia imigrado anteriormente é fascinante, pois, como narrou, chegou

sem o endereço dela que, aliás, nem sabia de sua chegada. Mas segundo seu

depoimento nem precisava, pois era só descer do navio e seguir o fluxo dos imi-

grantes sírios e libaneses dirigindo-se para a rua da Alfândega e arredores do

Campo de Santana, e perguntar na rua pela mãe e pelas tias, e seria imediata-

mente levado a elas. O que nos dá uma idéia da configuração dessa espacialida-

de na cidade, considerada, por alguns imigrantes, como tendo sido “uma exten-

são” do Líbano no Brasil. E realmente temos uma imagem que mais parece a de

um menino mandado de um bairro para outro, para visitar um parente.44 

Wadih não deixou mais o Saara, lugar onde se realizou plenamente: casou

com a filha de um patrício também comerciante na praça da República, fez um

bom patrimônio a partir de seu trabalho no Saara e, ao abrir sua loja na rua Se-

nhor dos Passos, chamou-a de ‘Casas da Mamãe’. Ainda hoje a loja pertence à

família, e nela trabalham um de seus filhos e netos.

Ou, o exemplo da família Sufan, de imigrantes libaneses cristãos ortodoxos,

que depois de um período no Espírito Santo, retorna “obrigatoriamente” à região

do Saara, como recordou Romeu Sufan em seu depoimento. Romeu nasceu em

1941 em um sobrado da rua da Alfândega onde residia e comerciava a sua famí-

lia; seu pai, libanês de Beirute, chegou ao Brasil por volta de 1921 e teve, como

primeira parada, a rua da Alfândega:

(...) O Saara porque o meu pai quando chegou – a gente voltando pra trás... – quando ele
veio para o Brasil a primeira parada dele foi no Saara; então ele tinha aqui no Saara uma
estrutura... além de uma estrutura dentro da comunidade libanesa, tinha a estrutura da
própria família dele. Ele tinha irmãs... que já estavam aqui, já viviam, já tinham família
aquela coisa toda. Já tinham um comércio, já tinham uma vida definida. Era, vamos dizer,
um ponto de identidade dele seria logicamente o Saara. Mesmo se ele não fixasse posição
no Saara, ele obrigatoriamente teria que vir ao Saara para poder, a partir daqui, ver o rumo
da vida dele. Por... questões da comunidade, por questões dos parentes, dos familiares,
então ele desconhecendo as coisas, não conhecendo as coisas do Brasil, do Rio de Janei-
ro, essencialmente, ele tinha que ter alguém para orientá-lo.

                                           
44 ELHAJJI, M., op. cit., p. 119.
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Percebe-se, neste trecho da entrevista, a ênfase que Romeu atribui ao lu-

gar no momento de chegada dos imigrantes árabes no país. Ele aponta que para

muitos deles, como foi o caso de seu pai, a então rua da Alfândega era como se

fosse um ponto obrigatório em suas trajetórias e tem uma importância que é fre-

qüentemente expressa nos depoimentos, e que explica em parte os aconteci-

mentos e rumos dados às suas vidas. O início da vida no Rio de Janeiro é sempre

articulado em suas narrativas às experiências que viveram ali, pois aquele espaço

era marcado fortemente por várias referências de sua cultura de origem, o que

contribuía para amenizar as rupturas tão comuns nos processos imigratórios. 

Este espaço se configura, e se assemelha, em muito, a um bairro étnico,

apesar de espacialmente ser um espaço da área central da cidade do Rio de Ja-

neiro. Nele percebemos, como nos bairros, uma relação entre o espaço público e

o espaço privado reforçado pela própria atuação que os imigrantes exerciam na-

quela localidade. A apropriação daquele espaço urbano, com as práticas cotidia-

nas  daqueles usuários, configurou um espaço privado particularizado, para usar

um termo proposto por M. de Certeau. Nele, sírios e libaneses imprimiram marcas,

que permitiam assumir, perante os grupos com que conviviam e o ambiente maior

da cidade em que estavam estabelecidos, a sua diversidade. A vida cotidiana des-

ses imigrantes e as manifestações socioculturais características deles, permitiu a

fixidez do grupo que se reconhece ainda hoje naquele espaço. A coexistência en-

tre eles, o sentimento de identificação e as relações de reciprocidade particulari-

zam o Saara, que pode ser diferenciado dentro do contexto da cidade.45

Quase um século se passou e o Saara, embora seja ainda ocupado por

imigrantes árabes e judeus e seus descendentes, é disputado por outros grupos

de diferentes procedências – como os chineses e mais recentemente os imigran-

tes coreanos. Em meio às mudanças ocorridas na localidade, árabes e judeus

                                           
45 CERTEAU, Michel de et alii. A invenção do cotidiano: 2. morar, cozinhar Petropólis, Rio de Janei-
ro: Ed. Vozes, 1996, p. 37- 45.
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ainda lutam por esse espaço urbano conquistado e socialmente construído, procu-

rando mantê-lo como referência simbólica de suas identidades culturais.

O Saara já não recebe imigrantes de origem árabe e judaica, e os poucos

que chegam à cidade já não o têm como local e referência para seu estabeleci-

mento inicial. Joseph Salloum Ghanem, que emigrou do Líbano para o Rio em

1947, é proprietário de uma pequena loja de roupas na rua Senhor dos Passos, e

é um dos poucos comerciantes que mantém, no toldo, à frente da loja, grafado em

caracteres árabes, o seu sobrenome, que também é o nome de sua firma comer-

cial. Para ele esta é uma das formas de ter, e manter, reconhecida sua origem

dentro de um Saara múltiplo que se transforma cotidianamente, como relatou em

seu depoimento concedido a nós: 

(...) Para divulgar a nossa língua, a nossa tradição. E através deste nome, como tem muita
gente que vem de fora, param na frente da loja e olham: – “aqui tem patrício”, aí entra.
Conversam, dialogam comigo, tudo isso. Quer dizer, já é um ponto de referência dos patrí-
cios. Quem chega de viagem, por exemplo, que não sabe falar o português e passa na-
quela rua para comer comida árabe, tudo isto, olha e vê o nome em árabe. Diz: – “ ah, este
é patrício, não pode ser chinês”. (ri)

É interessante notar nessa fala, que o fato de manter seu nome escrito em

árabe na frente da loja, mais do que assinalar a sua origem e, como disse, sua

vontade de “divulgar” a sua língua, a sua “tradição”, é a forma de Ghanem refe-

renciar publicamente a sua cultura e a do grupo do qual faz parte. Mais do que

isso, tenta particularizá-la num contexto de mudanças que ocorrem no Saara onde

a heterogeneidade étnica aos poucos suplanta o predomínio de décadas da co-

munidade árabe e judaica. Em seu depoimento, sugere um olhar particularizado

sobre o Saara e nos aponta para uma rede de relações que aquele espaço público

revela. Ao afirmar que tendo seu nome escrito em caracteres árabes não se pode

confundi-lo com um chinês, demonstra que no Saara muitos ainda se reconhecem,

e se diferenciam, a partir de sua origem étnica. Aponta também para uma correla-

ção de forças entre os antigos e os novos ocupantes e para a tentativa de seu

grupo de lutar para se diferenciar e se manter predominante. 
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O Saara está se transformando e se, anteriormente, ter o nome escrito em

árabe significava se sentir e ser reconhecido como parte de um grupo com o qual

tinha referências culturais, hoje, no entanto, é uma forma de se diferenciar, e parti-

cularizar uma origem que não deseja que seja confundida dentre tantas outras.

Para tal, Joseph Ghanem evoca um Saara que já não existe, pois, afinal, ali já não

chegam “viajantes árabes”, já não é um “ponto de referência dos patrícios” e já

não são muitos os que podem ler e falar o árabe, como reconhece mais adiante

em seu depoimento, quando reflete sobre o fato de que já se considera parte de

uma minoria no Saara:

(...) Um pouco. Não chega mais [imigrantes] como chegava antes. Agora, eu creio, comigo
e aquela turma da minha idade, quando a gente desaparece, já diminui muito a patriçada.
Como já diminuiu desde quando eu vim até agora... 

A fotografia abaixo retrata Joseph Ghanem e o interior de sua loja que tem

várias imagens que remetem ao Líbano, à sua cultura de origem, que tanto luta

para preservar:

Nas mãos de Joseph Ghanem a masbaha, um hábito mantido por alguns imigrantes árabes no Saara.
Além de ser um costume religioso (se assemelha a um terço), tem um efeito tranqüilizante e é praticado para
distrair. No vidro que protege a caixa registradora da loja, um decalque da bandeira do Líbano e um desenho

com a imagem de um de seus irmãos, trajando uma vestimenta de “guerrilheiro libanês” como nos disse.
Acervo Projeto Memória do Saara, CIEC/ECO/UFRJ,1996.
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No Rio de Janeiro, os imigrantes sírios e libaneses se transformaram e se

adaptaram às suas novas condições de vida, ao mesmo tempo que constituíram

no Saara uma territorialidade com marcas expressivas de sua cultura, pela qual

lutam e disputam cotidianamente. O que fica demonstrado quando, apesar da en-

trada de outros grupos de imigrantes, esse lugar continuar sendo sinônimo e refe-

rência de um “lugar árabe” na cidade. A  presença dos portugueses, os armênios,

os gregos, os espanhóis, associada a dos de outras culturas, numa relação de

experiências compartilhadas, fizeram e fazem do Saara uma paisagem singular no

Rio.

O Saara sintetiza uma feliz junção entre espaço físico (morfologia) e a popu-

lação que dele se apropriou. Mais do que um feliz encontro, podemos dizer que

esse “encontro do espaço e da população” foi “salutar para os dois”, pois é o gru-

po, culturalmente organizado, que luta por ele e que se organiza para que não

seja “aniquilado pela máquina burocrática do projeto modernizador”46 que se vis-

lumbrava na cidade, como observaremos a seguir. 

Essa configuração espacial, que já existia previamente, se tornou adequada

para que os grupos de imigrantes árabes e judeus, num processo cotidiano de

reelaboração, o constituíssem como um espaço de enunciação de suas identida-

des culturais. Aqui lembramos que o espaço do Saara muito se assemelha a um

suk marroquino ou a mercados encontrados em Istambul e em países árabes.

Mesmo marcado por características ocidentais e, apesar de ser um espaço bem

esquadrinhado (diferentemente dos suks, onde não há alinhamento das ruas), há

semelhanças entre eles que justamente nos apontam para uma forma cultural de

comerciar e de organizar o espaço. No Saara, o que se observa sobremaneira é

uma vivência típica dos suk e dos mercados árabes, com seu burburinho e suas

lojinhas, muitas vendendo as mesmas mercadorias e tantas outras amontoadas e

expostas na entrada das lojas. A mercadoria aos olhos do consumidor é uma boa

                                           
46 ELHAJJI, M., op. cit., p. 119.
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forma de promover as vendas no Saara, e colocá-las ao alcance físico da cliente-

la, para que essa possa pegar e “sentir”, é muito mais vantajoso.

 
Esse modo de convivialidade caracteriza esse espaço social que é determi-

nado por uma prática que nele se dá  “da ordem do vivido” e, portanto, do cultural.

Estas práticas foram propícias para o estabelecimento desses grupos que, em em

seu cotidiano, ‘moldaram’ o espaço de forma a expressar a sua identidade cultural

no país emigrado.47

O resultado deste encontro salutar (entre o espaço e o grupo que dele se

‘apropriou’) pode ser analisado do ponto de vista urbanístico como o faz A. Blyth,

que considera que há  “estreito vínculo entre o suporte físico constituído pela ma-

lha viária e pelas formas arquitetônicas, e o tipo de atividades nele desenvolvidas”.

Esta relação é considerada por ela, com razão, como “um sistema no sentido de

que a existência de um depende e, por outro lado, garante a existência do outro”.48

Entretanto, ao nosso ver, é do ponto de vista da cultura que se dá o maior

resultado, pois consideramos que a natureza do espaço social Saara (de qualquer

espaço social), é determinada pelas práticas e experiências sociais que nele se

dão. E não pela sua função e valor de uso.49 

1.2  Renovações urbanas e alteração de um modo de vida 

O Centro do Rio de Janeiro, como o centro de uma grande metrópole, so-

freu muitas transformações durante o século XX, mas o espaço do Saara, curio-

samente, apesar de ter sofrido também certas modificações, “resistiu” às maiores

mudanças urbanísticas ali implementadas. 

Esta região da cidade, onde se localiza o Saara, sempre se viu ameaçada
por projetos urbanísticos que atingiram, de alguma forma, a rua da Alfândega e as
ruas adjacentes. Mas ao nosso ver seria um erro limitar nossa análise às explica

                                           
47 Id., ibid., p. 120-130. 
48 BLYTH, A. apud ELHAJJI. M., op. cit., p. 117.
49 ELHAJJI. M., op. cit., p. 128-129.
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ções de ordem urbanística e arquitetônica, quando se trata realmente de pensar
nas relações que aqueles grupos de imigrantes estabeleceram com o local e que
se constituiu na base de sua luta pelo lugar e conseqüentemente para se mante-
rem no lugar. Podemos indagar inclusive, se os sucessivos projetos urbanísticos e
constantes ameaças de despejos e demolições, de alguma maneira não os atrelou
mais ao espaço. Já que não se trata apenas de lutar pela manutenção de sua or-
dem física mas sim, de lutar para preservar um espaço de relações sociais e cultu-
rais constituídas pelos diferentes grupos étnicos que, por quase um século, intera-
gem e configuram uma territorialidade com características próprias de sua cultura
a qual queriam preservar no país emigrado.50 

Podemos dizer que esse espaço físico ameaçado, logrou ser preservado
graças particularmente à presença desse grupo de imigrantes e seus descenden-
tes. E uma das expressões dessa resistência foi a fundação da Sociedade de
Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega. 

A seguir, um breve relato das renovações urbanas que atingiram a região do
Saara. Interessam-nos, nesse tópico do trabalho, as transformações pelas quais o
Saara passou, tentando apreender o modo como essas alterações afetam o modo
de viver de seus ocupantes. 

                      A reforma Pereira Passos e a rua do Sacramento

Se ao longo do século XIX o Centro da cidade crescia desordenadamente e
suas ruas e comércios estavam longe de um ideal (europeu) de urbanismo, o iní-
cio do século XX é marcado pela maior reforma urbanística pela qual a cidade ja-
mais havia passado, que ficou conhecida como ‘reforma Pereira Passos’ (1903-
1906), e que tinha como meta a realização de obras de saneamento e melhora-
mentos da Capital Federal. 

                                           
50 Id., ibid., p. 116-117.
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Inspirado em modelos urbanísticos parisienses, o então prefeito Pereira Pas-
sos realiza a modernização portuária – o “eixo” da reforma urbana –, já que a es-
trutura existente “não correspondia mais às exigências do capital, no que concer-
nia ao volume, à composição e à velocidade do movimento de importação–expor-
tação de mercadorias”; constrói avenidas (entre elas as avenidas Central e Beira-
Mar) e ruas destinadas a assegurar a ligação entre a zona portuária e o Centro, e
entre este e os novos “bairros da zona sul, de um lado, e a zona norte e os subúr-
bios de outro”. Realiza também o alinhamento e o alargamento de uma série de
ruas, principalmente no trecho da chamada “Cidade Velha, que conservava muitos
de seus traços coloniais”.51 

Se este período representa para o Rio “a superação efetiva da forma e das
contradições da cidade colonial-escravista, e o início de sua transformação em
espaço adequado às exigências do modo de produção capitalista”, representa
também o início do “desenvolvimento  de novas e importantes contradições – ago-
ra de base totalmente capitalista – que marcarão profundamente a evolução da
cidade no século XX”.52 Essa primeira grande renovação urbana do Rio causou
um tremendo impacto sobre a população e um dos efeitos desta Reforma foi a
crise no sistema habitacional da cidade, atingindo principalmente trabalhadores
pobres que residiam no Centro, perto de seus locais de trabalho e que foram des-
pejados para a execução do projeto de embelezamento da cidade. Essas pessoas
se viram forçadas “a improvisar um local de moradia”, nas proximidades do lugar
onde trabalhavam e, assim, começam a ocupar áreas desocupadas da cidade,
principalmente nos morros situados no centro da cidade.53 

Outro efeito desta reforma, foi não levar em conta as experiências culturais
diferenciadas presentes na cidade. Como afirma Velloso “uma das metas do pro-
jeto modernizador é a obtenção da homogeneidade, fato que o torna inflexível em
relação às territorialidades culturais”. O Estado luta para unificar “valores cultu

                                           
51 BENCHIMOL, J. L., op. cit., p. 239-240. Consultar tb. DEL BRENNA, G. (org.). O Rio de Janeiro
de Pereira Passos–uma cidade em questão II. Rio de Janeiro: Index, 1985.
52 ABREU, M.A. A evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Iplanrio, 1997, p. 67.
53 Cf. ROCHA, O.P. & CARVALHO, L.A. A era das demolições/Habitações populares. Rio de Janei-
ro: Secr. Mun. de Cultura/Depto. Geral de Documentação e Informação Cultural, v. 1, 1986.
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rais”, homogeneizar e estratificar a cidade, desprezando as diferenças culturais
tão marcantes no então Distrito Federal. Desta forma, negros, migrantes nordesti-
nos, índios e ciganos, que tinham uma forma própria de inserção e ocupação na
cidade (como também o tinham alguns grupos de imigrantes), “são vistos como
elementos indesejáveis, incapazes de serem absorvidos pela ‘cidade moderna’”.54

Com a reforma Pereira Passos a região do atual Saara (que ficava dentro
dos limites da então freguesia urbana de Sacramento) sofre algumas modifica-
ções, entre elas a obra de alargamento e prolongamento da rua do Sacramento,
cujo nome foi mudado para avenida Passos, em homenagem ao prefeito da cida-
de e executor dessa renovação urbana. A abertura dessa avenida foi a primeira
obra do projeto de melhoramentos da prefeitura a ser inaugurada, em junho de
1903, e a solenidade contou com a presença do então presidente Rodrigues Al-
ves. No entanto, a maioria dos antigos sobrados da rua da Alfândega, Senhor dos
Passos e ruas adjacentes no trecho da avenida Passos até o Campo de Santana
foram poupados, o que não impediu que a freguesia como um todo, tenha apre-
sentado decréscimo populacional de 20% entre os anos 1890 e 1906, o que deve
ser interpretado como efeito da renovação urbana sobre as freguesias centrais de
uma forma geral. 55

O último censo do século XIX indica que a cidade crescia; vias públicas eram
construídas, a Estrada de Ferro já possuía mais do que o dobro das estações em
relação ao ano de 1870. A população crescia vertiginosamente. Em relação aos
estrangeiros, aumentava o fluxo de imigrantes e, considerando-se o contexto do
Distrito Federal, a freguesia de Sacramento é a que apresenta, no censo popula-
cional de 1890, o maior número dos oriundos da “Arábia”. Os imigrantes de origem
“turca”, como referencia o censo, também constavam como maioria nessa fregue-
sia, o que indica o início da configuração dessa região da cidade, que os imigran-
tes chamaram de “pequena Turquia” 

                                           
54 VELLOSO, M., op. cit., p. 208.
55 Cf. Recenseamento populacional da cidade do Rio de Janeiro –1890 e 1906, para a análise da
taxa de crescimento demográfico das freguesias centrais. Cf. ABREU, M.A., op. cit.,  p. 63-69. 
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O eixo monumental: avenida Presidente Vargas

Nos anos 40 do século XX, mais um mudança importante ocorre na área

central da cidade e muda radicalmente o traçado urbano da freguesia de Sacra-

mento, o que vai refletir sobre o comércio e o cotidiano dos imigrantes árabes e

judeus instalados na rua da Alfândega e em suas cercanias. 

Uma reforma na malha urbana do Rio se mostra necessária com o aumento

demográfico dos bairros periféricos da cidade, assim como, pelo aumento dos in-

vestimentos e negócios na área central da cidade, tornando necessário facilitar o

acesso ao Centro pela população que vinha dos bairros das zonas oeste e norte

da cidade. A idéia de construção de uma grande avenida que ligasse a área do

mangue ao Centro era um projeto antigo, como descreve Evelyn Lima: “o primeiro

plano diretor do Rio de Janeiro foi solicitado ao urbanista francês Hubert H.D.

Agache, visto que as aspirações da burguesia da época eram tipicamente france-

sas. Entre 1926 e 1930, o plano foi desenvolvido por Agache e por seus auxiliares,

também estrangeiros, tendo sido editado em 1930 pela Foyer Brésilien sob o

pomposo título A cidade do Rio de Janeiro, remodelação, extensão e embeleza-

mento...”. Dentre as obras previstas no Plano Agache, “é retomada a idéia da

abertura da avenida. A cidade seria remanejada sob a ótica do urbanismo euro-

peu, tentando sistematizar sua expansão natural. O plano, contratado por Prado

Júnior, foi revogado no governo Pedro Ernesto e, finalmente, reanalisado durante

a longa e controvertida administração de Henrique Dodsworth (3/7/1937 a

3/11/1945)”.56

Sob o regime do Estado Novo, “a realização da obra do eixo monumental no

qual se constitui a avenida Presidente Vargas (com 70 metros de largura e 4,5

quilômetros de extensão) provocou a eliminação, do cenário urbano, de um con-

junto de quadras situadas entre as ruas General Câmara e São Pedro, no bairro

do Sacramento, integrante da área conhecida desde meados do século XIX como

                                           
56 LIMA, E.F.W., op. cit.,  p. 29.
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‘cidade velha’“. 57 A eliminação dessas ruas, e a demolição de centenas de edifi-

cações, desalojou uma grande população de trabalhadores e moradores, entre

eles, muitos imigrantes (portugueses, italianos e judeus) que ali residiam, comer-

ciavam e se organizavam em torno de associações. 

A construção dessa grande avenida  eliminou também um trecho do Campo

de Santana, destruiu a praça Onze – lugar de intensa vida social, das tradicionais

rodas de samba e do carnaval carioca – além da demolição de quatro antigas

igrejas, entre elas a belíssima igreja barroca de São Pedro dos Clérigos, na então

rua de São Pedro. 

Fonte: Avenida Presidente Vargas: uma drástica cirurgia. À direita da foto, o Campo de Santana e a torre
da igreja de São Jorge, na rua da Alfândega, limite do quadrilátero do atual Saara.

A construção da avenida Presidente Vargas, que foi inaugurada em 1944, é

um marco na memória de vários imigrantes e seus descendentes que estão esta-

belecidos hoje no Saara, pois causou grandes mudanças em suas vidas pessoais

e comerciais. Muitos faliram, pois tinham suas lojas em uma das ruas eliminadas;

outros transferiram seus negócios para outras ruas nas proximidades. A este res-

peito, recorda-se José Feres Sauma, proprietário de uma loja de artigos de cama,

mesa e banho no Saara, do período em que o pai transfere os negócios para a rua

da Alfândega, devido às obras de construção da avenida Presidente Vargas. 

                                           
57 Cf. BLYTH, A., op. cit., p. 48.
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(...) Isso em 1922, 23. Depois deste tempo, o meu pai vendeu os negócios em Minas e veio
se estabelecer na avenida Passos, 100. A avenida Passos, 100, hoje não existe mais, é o
canteiro da Presidente Vargas, onde tem aquelas plantas ali no meio. Ali, aquele descanso
da Presidente Vargas, na divisória da Presidente Vargas, ali é que era a nossa loja, junto
com a Casa Matias, que era famosa naquele tempo.

 A Casa Matias, um grande armarinho na então rua Larga, fez história na ci-

dade, e é muito relembrada pela  propaganda que fazia, com os personagens de

sucesso Matias e a negra Zeferina. Na época, a família Sauma era proprietária de

uma loja que, entre outros produtos, revendia lança-perfume, tradicionalmente

usada nos carnavais cariocas, como relembrou José: 

(...) Tecidos, brinquedos, lança-perfume. Vendia-se lança-perfume na rua. Rodoro, Colom-
bina, a gente namorava jogando lança-perfume nas meninas... (...) Então isso foi sempre o
mesmo ramo. Depois, nós viemos pra aqui, para a rua da Alfândega. Quando começaram
a demolir a Presidente Vargas, nós fomos obrigados a vir para aqui. E todos os comer-
ciantes daquelas áreas adjacentes ali, como rua São Pedro, rua General Câmara, tudo isso
foi demolido, e os comerciantes não tinham para onde ir, estava tudo ocupado no Rio de
Janeiro, vieram para cá. A rua Larga, era uma rua que chamava rua Larga, que é a Mare-
chal Floriano, porque era para desembocar o pessoal que vinha da Central do Brasil, a pé,
descia pela avenida Passos, entrava pela Luís de Camões aí ia depurando. Quando che-
gava no largo de São Francisco, rua do Ouvidor, já era um pessoal melhorado. Rua do Ou-
vidor, você não ia de chinelo nem de tênis. Hoje, a rua do Ouvidor, hoje, é um lixo, perto da
rua do Ouvidor da antiga. 

A maior parte dos comerciantes e moradores não eram proprietários dos

imóveis e, como inquilinos, foram prejudicados de duas maneiras: não receberam

indenização pela desapropriação, visto que esta foi dada aos proprietários dos

imóveis e, como comerciantes, perderam seus pontos de comércio e sua fregue-

sia. Muitos não puderam se refazer comercialmente, pois, além de uma carência

maior de imóveis, os aluguéis aumentaram muito de valor. Outros, como a família

Sauma, se refizeram e, já na rua da Alfândega, iniciaram um negócio que se tor-

nou o embrião de uma grande cadeia de lojas na cidade. 

A construção da avenida Presidente Vargas ameaça os comerciantes e mo-

radores da região da rua da Alfândega, uma vez que a especulação do solo, e a

remodelação desse trecho da cidade atingiam os fundos da Alfândega – seu lado

par – que dava de costas para a rua General Câmara. Este é o início de grandes
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mudanças na região, visto que, ao atingir a rua da Alfândega, poderia conse-

qüentemente atingir a rua Senhor dos Passos e assim por diante. 

No trecho da rua General Câmara perto da praça da República, a presença

de judeus sefarditas também era expressiva, como veremos mais detalhadamen-

te. Ali tinham uma pequena sinagoga, freqüentada pelos imigrantes do Líbano e

da Síria, que moravam e comerciavam na rua da Alfândega e adjacências, como

rememorou o imigrante judeu da cidade de Sidon, Elias Belassiano, que era pro-

prietário de uma casa de objetos usados na rua Regente Feijó. A sinagoga, assim

como a residência e comércio de outros imigrantes judeus, foram demolidos para

a construção da avenida Presidente Vargas na década de 1940.

(...) Esta sinagoga era na Presidente Vargas...Veio a Presidente Vargas e a gente vendeu
aquilo. O governo pagou e a gente fez esta sinagoga, aqui na Conde de Bonfim, 521(...) Eu
casei com minha mulher em 1942... Eu era do Sidon (...) Ela já estava aqui, chegou em 26
na mesma época em que eu cheguei. [Fomos morar] na Presidente... na General Câmara.
[A casa tinha] dois andares. Este primeiro andar era a sinagoga... Depois a gente mudou
daquela casa, daquele sobrado, primeiro andar, e fomos para..., a nossa propriedade. Be-
ne Sidon chama, [fica na Tijuca] Conde de Bonfim. Templo Sidon. (...) Quando era solteiro
eu [também] morei na rua General Câmara, 1.137. Não existe mais esta rua. Agora lá é esta-
cionamento de automóvel. (...) Então, quando eu fui registrar a minha filha o homem lá do ta-
belião, quando estava registrando a filha, eu digo assim: “eu moro na rua General Câmara”,
mas naquele tempo, quando a minha filha nasceu, já tinha mudado o nome para Presidente
Vargas. Diz ele assim: – “aqui não está escrito General Câmara, está escrito Presidente Var-
gas”. Eu digo: – “Quando eu morei era General Câmara, eles mudaram; eu não mudei de lu-
gar” . Para quê discutir com ele?! Eu digo: – “Eu moro no mesmo lugar, eles é que mudaram a
rua” !58

                                           
58 Naquele tempo os judeus se organizavam por Sociedades que levavam os nomes de suas cida-
des de origem, como é o caso da sociedade dos imigrantes poloneses de Varsóvia, dos imigrantes
de Iedenitz, de Secureni, Moguilev, além da Societé de Bienfaisance Israelite Sidonienne/ Socie-
dade Israelita Sidonia, que reunia os imigrantes judeus oriundos da cidade de Sidon, no Líbano, e
que estava localizada na então rua General Câmara, n. 335. No jornal A Columna (publicação da
comunidade judaica editada em português), datado de 1º de junho de 1917, a Sociedade Israelita
Syria, que é fundada por membros desta Sociedade, publicou o Estatuto da instituição, com des-
crição dos cargos e funções dos sócios e suas responsabilidades. O artigo aponta também que a
Sociedade Israelita Síria foi registrada no Registro das Sociedades Civis, a 27/3/1917, e que havia
sido fundada em 1º/9/1913. Da sua diretoria, alguns integrantes moravam e trabalhavam na rua da
Alfândega ou em suas ruas adjacentes, o que pode ser notado a partir da presença de membros
da família Nigri na sua diretoria, entre eles Meyer Nigri, pai de Isaac Nigri, um de nossos entrevis-
tados. Posteriormente essa Sociedade passará a ser chamada de Sociedade Israelita Bené Sidon
e, na década de 1940, com base nas leis de nacionalização em vigor no país, que exige que as
instituições estrangeiras renunciem a todos seus postulados estrangeiros, adota o nome de Socie-
dade Israelita Templo Sidon. 
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 Outra conseqüência da construção da avenida Presidente Vargas foi, ao

provocar a especulação imobiliária na região, dar início ao esvaziamento do Cen-

tro como região de moradia. Este momento marca a transferência de muitas famí-

lias de imigrantes árabes e judeus para outros bairros da cidade, principalmente a

Tijuca. A família de Isaac Meyer Nigri, uma das mais antigas e tradicionais famílias

de judeus sefarditas do Saara, foi uma das últimas moradoras da rua da Alfândega

a se mudarem. Isaac, que dirige com os irmãos as lojas da família, do ramo de

atacado e varejo de artigos de cama e mesa, relembrou em sua entrevista:

(...) Meu pai tinha a loja embaixo e eu nasci em cima, aliás, todos nós nascemos..., cinco
irmãos, nascemos no sobrado da rua da Alfândega. (...) Eu saí daqui pra ir pra Tijuca (...)
Quando chegou em 1939, essa rua, avenida Presidente Vargas, eram duas ruas, uma, do
lado de lá, São Pedro, e do lado de cá General Câmara, que ia desembocar na praça
Onze. Getúlio Vargas abriu isso tudo. Aqui era a prefeitura. Aqui onde..., na Tomé de Sou-
za. Então ele em 1940 demoliu tudo aquilo, então as famílias todas que moravam ali tive-
ram que sair. Foram pra Tijuca. Então a nossa família, as nossas comunidades, vamos di-
zer assim, ela começou a ir pra Tijuca. Um foi, o outro foi; cada um foi procurando. Nova-
mente então nos juntamos. Nós fomos praticamente os antepenúltimos. Três, quatro famí-
lias, nós éramos quase os últimos, devido à dificuldade do meu pai em poder ter uma
casa... . Na época tinha que pagar luvas pra ter uma casa. Era, era muito difícil... Aí conse-
guimos, em ‘49, essa casa, e fomos, mudamos pra Tijuca, né? (...) Meu pai continuou o
trabalho, eu descia com ele, e tal; e estudava de noite..

A narrativa de Isaac M. Nigri indica que a transferência para outro bairro da

cidade significa não apenas o resultado da ameaça sofrida pela execução de um

projeto urbanístico que interfere na vida pessoal e comercial dos imigrantes como,

também, reflete o momento em que há uma ascendência social desses grupos

que aos poucos fazem do Centro e da rua da Alfândega, um lugar exclusivamente

de trabalho. O depoimento aponta para um movimento realizado por vários outros

ocupantes da região. No caso específico desse antigo morador do Saara, ao citar

que a família e a comunidade se transferem para outro bairro, está se referindo

aos judeus sefarditas, seu grupo de referência e com o qual se articula na rua da

Alfândega.

Essa experiência foi vivenciada por outras famílias como narra, a este res-

peito, José Botner, filho de imigrantes judeus poloneses, que nasceu na praça

Onze, mas viveu na rua Senhor dos Passos onde a família até hoje possui negó-

cios no ramo de jóias e chapeados:
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(...) e o pessoal que tinha melhorado um pouquinho de vida, no caso, o meu pai... na nossa
ida para a Tijuca, ainda não fomos como proprietários, fomos como locatários. Melhorar de
vida significa, poder alugar um apartamento para si só. No início dessa conversa eu falei
que eu morei em uma casa, de um quarto, de uma vila de um casal de portugueses... 

Essas famílias acompanham o desenvolvimento da classe média urbana, e

almejavam a transferência para outros bairros da cidade. O advento do comércio

varejista também “empurra” os residentes da rua da Alfândega para outros bairros

e essa mudança vai, aos poucos, transformando o uso do espaço Saara. O de-

poimento de Arnaldo Cherzman, ex-comerciante do Saara, demonstra uma faceta

da vida social mantida na rua da Alfândega e adjacências e que se acabou quan-

do as famílias se transferiram para outros bairros do Rio:

(...) Muitos, a grande maioria dos comerciantes na rua da Alfândega e adjacências, mora-
ram e trabalharam, e moraram nos sobrados de suas lojas ou no fundo de suas lojas. (...)
Então a convivência dessas pessoas era na rua, as pessoas estudavam em escola perto,
quando o comércio fechava ou nos domingos, as pessoas se encontravam na rua e as
mães desciam, que era uma tradição, desciam as cadeiras pra sentar na rua, nas peque-
nas calçadas que foram depois construídas, depois destruídas, e hoje, reconstruídas. Es-
sas pequenas calçadas, as pessoas se juntavam ali. (...) E as crianças, e nisso também
nas ajudas humanitárias, quando um ficava doente, não interessava se ele era de origem
judaica, se ele era europeu, se ele era do Líbano ou da Síria, não interessava!, eles se aju-
davam, era como um grande condomínio, era um grande condomínio. Com o tempo, essas
pessoas começaram a não morar mais ali, certo?, então o comércio se expandiu, real-
mente a área se tornou uma área importante desde o início do século, ela foi crescendo e
foi se tornando uma área comercialmente importante... 

Desocupar os sobrados onde residiam para ocupá-los comercialmente, era

um ato considerado uma evolução financeira, pois morar fora do seu espaço co-

mercial significava  a amplitude dos negócios, como testemunhou José Botner: 

(...) Então eu me lembro muito bem, que eu fui criado aqui, a partir de sete anos aqui do
lado no sobrado 196, onde hoje eu tenho loja, eu me lembro muito bem da transformação
da rua Senhor dos Passos, Alfândega, Tomé de Souza e tudo eram de famílias que se
deslocavam dos sobrados. (...) Os sobrados, na áurea do comércio aqui, passaram a virar
estoques; à medida que nós íamos ganhando condição financeira nós íamos nos mudan-
do. (...) Os árabes e judeus que começaram a ter uma condição financeira, foram se deslo-
cando com suas famílias e transformando os prédios onde eles moravam, aqui, totalmente
em comercial. O que significava dizer, eram épocas de grandes estoques, as pessoas ti-
nham as lojas em baixo e passou [sic] a ocupar os andares de cima, onde moravam, com
estoque ou lojas de departamentos no caso de Gabriel Habbib e de outros. 
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A escolha pela moradia no bairro da Tijuca era quase majoritária. A zona

sul para essas famílias de imigrantes não era ainda uma opção, quer fosse por

questões econômicas, por uma questão de facilidades, ou, até mesmo, por uma

questão de status social. Os bairros do Flamengo e do Catete já abrigavam uma

pequena comunidade judaica asquenazita que morava na rua Almirante Tamanda-

ré e tinha lojas de móveis na rua do Catete. 

Mas na Tijuca já se firmava uma comunidade árabe que orientou o fluxo de

imigrantes. Antes mesmo da construção da avenida Presidente Vargas, alguns

árabes já haviam se transferido para lá, e o bairro era comparado ao Líbano, “por

seu clima e suas montanhas”. José Feres Sauma, filho de imigrante libanês, foi

criado na Tijuca, e conta em seu depoimento que só entendeu a escolha do pai,

pela moradia no bairro, quando esteve no Líbano: 

(...) Por isto é que quando eles começaram a ir para a Tijuca, o pessoal começou, os patrí-
cios, a comprar casa na Tijuca, eles compraram..., meu pai comprou uma casa na rua Ma-
ria Amália lá em cima! Eu falei assim: – “Papai, que lugar que o senhor arrumou...” – “Olha
meu filho, isso é uma beleza!” Eles, no Líbano, moram todos nos morros, nas montanhas,
entendeu? Depois é que eu fiquei compreendendo. Quando eu cheguei lá, que vi a casa
dele lá em [cima]..., pendurada lá no [alto] (risos), eu falei: – “Por isso é que ele comprou
[na Tijuca] ! “ 

Essa narrativa permite compreender como os imigrantes procuram dar con-

tinuidade a seu modo de vida libanês na cidade do Rio de Janeiro e procuram no

bairro tranqüilo, verde, fresco, devido à proximidade com a Floresta da Tijuca, uma

experiência similar àquela vivida em seus países de origem. 

A forma de inserção e organização social dos sírios e libaneses – cristãos e

judeus – assim como os judeus de origem européia que viviam nas proximidades

do Campo de Santana não é totalmente distinta e a  ida para o bairro da Tijuca

aponta para esta similaridade. Ali refazem um ambiente social e familiar sem, com

isso, deixarem o ambiente comercial da rua da Alfândega. Na Tijuca, “reinventam”

suas experiências vividas na “pequena Turquia”, e reforçam laços de família e vi-

zinhança.

Os depoimentos demonstram que a escolha pelo local de moradia coincide

principalmente com o desejo da proximidade social e étnica, e isso reflete uma
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atitude comum no interior das comunidades árabe e judaica: tentam se manter

coesos. Pelo menos foi o que fizeram os imigrantes de primeira geração pois, mo-

rar próximo uns aos outros na cidade, implica na possibilidade de manter laços

étnicos e sociais, e de compartilhar experiências.

Na Tijuca (re)criam espaços de sociabilidade que asseguram a permanên-

cia de seus costumes e tradições. Os judeus construíram sinagogas e escolas ju-

daicas, instituições de auxílio, lares para as crianças e idosos, e clubes. Os árabes

cristãos construíram a igreja maronita Nossa Senhora do Líbano na rua Conde de

Bonfim, a principal rua do bairro, a sede da Liga Libanesa, e seus filhos passaram

a freqüentar as boas escolas da Tijuca. Muitos parentes e amigos moravam perto

uns dos outros, às vezes, em uma mesma rua ou em um mesmo prédio. Alguns

imigrantes chegaram a comprar um terreno e construir um prédio, no qual a família

vivia próxima desfrutando um modo de vida similar. A rua Uruguai e a rua Maria

Amália são as ruas mais citadas nos depoimentos e, informalmente, já foram

chamadas de “pequena Turquia tijucana”, como uma alusão à concentração de

imigrantes árabes.

José Feres Sauma, em seu depoimento, menciona vários elementos que

enfatizam os referenciais culturais do grupo no bairro da Tijuca, e sugere a convi-

vência entre famílias ‘patrícias’, principalmente quando relembra da convivência

entre a mãe e as vizinhas libanesas. José analisa a escolha do bairro pelos muitos

imigrantes árabes, comparando-a a um fenômeno mundial, de tendência à agluti-

nação entre membros de um mesmo grupo. Mas particulariza a sua análise ao

lançar mão de comparações com o Saara atual e os grupos que o ocupam, como

os judeus e os chineses, seus vizinhos de comércio na rua da Alfândega: 

(...) Isso é um fenômeno que acontece no mundo todo. Como os judeus vão todos para Te-
resópolis; como os chineses vieram todos para aqui, para a rua da Alfândega, para a Saa-
ra, quando vem um o outro vai atrás. Porque o outro já encontra meio caminho andado
entendeu? (risos) Então na Tijuca tinha uma porção de patrícios. Eu até conheço bem a
cozinha, a culinária libanesa, porque eu era garoto e ficava ajudando a minha mãe na cozi-
nha, então [ela dizia]... : – “Espera um pouco aqui, mexe nesta panela aí, aquilo ali, vai na
casa da dona fulana apanhar isso e tal...”. Eu tinha dez anos, doze anos... 
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A troca de favores entre vizinhos e as relações de vizinhança que instituí-

ram na Tijuca não deixa de ser também uma característica brasileira, muito típica

das cidades do interior e dos subúrbios, onde a relação de vizinhança é valorizada

e faz parte do cotidiano das famílias. O que não é de se estranhar visto que a Tiju-

ca, que tem cerca de 180 mil habitantes, mantém até hoje características de uma

cidade do interior. Fora isso, a comunidade árabe do Saara, que ainda mora no

bairro, acha que os “velhos imigrantes” fizeram uma ótima escolha, adoram e valo-

rizam o ambiente familiar do lugar, e não estão nem aí para o bairrismo carioca

que considera os tijucanos meio cafonas e membros de um grupo que pertence ao

“outro lado do túnel”, como referência ao túnel Rebouças que liga (para alguns,

separa) a zona sul da cidade à zona norte, onde se localiza a Tijuca. 

Escolher o mesmo bairro para morar é uma forma de reforçar laços e forta-

lecer o sentido de pertencimento ao grupo. Comparar a Tijuca ao Líbano é uma

tentativa de “se sentir em casa”, assim como aconteceu com a rua da Alfândega,

na qual os imigrantes constituíram uma territorialidade própria que ficou sendo

reconhecida como a “pequena Turquia”. Na década de 1960, esse lugar, com o

qual os imigrantes mantêm referenciais comuns, se consolidou com o nome de

Saara. 

1.3 Consolidando de direito o que já estava consolidado de fato

É certo afirmar que a construção da avenida Presidente Vargas trouxe, em

um primeiro momento, prejuízo para muitos moradores e comerciantes estabeleci-

dos na rua São Pedro e General Câmara, assim como alterou a vida de muitos

imigrantes estabelecidos na região do atual Saara.59 Posteriormente, no entanto,

se tornou uma importante via de acesso à região, como testemunhou Arnaldo

Cherzman:

                                           
59 Cf. MILAGRES, A.L. Evolução urbana e história do comércio no Rio de Janeiro – a rua da Alfân-
dega e adjacências. Monografia final de pesquisa desenvolvida no contexto do Projeto Memória do
Saara. Rio de Janeiro: CIEC/ECO/UFRJ. Digitado, 1997, p. 60-61.
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(...) Quando rasgaram a Presidente Vargas, acabaram com a rua General Câmara, aquela
área ficou delimitada, como um  comércio pujante. (...) Quando a Presidente Vargas abriu,
aí começaram a haver automóveis, ônibus, microônibus, porque até então, a gente até diz
de brincadeira, naquele tempo só passava na rua da Alfândega, só carrinho de mão e ho-
mem, porque as mulheres, primeiro as mulheres, a grande maioria eram donas-de-casa,
poucas iam trabalhar! poucas enfrentavam o balcão... 

 Do lado ímpar da avenida, nos quarteirões pertencentes à S.A.A.R.A, al-

guns terrenos desapropriados para as obras da Presidente Vargas (entre praça da

República e rua dos Andradas) ainda permanecem vazios, sem construções, e

são ocupados por estacionamentos que servem, inclusive, aos consumidores do

Saara. Aos sábados, quando o comércio está aberto até às 16:00 horas, a prefei-

tura autoriza o estacionamento na própria avenida, o que beneficia, em muito, os

comerciantes.

O Centro já se firmava como uma área empresarial e de serviços, o que fazia

com que muitos trabalhadores, vindos das zonas oeste e norte circulassem por

suas ruas. Vinham de trem ou de ônibus, que já circulavam em grande número

pela nova via de passagem, a avenida Presidente Vargas, que, aliás, foi construí-

da justamente para abrir caminho para os automóveis. Muitas linhas de ônibus

que passam por ela, têm como itinerário a avenida Passos, que é a avenida que

“corta o Saara ao meio”. 60

 O Saara, que fica bem próximo à Central do Brasil e às margens da avenida

Presidente Vargas, sofre diretamente com esse aumento de fluxo de transeuntes

que, devido a esses fatores estruturais na região, passa a receber um número

maior de pedestres, que se tornam os novos consumidores daquele comércio e os

que contribuem para o sucesso de um novo tipo de atividade que se delineia no

Saara na década de 1950: a venda a varejo. 

O varejo traz movimento ao Saara, pois além de necessitar de mais empre-

gados, introduz dinamismo à área, “garantindo um bom fluxo de público e também

                                           
60 Ib., ibid.
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uma estrutura que ampara tanto o lojista quanto o comprador”.61 Esta estrutura se

inicia com a constituição da S.A.A.R.A.

A luta pela constituição da Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua

da Alfândega é um dos momentos mais importantes e significativos para os ocu-

pantes árabes e judeus daquele espaço pois ela envolve justamente a luta pela

permanência da vida individual, da vida profissional e da vida comunitária que ali

desenvolvem. A S.A.A.R.A é entendida como um resultado dessa luta de aspectos

distintos e que busca, na solução de um problema que poderia ser visto apenas

como econômico e ligado ao meio físico, uma forma de preservação desse espaço

social que longe de ser como o deserto africano do Saara, é dinâmico, tem vida,

movimento, barulho, cheiro e cor.

Com essa ação procuram garantir, naquele contexto social da cidade, o seu

pedaço de expressiva tradição árabe e judaica e de relações sólidas, que os efei-

tos danosos das desapropriações e demolições queria destruir. Nesse sentido, a

fundação da S.A.A.R.A vem para consolidar de direito o que já estava consolidado

verdadeiramente de fato. 

 
       A avenida Diagonal e o “fantasma” das desapropriações e demolições 

 
Há uma representação comum acerca da fundação da S.A.A.R.A: a de que

ela foi criada no contexto de mobilização contra o projeto de construção da aveni-

da Diagonal, que ligaria a Lapa à avenida Presidente Vargas na altura do Campo

de Santana e da Central. Este, na memória do grupo social investigado, é o motivo

expresso como o mais relevante para a sua fundação. 

Em entrevista conjunta concedida ao “Projeto Memória do Saara Paulo Cé-

sar Boueri e Nicolau Chucri relataram que não haviam participado da constituição

da Sociedade (Boueri nem sequer comerciava no Saara), mas mantêm e transmi

                                           
61 Ib., ibid.
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tem como memória comum este evento, que é tido como muito importante e signi-

ficativo, e que envolveu uma parcela da vida coletiva do Saara: 

(...) Era uma avenida que eles iam abrir para sair na Lapa. Ia arrasar isso, então reuniram-se
várias pessoas daqui, gente muito boa... Fizeram uma Sociedade, e aqui hoje é uma zona em
que qualquer pessoa pode comprar porque é cercada de seguranças. (...) A S.A.A.R.A  foi
fundada por causa desta avenida Norte-Sul ... O corte dela inicial era para vir até a Presidente
Vargas, entendeu? Era um corte, só que derrubaram. Com o Corredor Cultural62 acabou
mesmo.  E nesta época, na época da desapropriação mesmo, é que começaram, começou a
S.A.A.R.A.  Isto deve ter sido mais ou menos em 60, né? 

A constante ameaça de construção da avenida Diagonal, que teria cerca de

80 metros de largura (as ruas mais estreitas do Saara têm cerca de seis metros de

largura) pairou sobre os comerciantes por muitas décadas e este “fantasma das

desapropriações”, como disse um comerciante, aterrorizou os lojistas, que atribu-

em à S.A.A.R.A (fundada em outubro de 1962) a revogação do projeto, que ocor-

reu em dezembro de 1963. 

Desde 1941, quando o ‘Plano de Urbanização da Esplanada’ previa a

construção de várias avenidas no Centro do Rio de Janeiro, tendo como obra prin-

cipal a construção dessa grande avenida Diagonal, o que é hoje o Saara, seu

conjunto arquitetônico e seus ocupantes, estiveram ameaçados de ‘extinção’. O

projeto esteve durante duas décadas como projeto urbanístico juridicamente apro-

vado e esta avenida projetada “cortaria, numa reta em diagonal à malha urbana

existente, a área compreendida entre o morro de Santo Antônio, a rua do Lavra-

dio, o Campo de Santana e a praça Tiradentes”. No Saara, cortaria as ruas da Al-

fândega, Senhor dos Passos e Buenos Aires, entre a praça da República (Campo

de Santana) e a rua Regente Feijó. Para sua realização, seriam “desapropriados e

                                                                                                                                    
62 A região do Saara é uma das áreas de atuação do Corredor Cultural, responsável pelo plano de
preservação, renovação e revitalização de áreas centrais da cidade do Rio de Janeiro. Os estudos
para a implantação do Projeto do Corredor Cultural foram iniciados no ano de 1979 na gestão do
Prefeito Israel Klabin tendo sido transformado em lei municipal em 1984, na gestão do Prefeito
Jamil Haddad. Esta legislação reconheceu-o como “ zona especial do Centro histórico do Rio de
Janeiro e definiu as condições básicas para a preservação paisagística e ambiental de grande
parte da área central”.  Confiram-se as leis, decretos e mapas da área de atuação do Corredor
Cultural em: RIOARTE, IPLANRIO. Corredor Cultural: como recuperar, reformar ou construir seu
imóvel . No caso específico do Saara a ação desse projeto, permitiu a preservação de seu conjunto
arquitetônico e vale dizer, a valorização de aspectos sociais, culturais e econômicos do local.
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demolidos cerca de 750 imóveis, sendo 133 no atual Saara” distribuídos em: 26 na

rua da Alfândega, 53 na rua Senhor dos Passos, 49 na rua Buenos Aires e cinco

na rua Tomé de Souza. Apesar de o projeto da avenida Diagonal não ter sido exe-

cutado, quando de sua aprovação, em 1941, iniciou-se um processo para desa-

propriações tendo ocorrido, inclusive, algumas demolições na região.63

 Alguns comerciantes contam que havia um certo “terrorismo” nas desapro-

priações e nas ordens de despejo e o caso de um lojista que chegou às 8:00 horas

da manhã para trabalhar e encontrou um caminhão do Estado, em frente à porta

de sua loja, para despejá-lo, é rememorado com freqüência. A construção do Edi-

fício dos Contabilistas na rua Buenos Aires, esquina com rua Regente Feijó, já no

alinhamento do que seria a avenida Diagonal, é um marco, um testemunho, desse

período. Além de sua arquitetura destoar dos imóveis ao seu redor, esta constru-

ção foi resultado da demolição do Clube Ginástico Português que tinha um salão

de festas que era alugado pela comunidade que vivia e comerciava na região,

onde faziam bailes e concurso de beleza. 

A comunidade judaica asquenazita também alugava o salão para festejos

religiosos, quando o Rio ainda não tinha uma grande sinagoga, como relembrou, o

tipógrafo Jechiel Kafensztok, de origem polonesa, que chegou ao Rio em 1929: 

(...) Mas, naquela época não havia..., a gente alugou uma sala para rezar. (...) Foi no
Saa..., numa sala ali para rezar... as festas judaicas, as festas dos nossos Rosh Hashaná...
Ano Novo israelita... alugava na rua Buenos Aires, ia lá... numa Beneficência Portuguesa
ou outra coisa assim. Tinha uma linda casa, o prédio..., um salão lindo. (...) Na primeira vez
que eu cheguei, no dia 21 eu cheguei aqui, em setembro, sempre é Ano Novo.  Então, eu
fui rezar com o velho Bloch, ele me convidou pra ir rezar com ele naquele salão. Fica mais
ou menos na... rua Regente Feijó, quase esquina ali. Não me lembro se era sobrado, não
me lembro... Mas um salão lindo! Lindo, lindo, lindo. Beneficência Portuguesa..., ou outro
nome Portuguesa, não sei, não importa... E já estavam construindo o Templo da rua Te-
nente Possolo... 

                                                                                                                                    
63 O projeto da avenida Diagonal foi substituído em 1957 pelo projeto da avenida Norte-Sul, que
integrava o Plano de Realizações/SURSAN e seria uma paralela à avenida Rio Branco. O projeto
não foi concluído integralmente, sendo executado apenas o trecho entre a Lapa e a rua da Cario-
ca, que recebeu o nome de avenida Chile. Cf. BLYTH, A., op. cit., p. 39-56.
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O Estado se tornou proprietário da maior parte dos imóveis situados no

quarteirão que inclui a rua da Alfândega, a rua Tomé de Souza (entre Alfândega e

Senhor dos Passos) e rua Senhor dos Passos. Já o quarteirão que vai da rua Se-

nhor dos Passos (lado ímpar), rua Tomé de Souza e rua Buenos Aires (lado par)

os imóveis são de propriedade da Ordem Religiosa Santa Casa de Misericórdia.

Essas instituições, e seus inquilinos, ao não preservarem seu patrimônio, tratando-

os com descaso, contribuem para a feição antiga e relativamente de abandono

desse quarteirão do Saara. Esses prédios são majoritariamente de dois andares e

os lojistas negociam principalmente com o ramo atacadista de meias, brinquedos,

malhas, armarinho e bazares. A maioria das lojas são simples, sem vitrines, com

algumas bancas nas portas, ou mercadorias expostas em caixas de papelão, além

de algumas preservarem ainda os grandes e antigos balcões de madeira e rolos

de papel e barbante, que já não são mais usados para embrulhar mercadoria. 

 É interessante observar nesse contexto que o poder público nunca teve

muito interesse por esse espaço da cidade, que considerava como um lugar “anti-

quado” que contradizia um ideal de desenvolvimento e progresso do Centro do

Rio. A região da rua da Alfândega era vista como uma área obsoleta e um modelo

urbano não muito desejado. A maior parte das renovações urbanas na região

pressupunham o desaparecimento das ruas e de seus ocupantes e, algumas de-

las nem sequer cogitavam em dar lugar a um outro tipo de modo de vida mais mo-

derno.64 No caso da avenida Diagonal, ela pressupunha apenas a construção des-

sa agressiva grande avenida. 

Isso fica reforçado, quando analisamos as declarações de alguns técnicos

envolvidos no processo de “remodelação” do Centro à época. Em sua dissertação

de mestrado, Annabella Blyth transcreve trechos de entrevistas feitas com alguns

desses profissionais e vale reproduzir uma passagem, que expressa o pensa-

mento que vigorava na época. Através do depoimento do engenheiro José de Oli-

veira Reis, chefe da Comissão de Plano da Cidade, quando da elaboração e apro-

vação do  projeto da avenida Diagonal, pode-se dar conta de um certo “desprezo”

                                           
64 Cf. SANTOS, C.N.F. dos e VOGEL, A. (coords.), op. cit., p. 8-9
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em relação à área do atual Saara e ao seu comércio: “(...) Agora, como aquilo se

conservou durante muito tempo, a Prefeitura não cuidou de desapropriar, nem ti-

rar, e nem se interessava. Interessava, isso sim, a remodelação da cidade para

fazer o reloteamento daquelas casas (...). Mais tarde veio uma outra administração

e resolveu achar que aquilo é uma área que deveria se tombada como caracterís-

tica de centro do Rio de Janeiro antigo. Aquilo não é antigo, aquilo pode ser, no

máximo, de final de século passado para cá. Ficou um comércio que não evoluiu,

ficou um comércio secundário [grifo meu] do centro da cidade do Rio de Janeiro,

porque o comércio chique era na rua do Ouvidor e na avenida Rio Branco.” 

Os representantes do poder público também não tinham muita simpatia

pela comunidade que ali se fixou, pois, como observamos anteriormente através

do trabalho de J. Lesser, as imigrações árabes e judaicas eram consideradas “in-

desejáveis” no país, por não representarem o ideal de “europeização” da raça e da

cultura brasileira, por não terem o perfil agrícola necessário para o desenvolvi-

mento do Brasil, e, por seus indivíduos serem considerados “inassimiláveis”, por

terem uma forma de se agruparem, nos centros urbanos, tido como fora do “pa-

drão” desejado.65  Essa opinião fica corroborada quando lemos a continuação do

depoimento do eng. José O. Reis, concedido a Blyth:  “(...) aquilo foi espontâneo,

eles foram se localizando naquela região porque as casas eram praticamente ba-

ratas por causa do aluguel, eles tinham a vantagem de fazer seu comércio embai-

xo e morar em cima. Então aquilo ficou, vamos chamar, um feudo [grifo meu], pra-

ticamente, da população do Líbano, da Síria e, inclusive, judeus (...)”. 

                                           
65 Acerca deste assunto, ELHAJJI, M., op. cit., p. 131-132, aponta, com razão, que a imigração
árabe nunca fez parte dos projetos imigratórios no Brasil e por isso considera que “toda a história
da imigração árabe para o Brasil é constituída de fatos e aventuras pessoais ou familiares e não
pela imigração de massa organizada e planejada como no caso alemão, italiano e japonês”. A esta
eu acrescentaria também a judaica, que com exceção das duas colônias agrícolas formadas no
Rio Grande do Sul, entre os anos de 1904 e 1924, e que caracterizaram-se como imigrações orga-
nizadas, a imigração judaica também se constitui basicamente de histórias de vida e trajetórias
únicas. Para uma discussão mais ampla sobre as colônias judaicas no sul do Brasil, cf. entre ou-
tros: GRITTI, Isabel Rosa: A imigração judaica para o Rio Grande do Sul: a Jewish Colonization
Association e a colonização de Quatro Irmãos. Dissertação de mestrado. Porto Alegre, Departa-
mento História da PUC-RGS, 1992; KULKES, Marlene (ed.). Histórias de vida: imigração judaica no
Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Instituto Cultural Judaico Marc Chagall,1989; LESSER, J. O Brasil
e a questão judaica, op. cit.
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Fica claro nessa afirmação, o que Blyth corretamente confirma, isto é, que a
concepção do Estado era “remodelar a cidade, tornando-a homogeneamente ‘chi-
que’, desprezando a coexistência da diversidade cultural e socioeconômica” do
espaço que ficaria conhecido como Saara.66

A sociedade comercial S.A.A.R.A é fundada, nesse contexto ideológico,
como uma expressão jurídica de um movimento que resistia socialmente, “contra a
violência historicamente praticada pelo poder público, em nome da modernização
da cidade, e em detrimento da herança urbana”. 67 Para nós, no entanto, fica claro
também o caráter de resistência cultural desse grupo, pois a organização da
S.A.A.R.A reforça os laços de identidade entre os membros do grupo, e entre eles
e o seu território ameaçado.68

         A constituição da
   Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega 

 Durante duas décadas os vários governos demonstraram a intenção de ex-
tinguir, de arrasar com a rua da Alfândega e adjacências. Isso funcionou como
uma espécie de “catalisador externo”, que obrigou o lugar e os seus ocupantes, a
se definirem a tomarem uma posição. Fez com que os comerciantes se posicio-
nassem perante o governo, a cidade e, mais do que qualquer coisa, perante ao
próprio grupo, que precisou naquele momento definir claramente sua fronteira.
Sua fronteira de “dentro para fora, na medida em que de fora para dentro havia
uma ameaça”.69

Seus ocupantes percebiam o que ocorreria ao seu redor, inclusive que es-
tes eram fenômenos ligados ao processo de urbanização que a cidade vivia na-
quela época: a metropolização do Rio, da qual fala Carlos Nelson Santos (a verti-
calização, o alargamento das ruas e a loucura dos automóveis). Mas tiveram a

                                           
66 BLYTH, A., op. cit., p. 50-56.
67 Id., ibid.
68 ELHAJJI, M., op. cit., p.132-133.
69Cf. SANTOS, C.N.F. dos e VOGEL, A. (coords.), op. cit., p. 8-9. 
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perspicácia de vê-la, e contestá-la, do ponto de vista de seus interesses, e “atra-
vés da ótica possível e lógica”, que é a ótica do próprio Saara, e a partir da qual
agiram.70 A este respeito vale a pena atentar para um trecho da entrevista de De-
metrio Habib, concedida ao “Projeto Memória do Saara”:

(...) Tinha aquele problema também de urbanização do centro da cidade. Modernização,
construção da via elevada que passaria por dentro do Saara e acabaria com o Saara, divi-
diria o Saara. (...) Viria da Lapa até a Central do Brasil. Cortaria a nossa, a nossa Saara
(...) Então, havia um certo, uma ação de despejo de certos comerciantes pra demolir os
prédios. Então, daí, fortificou-se mais a associação em defesa dos comerciantes e a ajuda
ao governador Carlos Lacerda (...) Para evitar que fosse levado avante esse projeto, para
não prejudicar o Saara. (...) E ele atendeu... E esse projeto não foi avante porque Carlos
Lacerda veio aqui à Região Administrativa... (...) na Rua Tomé de Souza e, ouvindo os co-
merciantes, na época, inclusive eu [Demetrio] estava... Ele, é..., anulou o projeto. Anulou
no joelho. Sentou, pegou a, o documento, assinou, anulou e acabou. E ele não saiu mais.

Percebemos nessa narrativa um esforço para constituir um referencial mais

amplo sobre o contexto de formação da S.A.A.R.A do que aquele que nos foi

apresentado por Boueri e Chucri. Nesse sentido, outros elementos aparecem na

sua fala e demonstram que o heterogêneo grupo de  ocupantes do Saara o viven-

cia e se relaciona diferentemente com o espaço. 

De início, percebe-se que a resistência que esses grupos sociais impuse-

ram frente à extinção do Saara é também uma reação à destruição de elementos

da memória e da cultura do grupo que se expressa nessa sua territorialidade,

quando enfaticamente se refere a “a nossa, a nossa Saara”! Este trecho é signifi-

cativo, pois “sinaliza” uma identidade comum e um sentido de pertença ao local, e

que o projeto modernizador queria destruir. Na medida em que têm histórias de

vida enraizadas no Saara, o risco e sua ameaça de destruição, também significava

o aniquilamento de um modo de viver e de comerciar peculiar a eles. 

A narrativa de Demetrio identifica também que aquela era uma briga para

não sair dali, porque sabem que o Saara é bem localizado no Centro (e por isso

também que outras forças disputam esta área), e porque dependiam economica-

mente de seus comércios ali estabelecidos que, por sua vez, dependem da ocu-

pação que fazem daquele local, daquele tipo de casario, que tão bem se adapta

                                           
70 Id., ibid., p. 12. 
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ao estilo de comerciar dos imigrantes árabes e judeus. Esta, uma forma de con-

testação do ponto de vista econômico, também tinha como importante argumento,

perante o então governador do Estado da Guanabara, o de que a região era um

grande centro comercial e um dos maiores arrecadadores de impostos da cidade,

como relembrou, em seu depoimento, Demetrio Habib: 

(...) Era a passagem do atacado para o varejo, era importante que não se criasse nada
aqui, que não se cortasse o Saara ao meio. A S.A.A.R.A já existia nessa época, era muito
importante que nós levássemos o Saara à primeira condição de pagador de impostos, de
trazer clientes para o Saara. 

No confronto das memórias de Demetrio reafirma-se então uma opinião

coletiva acerca da fundação da S.A.A.R.A, mas revela uma outra faceta da cons-

tituição da entidade: o apoio ao governo Carlos Lacerda. Se de um lado demons-

tra a luta dos comerciantes contra o projeto da avenida Diagonal (avenida Norte–

Sul), do outro, indica o apoio ao governo estadual, mostrando que podiam ser, in-

clusive, parceiros políticos e econômicos daquele mesmo Estado que tentou, anos

a fio, destruí-lo. 

De qualquer forma, aflora ali uma situação de resistência e, ao contrário de

Demetrio Habib que enfatiza o apoio ao governo do Estado, José Botner, em seu

depoimento, reforça a luta dos comerciantes por permanecerem na região, contra

o projeto da avenida Diagonal, considerada pelo entrevistado como se “fosse uma

foice em cima, uma degola” : 

(...) e a S.A.A.R.A era um embrião ao longo de muitos meses até que ela foi fundada ali, na
Buenos Aires, onde era a primeira loja da Tele-Rio, e ela foi fundada nos seus preâmbulos
principais, nas suas necessidades principais (...). Nessa ocasião, era governador o Lacer-
da, e nós conseguimos depois de muita luta a formação da S.A.A.R.A e eu sei que mais
tarde, não posso precisar quando, o Lacerda revogou o PAL da Radial Sul. Isso para mim
foi, pode ser que muitos diretores não lembrem, foi o [resultado] da nossa luta, de uma re-
presentação, primeiro para preservar o Saara, né? 

Sem as ameaças das demolições, os comerciantes aos poucos vão sentin-

do confiança inclusive para ser tornarem proprietários dos imóveis e essa é mais

uma forma de pertença ao Saara. Em um trecho de seu depoimento, José Botner

afirma que toda esta luta representa o sentimento que tem em relação ao lugar

que, com suas palavras, significa: 
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(...) Gostar do Saara é ter sido oriundo dele entendeu? É ter transmitido aos filhos de onde
vinha o sustento, (...) e é a nossa origem, é a nossa casa, é o primeiro solo que nos ampa-
rou quando nossos pais chegaram aqui sem saber a língua, e encontraram firmeza no Bra-
sil.

Sete anos se passaram entre a entrevista conjunta que Demetrio Habib e

Ênio Bittencourt concederam ao Projeto Memória do Saara e a que eu realizei com

eles para essa minha pesquisa de mestrado. No entanto, a narrativa acerca deste

evento é a mesma. Demetrio, no ano 2000, é o único membro da primeira diretoria

da S.A.A.R.A que continua a militar na sociedade da qual é presidente de honra e

reforça (às vezes com mais intensidade do que a luta contra o projeto de execu-

ção da avenida Diagonal) que havia claramente uma vontade de apoiar Carlos

Lacerda e deixar o quadrilátero fora das obrigações do governo do Estado. Veja-

mos esse trecho do depoimento de Demetrio:

(...) Nós pensávamos numa rua escura, feia, suja, abandonada... Era a transferência da
Capital Federal para Brasília e a criação do Estado da Guanabara, nós ficamos sendo o
pólo Sul do Brasil para não dizer outra coisa, nós esperávamos que o governo do Carlos
Lacerda fosse promissor, fosse bom, e tentamos ajudar, fundando a S.A.A.R.A. Nós manti-
vemos as ruas limpas, nós tínhamos na época guardas noturnos com relógios afixados nas
paredes para marcar a hora que eles passavam vigiando as lojas, nós colocamos banhei-
ros públicos como temos até hoje e depois veio a  criação da Rádio Comunitária. Mas tudo
isso para beneficiar um homem que na minha opinião, me permita, foi o maior governador
que este país já teve e terá, chamou-se Carlos Frederico Werneck Lacerda... 

Nesta descrição, nos revela o quanto o decepcionou com a desvalorização

da cidade, no momento em que perdia o seu lugar de Capital Federal. Para ele, o

Rio era a capital do comércio e da política do país e, a união do estado da Guana-

bara como o estado do Rio de Janeiro seria um desastre. O governo Lacerda si-

gnificava a possibilidade de uma “evolução” e a ascensão econômica do estado.71 

A idéia de que o Rio e a rua da Alfândega estavam sendo associados ao

“atraso”, fez com que Demetrio e um grupo de amigos, imbuídos que estavam do

                                           
71 Seu envolvimento e apoio a Lacerda era tanto que até hoje mantém um documento da campa-
nha ao governo do estado, em que o candidato a governador conclama a união entre os morado-
res da cidade, incluindo aí os que aqui nasceram e seus imigrantes, como fica expresso no trecho
que reproduzimos: “Juntos vamos decidir da sorte da Cidade em que moramos e trabalhamos,
terra em que nascemos, tantos de nós; e outros tantos procuraram, vindos de outras partes do
Brasil e do mundo, para construir um lar e a própria vida.” 
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espírito renovador de Carlos Lacerda, quisessem transformar “a rua escura, feia,

suja, abandonada” num lugar “evoluído”.

A imprensa noticia discretamente a fundação da S.A.A.R.A e a identifica

claramente como uma forma de apoio ao governo do estado, como fica explícito

neste título de artigo de jornal: “Comerciantes do Centro vão colaborar com o go-

verno da Guanabara – fundada para este fim a S.A.A.R.A, dignificante demonstra-

ção de apreço às autoridades constituídas pelo comércio da rua da Alfândega e

adjacências” .

O que não impediu, no entanto, um mal-estar entre um outro jornal da cida-

de e a primeira diretoria da Sociedade (presidida por Demetrio), que toma para si

os encargos da limpeza e policiamento da área como revelou a sua fala. O jornal

noticia que a finalidade da criação da entidade era suprir deficiências do estado

naquela região do Centro, o que imediatamente foi rebatido, tendo a diretoria da

Saara publicado a sua primeira nota contestatória na imprensa:

Obs: Note-se que a notícia traz como destaque a palavra “Oriente”, o que demonstra a associação entre o
Saara e o mundo “oriental” na cidade. 72

                                           
72 Os artigos de jornais foram localizados no acervo particular de Demetrio Habib. No entanto, não
há referência ao nome do jornal e a data de publicação. 
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Em contrapartida, é possível identificar na fala de Ênio Bittencourt, presi-

dente da S.A.A.R.A há 16 anos, uma mudança de discurso. Aliás, seu discurso é

mais “impessoal” e parece ser formulado a partir do ponto de vista de um comerci-

ante que tem como referência seu espaço de trabalho e os elementos que demar-

cam estas referências. Ênio não participou de sua fundação, mas sintetiza o pro-

cesso de sua formação sempre reforçando os aspectos da memória coletiva acer-

ca de sua constituição, e dando um outro caráter à “aliança” com o governo do

Estado:

(...) Eu cheguei estava sendo..., estava acontecendo a fundação (...) Isto aconteceu em
virtude do governo Carlos Lacerda, aquela época que tinha um projeto de fazer uma Dia-
gonal, que passaria pelo Saara... E com isto iriam demolir mais da metade das lojas do
Saara. Então os comerciantes se reuniram, chamaram o governador aqui, ofereceram um
almoço e fizeram que o governador tivesse conhecimento do prejuízo que ia causar aos
comerciantes e ao próprio Estado, que ia perder uma fonte de arrecadação e tudo. E o go-
vernador analisou e viu, achou por bem suspender o projeto, não passando pelo Saara. E
com isto foi criada essa associação a Sociedade dos Amigos e das Adjacências da Rua da
Alfândega para defender os interesses dos comerciantes aqui. E está aqui até hoje, defen-
dendo os interesses dos comerciantes.

É possível identificar duas referências em sua fala: por um lado, essa lem-

brança, a memória comum, em relação ao evento indica a articulação entre os

grupos e a valorização de que a S.A.A.R.A foi fundada através do engajamento e

luta dos comerciantes para manterem seus espaços de comércio e que, desde

então, a S.A.A.R.A vem representando a defesa de seus ocupantes. Por outro

lado, observa-se que há uma referência ao governo Lacerda evidenciando sua

“compreensão” em relação à situação dos comerciantes locais. 

Notamos também que, ao falar o nome completo da S.A.A.R.A se confunde

e isso, curiosamente, foi observado muito freqüentemente nos vários depoimentos

realizados. Nesse erro está embutida uma questão que nos leva a refletir e que

reforça mais ainda nossa idéia de que a constituição da S.A.A.R.A está permeada

de elementos da cultura do grupo que ali se fixou e que tenta de diferentes formas

manter viva sua origem cultural. A começar pelo nome que escolheram para a sua

Sociedade.  
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No seu estatuto original, foi fundada com o nome de Sociedade de Amigos

das Adjacências da Rua da Alfândega o que a princípio está sintaxicamente erra-

do, porque exclui a rua da Alfândega de sua alçada. Justamente ela, a maior, a

mais representativa comercialmente e a que deu o nome ao local por mais de

meio século. Não obstante, deveria se dizer S.A.R.A.A / Sociedade dos Amigos da

Rua da Alfândega e Adjacências e não S.A.A.R.A. Daí deriva o erro freqüente.

A trajetória de Ênio Bittencourt é particularmente interessante e se mescla

com a própria história do Saara. Ele é brasileiro, mineiro, proprietário de uma loja

na rua da Alfândega, do ramo de varejo e atacado de artigos esportivos e ali che-

gou através dos familiares de sua esposa, de origem síria, exatamente em 1962,

ano de fundação da sociedade. Logo se vincula à entidade e conta o motivo que o

ligou à S.A.A.R.A: 

(...) Eu cheguei ao... ao Rio de Janeiro em 1962, trazido por um tio de minha senhora, que
já era estabelecido aqui. Justamente pra trabalhar nesta loja, que funcionava com outro
ramo de comércio. E de lá pra cá, o Ênio trabalhou em prol da comunidade, em prol dele
mesmo e da família. E está aí até hoje, durando este tempo todo. Lutando e fazendo tudo o
que pode para cada vez mais engrandecer o Saara e defender os interesses do Saara. (...)
Eu trabalhava em Belo Horizonte. E assim quando, assim que cheguei, foi fundada a So-
ciedade dos Amigos e Adjacências da Rua da Alfândega, cujo o fundador é o seu Demetrio
e outros mais. E eu, na minha loja, eu verifiquei que, naquela época, começava a haver a
invasão de camelôs, ambulantes dentro das ruas do Rio de Janeiro. E surgiram aqui, na
nossa rua. Quando eu deparei com um camelô com a banca, uma barraca instalada na mi-
nha frente, eu fiquei revoltado. Achei que aquilo era um absurdo, era um desaforo. Eu não
poderia permitir aquilo. E tomei as providências para retirar o camelô. E assim foi indo. Foi
vindo outros e, em seguida, fui... dei continuidade à retirada juntamente com o serviço de
segurança que já existia naquela época no Saara. E de lá pra cá, nós mantivemos essa re-
pressão e até hoje o Saara está livre, as ruas do Saara, dos camelôs, dos ambulantes.73

Ênio Bittencourt, desde então, trabalha arduamente pelo Saara e assim nos

narrou um dia seu como presidente da Sociedade: 

(...) Olha, as atividades do Saara em primeiro lugar é defender o comerciante; em segundo
lugar, é oferecer assistência jurídica, oferecer serviço de limpeza, oferecer o serviço de se-
gurança e oferecemos aos clientes hoje, com mais conforto, os banheiros públicos... Esta-
mos presentes em qualquer acontecimento dentro do Saara. (...) Um dia é igual ao outro: é
uma correria, a gente não tem tempo para nada, sempre, 90% das minhas atividades são

                                           
73 Entrevista conjunta de Demetrio Habib e Ênio Bittencourt, 1993.



65

defendendo os interesses do Saara, deixo meu comércio com minha filha, com os empre-
gados, com  funcionários e vou tocando a vida, isto já vem há 37 anos. 

O fato de ter chegado ao Saara através de uma família árabe é comumente

referido pelos comerciantes que, na sua maioria, aprovam a sua longa gestão

como presidente da S.A.A.R.A . Ativar certos elementos da origem de sua esposa,

parece uma forma de querer enquadrá-lo em certo grupo, atribuindo-lhe uma ori-

gem que justifica, e reforça, a identidade ao grupo. Só que o seu elo com o Saara

é um elo de trabalho, e este não é menor e nem menos expressivo, e efetivamente

é um dos seus maiores representantes e, como ele mesmo disse, “90% das mi-

nhas atividades são defendendo os interesses do Saara”. Dessa forma defende o

seu pedaço. 

A sua permanência há 16 anos na presidência da S.A.A.R.A, apoiado pelos

diferentes grupos sociais que compõem o Saara, é assim explicada por ele: 

(...) Eu já estou aqui vai fazer 16 anos agora, mais este mandato, 16 anos como presiden-
te. E antes como diretor. (...) Olha... aberta as inscrições para os comerciantes associados,
que estejam com suas mensalidades em dia e não aparece candidato. Todos acham que
tá muito bem o Saara, tá bem dirigido e que deixa como está, e não se mexe. (risos) Em
time que ganha não se mexe. Então, estão me mantendo aqui. Até hoje. (risos) ... Tivemos
[eleição] agora, em janeiro de 99, tivemos eleições. Foi a mesmo coisa, ninguém compare-
ceu, não houve concorrente, não houve nada e foi mantido isto aí. (ri) [A propaganda] ..., é
feita no serviço de som. Nós temos nosso serviço de som que é feita a campanha, abrindo
as inscrições,  informando... – “o candidato que queira participar e concorrer, estamos à
disposição, à sua espera...”, aquela coisa toda... Mas não aparece ninguém!

O seu jeito lutador, expresso na sua fala, realmente se comprova nas suas

atitudes cotidianas quer seja negociando com os órgãos públicos a favor da

S.A.A.R.A ou discutindo internamente com alguns desafetos, principalmente

aqueles que não contribuem com a mensalidade da S.A.A.R.A, mas que dos seus

serviços usufruem. Ênio está presente em todas as situações quando o assunto é

representar o Saara: nos jornais, quando estes precisam de opinião acerca das

vendas nesse comércio popular (ele costuma dizer que o Saara é o “termômetro

“do comércio do Rio) nas rádios (na rádio local, que tem caixas de som por todo o

Saara, faz dois discursos diários e fala e critica o que tiver para ser falado e criti
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cado) nos almoços para os vários políticos que em época de campanha recorrem

a ele e ao Saara à procura de votos e apoio.

Por seu estilo de administrar, já chegou a ser chamado de xerife porque

está sempre brigando pelo seu pedaço e alguns desafetos criticam o seu jeito par-

ticularista de administrar o Saara, ao que ele não dá bola. Com o apoio de seus

seguranças, não deixa entrar “nem camelôs nem bandido aqui”, como comentou

um comerciante. Os camelôs, aliás, são fregueses do Saara! A exceção são al-

guns ambulantes cegos, tradicionais na localidade, e que, inclusive já incorpora-

ram o estilo colorido de venda da região. 

Foto: Paula Ribeiro, 1999.

José Kamache, em seu depoimento ao Projeto Memória do Saara, expôs a

sua opinião sobre Ênio, e conseqüentemente sobre a S.A.A.R.A. A entrevista foi

realizada em 1993, e percebemos que tudo continua igual:
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(...)  O presidente da S.A.A.R.A ele é presidente daqui há mais ou menos 15 anos, ele quer
largar mas não consegue porque ninguém quer pegar. Ninguém quer ter um trabalho des-
se, porque é brabo. Ele corre atrás de bandido ... Ele já se atracou com assaltante do Ban-
co Nacional na frente do banco. O cara armado, ele sem arma na mão. (...) Então, ele é um
homem desse tipo: valente, macho e... ele é o presidente da S.A.A.R.A. E ninguém quer
correr esse risco nem ter esse trabalho. Então, ele quer largar mas não consegue. Ele não
quer largar, ele não quer abandonar o negócio também assim, sem ninguém. Então, ele se
sacrifica e fica aí. Mas muita gente não reconhece isso, muita gente não paga a mensali-
dade, acha que a segurança não vai deixar de olhar a porta dele, o gari não vai deixar de
varrer na porta dele porque o gari já vem andando, quando passar na loja dele vai levar o
lixo. Muita gente pensa assim. (...) Reunião de diretoria, não existe. O cara faz tudo sozi-
nho. Ele tem os colaboradores dele, mas não fazem quase nada. Ele é que faz tudo. 

Dessa afirmação podemos inferir que o Saara vem sendo preservado de

diferentes formas por cada um de seus ocupantes. Outros elementos dessa narra-

tiva atestam a existência de uma forma relativamente amadora de gerenciamento

do Saara e que, o tempo tem mostrado, já não está dando mais resultado. 

Isso pode ser percebido quando se confrontam os números das lojas per-

tencentes ao quadrilátero e que efetivamente contribuem com as mensalidades da

S.A.A.R.A. O custo de R$ 120,00 por ‘loja de frente’ (os sobrados pagam a meta-

de e ‘as portinhas’, um terço deste valor), ajuda a manter a entidade comercial que

tem encargos trabalhistas e vários outros tipos de despesas incluindo a propagan-

da e os enfeites das ruas do Saara, que seguem os festejos sazonais (e comerci-

ais) como Carnaval, Dia das Mãe, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia de São

Cosme e Damião. O Natal chega a atrair mais de um milhão de pessoas às suas

ruas, enquanto a média diária é de 70 mil que circulam pelas ruas constantemente

enfeitadas por bandeirolas. A baixa participação na S.A.A.R.A foi assim analisada

por Ênio Bittencourt em sua entrevista:

(...) São 1.200 lojas entre portas e sobrados e salas, ... lojinhas ... essas coisas todas; mas
nós só falamos, como associado, das lojas de  porta, as lojas de frente. Olha, nós temos
aqui, no momento, 480 associados; são 480 associados, são 567 lojas de porta, de rua,
que completando com as outras vai a 1.200 comerciantes. São 480 associados e pagan-
tes, no momento, eu tenho umas 380, 350 pagantes. (...)  Olha, dentro de uma comunidade
é difícil a unanimidade. Tem pessoas que tem uma mentalidade atrasada, que querem
desfrutar do serviço prestado a outros e por não pagar ele se sente no direito de está sen-
do servido e não paga. Quer economizar este pagamento. Que é uma mentalidade errada,
porque todos deviam é ajudar, colaborar, para poder crescer cada vez mais, não é? 



68

Para vários comerciantes a contribuição mensal realmente é o motivo ale-

gado para não se associarem à S.A.A.R.A. Mas existem outros argumentos, entre

eles, o de que a S.A.A.R.A precisa se profissionalizar, porque, de outra forma, não

poderá ser competitiva com o comércio que se observa na cidade do Rio como um

todo. O depoimento de Toni Haddad, um jovem imigrante libanês, proprietário de

restaurante árabe na rua Buenos Aires, nos dá um exemplo da forma de pensar

de uma geração que passa a ocupar profissionalmente o Saara e vislumbra a sua

modernidade como pré-requisito para seu desenvolvimento. O restaurante de Toni

não é filiado à S.A.A.R.A e, em sua fala, considera como o motivo principal a essa

não vinculação, justamente, seu amadorismo, a sua falta de profissionalização:

(...) Eu não sou associado, à S.A.A.R.A especificamente, mas eu me considero como fa-
zendo parte disso daqui, informalmente, eu faço parte, eu conheço as pessoas daqui, co-
nheço os antigos (...) Acho que hoje em dia ela tá meio falha, mas há um projeto em an-
damento, não sei se você já viu, o Projeto Saara que se pretende tornar realmente numa
estrutura de shopping a céu aberto e tal... Mas eu não sei, a coisa caminha muito devagar,
não acompanho muito diretamente o processo não, que depende muito de política  e ses-
são disso e daquilo, então, agora, mas eu acho que se o projeto der certo, é uma coisa que
vai profissionalizar o Saara, acho que isso é que falta ao Saara! É uma coisa muito, desde
o início, foi muito de boca.. : “– não, a gente dá um jeitinho nisso, naquilo”, só que hoje em
dia você não pode mais dar jeito! A coisa tá..... A globalização e a internet permitem, para
quem tá lá nos Estados Unidos, ou tá lá na China, concorrer com você aqui, pô, direto!
Você não tem como.... você tem que se profissionalizar,  tem que ser profissional....! Nin-
guém mais dá ‘jeito’... Acho que a Saara para sobreviver comercialmente tem que fazer
isso, e, a busca da, eu não sei, talvez seja uma previsão pessimista, eu acho que essa coi-
sa da ligação com a terra natal dos primeiros, acho que cada dia vai ficando mais longe,
não sei se tem salvação (ri). Porque as pessoas vão perdendo o contato, e os filhos vão
nascendo aqui e se criando aqui, não vejo como... 

Esse trecho final da fala de Toni é bastante expressivo pois discute exata-

mente a cultura e as forma de reelaboração desse espaço pelos diferentes grupos

e nos diferentes tempos históricos. Toni é um empresário e como tal se relaciona

e se insere no Saara. Esse assunto trataremos no capítulo 3, quando pretende-

mos discutir os diferentes significados de pertença ao Saara hoje. 

O ‘Projeto Saara’, ao qual se refere, foi lançado oficialmente em junho de

1999, quando a empresa Phoenix, que tem em seu quadro diretor filhos de imi-

grantes libaneses comerciantes do Saara, o apresentou ao governador do estado

em grande festa no Clube Monte Líbano, na zona sul do Rio de Janeiro. Anthony
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Garotinho, em seu discurso (no qual não deixou de citar suas raízes libanesas),

elogiou o projeto, que pretende ampliar a área de atuação da S.A.A.R.A até a rua

da Constituição e dinamizar e incentivar a sua vocação como “pólo comercial,

cultural e turístico”, como diz o folheto de propaganda do projeto veiculado pela

S.A.A.R.A.74

              
A constituição da Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfân-

dega é o resultado de um processo de relações sociais articuladas em torno de

uma luta contra a subordinação e submissão aos interesses hegemônicos que

ocorriam naquele lugar, naquele determinado momento, e que agia sobre aquele

grupo de imigrantes árabes e judeus e seus descendentes. Estas, como vimos,

são fruto da prática coletiva e das referências comuns que mantêm com o lugar e

são parte da cultura e da história comum desses comerciantes de origem árabe e

judaica. São os dados da cultura que permitem essa identidade que eles têm com

o lugar e pelo o qual lutam. Unir-se significava então assumir uma identidade co-

mum, sem que com isso as contradições internas aos grupos (e no interior de

cada grupo) não fossem incorporadas. 

A fundação da S.A.A.R.A reflete, para além dos interesses comerciais e

econômicos que permearam essa luta, uma luta por consolidar um processo cultu-

ral do qual se sentem parte integrante. A S.A.A.R.A assegura que não haja perda

destes referenciais culturais comuns a árabes e judeus que, naquele momento, se

juntam pela manutenção desse tecido social do qual fazem parte. Legitima essa

resistência social e cultural de anos, e, ainda, reafirma uma territorialidade, que no

momento de ameaça, permitiu que, em vez de se dividir e segregar, seus ocu-

pantes se reorganizassem em torno de um movimento que demonstra e reforça o

fato de serem parte integrante do Rio de Janeiro. 

                                           
74 Em nosso trabalho não nos aprofundaremos sobre esse novo projeto para a região do Saara,
que se pretende “renovador”, dando “uma cara nova ao Saara no novo milênio”, como diz um tre-
cho do discurso de Garotinho publicado pela revista Saara Informa, n. 56-a . A opinião dos comer-
ciantes ouvidos em relação a este projeto é de apoio, no sentido de que ele virá para ‘modernizar’
e dinamizar o Saara do ponto de vista comercial, ampliando sua área de atuação, informatizando
as lojas, introduzindo o cartão de crédito Saara, abrindo linha de crédito para os comerciantes etc. 
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Assim, a S.A.A.R.A se constitui para que os comerciantes oficializem uma

forma histórica de ocupação e reforcem laços com a cidade.

Os comerciantes tiveram todo o mérito de reconhecer suas fronteiras quan-

do reconheceram suas particularidades. Particularidades históricas, sociais e eco-

nômicas. E particularidades étnicas. Isso lhes deu força para dar um caráter políti-

co à sua luta por espaço na cidade. Não desejando serem segregados, marcando

suas fronteiras, e reafirmando uma paisagem na cidade, ali passa a ser, oficial-

mente, o lugar possível para se sobreviver e ser reconhecido. 

Dessa forma não custa reafirmar que a fundação da S.A.A.R.A reforça os

laços de identidade do grupo em relação à sua territorialidade. Estes laços têm,

como uma de suas maiores expressões, a sua denominação, que foi brilhante-

mente escolhida para demarcar sua ‘fronteira’ na cidade. 

  

Quando o nome inscreve etnicamente um grupo na paisagem urbana da cidade 

Os relatos tentam demonstrar que a escolha do nome da Sociedade se deu

por acaso e que realmente foi um coincidência o nome expressar tanto a organi-

zação jurídica em torno da rua da Alfândega (o então “bairro árabe” da cidade),

quanto remeter e associar ao deserto africano “e por conseqüência, a um conjunto

de clichês e estereótipos relativos à imagem dos países árabes no imaginário oci-

dental”.75 

As lembranças do episódio relacionado à escolha do nome ilustram, às ve-

zes de formas distintas, como realmente se deu esse processo. Em seu testemu-

nho, Demetrio Habib narrou enfaticamente sobre a origem da S.A.A.R.A:

(...) A idéia foi minha, nasceu na minha cabeça, eu queria fundar a Sociedade de Amigos
da Rua da Alfândega. Porque eu estava na rua da Alfândega, seria a Sociedade da Rua da
Alfândega. Depois, os companheiros disseram não, nós temos aqui na Senhor dos Passos,
Tomé de Souza, Buenos Aires, vamos fazer um negócio  mais abrangente e realmente, foi
atendida a opinião deles fundamos a S.A.A.R.A no dia 10 de janeiro de 1962. A S.A.A.R.A
congrega árabes, judeus, espanhóis, portugueses, argentinos, é, italianos, gregos, isto aqui
é chamada a pequena, era chamada a ‘Pequena Turquia’, depois passou a se chamar a
‘Pequena ONU’. É o Congresso, é a consagração de uma unidade ferrenha a favor da paz,

                                           
75 ELHAJJI, M., op. cit., p. 134.
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a favor da igualdade, aqui ninguém é mais do que ninguém, aqui ninguém é mais branco
do que ninguém, ninguém é mais preto do que ninguém, aqui nós respeitamos, entramos
numa sinagoga, como entramos na minha igreja ortodoxa, como entramos na igreja roma-
na, aqui nós não temos diferença, nem de raça, nem de cor, nem de religião. E esse é o
grande segredo da S.A.A.R.A. Aí começou a nascer um Saara forte, já nasceu uma criança
pesando oito quilos com quase um metro de tamanho, esta é a criação da S.A.A.R.A. Nas-
ceu forte. 

As lembranças de Demetrio trazem à tona uma série de elementos impor-

tantes para a nossa análise. O primeiro diz respeito à área de atuação da associa-

ção e a uma imagem de supremacia do comércio da rua da Alfândega; o segundo,

diz respeito ao seu nome e à sua sigla; e o terceiro, se remete ao congraçamento

entre as etnias, à ‘pequena ONU’, que iremos nos deter em outro momento.

Atente-se, no entanto, que de “sua” ‘pequena ONU’ não fazem parte os coreanos

e os chineses, isto é, os novos imigrantes. 

As memórias de Demetrio Habib revelam o período em que a rua da Alfân-

dega desfrutava de um grande renome e de uma situação comercial privilegiada,

bem como era o centro de integração entre os comerciantes estabelecidos nas

ruas adjacentes a ela.  A rua da Alfândega realmente era o pólo comercial da regi-

ão, onde se localizavam as grandes lojas atacadistas, os armarinhos e as casas

de artigos de couro, e inicialmente seus comerciantes quiseram fazer uma socie-

dade só deles, de sua rua comercial. Demetrio, ao falar de sua idéia, coloca-se do

ponto de vista de um dentre outros comerciantes da rua da Alfândega e é esta

identificação com seu grupo que delineia uma visão bem específica acerca das

outras ruas e dos outros comércios. Não que não fossem solidários com seus ou-

tros vizinhos, com quem mantinham relações de vizinhança, de comércio e, é cla-

ro, afinidades sociais e culturais. Mas, naquele momento, tratava-se de suprir os

elementos que se diferenciavam. Estes podiam ser as pequenas ruas e seu co-

mércio simples, ou mesmo a vizinha rua Senhor dos Passos, que tinha um ataca-

do menos expressivo e lojas menores, mais simples, como as caixotarias, cutela-

rias, os depósitos, as padarias e os armazéns. A este respeito, vejamos a fala de

José Kamache, que é comerciante da rua da Alfândega e já participou de várias

gestões da S.A.A.R.A, mas não de sua fundação:
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(...) Fazer assim uma união de amizade entre todo mundo. Para haver uma boa amizade
entre todos os comerciantes daqui. Que isso interessa em vários aspectos. Olha, primeiro
que isso quando começou, só começou na rua da Alfândega. Então, o comerciante da rua
da Alfândega, talvez ele tenha pensado em não deixar que a rua Senhor dos Passos cres-
cesse junto. Porque se ele promove a rua da Alfândega, a rua da Alfândega vai crescer em
detrimento da rua Senhor dos Passos. Só que o tiro sai sempre pela culatra. Porque...,
quem vem na rua da Alfândega vai na rua Senhor dos Passos também. Então, a rua da
Alfândega ajudou a rua Senhor dos Passos. Que a rua da Alfândega virou varejo muito
antes da Senhor dos Passos. A rua da Alfândega já devia ter uns dez anos de varejo, a rua
Senhor dos Passos ainda era atacado. Aí, começaram a vender varejo e... começou a ha-
ver já a mistura, já começou a comercializar a rua da Alfândega pra Senhor dos Passos, da
Senhor dos Passos pra rua da Alfândega. Aí mesmo começou, tem loja que tem lá, tem
loja lá que tem aqui. Então, misturou tudo. 

Os trechos selecionados de Kamache e de Habib deixam transparecer dife-

rentes pontos de vista sobre a formação da S.A.A.R.A e sua área de atuação. Em

contrapartida, é possível evidenciar que há, nas duas falas, uma sutil referência,

(quando da decisão de circunscrever a Sociedade apenas à esfera da rua da Al-

fândega), a uma certa discriminação em relação às outras ruas, e aos comércios

menores. E as diversidades entre a rua da Alfândega e suas adjacências, assume

maior nitidez. 

O critério que parece balizar a incorporação ou não das outras ruas à nova

Sociedade comercial parece ser, além do critério comercial, o critério de afinida-

des, no sentido de que pressupõe-se um critério pessoal de escolha dos que vão

fazer parte ou não da Sociedade. Entretanto, essa configuração implica também

na escolha de seu nome, que por sua vez implica na alusão a um espaço que é

múltiplo sim, mas onde, predominantemente, está representado um grupo étnico

e, portanto, uma referência cultural própria a eles. Nesse momento, mesmo que os

depoimentos insistam em afirmar a coincidência do nome, há claramente uma

vontade de demarcar o grupo majoritário. Isto é, uma particularidade desse grupo:

a sua origem, portanto, a sua cultura. 

Em sua narrativa o imigrante libanês Joseph Ghanem comerciante ainda

hoje da rua Senhor dos Passos, menciona uma polêmica interna, em relação aos

limites de atuação da Sociedade e da constituição de sua sigla: 
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(...) Olha, a S.A.A.R.A , eu fui um dos fundadores da S.A.A.R.A. Eu briguei com Gabriel
[Demetrio] Habib uma vez, no início da S.A.A.R.A , quando a gente fazia reuniões para fa-
zer a S.A.A.R.A . O Demetrio Habib sempre queria este nome que está aí: S.A.A.R.A. Eu
não gostava deste nome. Primeiro, por dois motivos: ou se pronuncia Saara, já um nome
judaico, ou se pronuncia Saara, o deserto. E ali não é deserto. Mas o nome, por exemplo,
S.A.A.R.A é Sociedade da Rua da Alfândega Adjacências, não é? Então sempre falava rua
da Alfândega. A rua da Alfândega é famosa há muitos anos, mas precisava, estas “adja-
cências”... ? [Devia] falar: rua Senhor dos Passos, rua Buenos Aires, avenida Passos, né?
Não. Aí se fala só na rua da Alfândega e adjacências, então sempre combati isso para ser
um nome que abrange as outras ruas e não falar de adjacências. Entendeu?  Ficou este
nome, ficou este nome. Tá tudo bem. Eu era contribuinte até... certo tempo. Um certo tem-
po, não me lembro nem a época de quem presidente era, começou a fazer diferenciamento
[sic] de lojas. E eu não gostei muito e disse: – “muito obrigado, passe bem”, fica por isto
mesmo. 

Não obstante a tentativa de hierarquização do espaço expressa no depoi-

mento de Demetrio Habib e contestada por Ghanem também é apresentada atra-

vés da fala de José Botner, que sempre comerciou na rua Senhor dos Passos, e

que apontou o motivo que levou um grupo de comerciantes, estabelecidos nas

outras ruas, a batalharem para integrar a nova Sociedade comercial. Sua fala é

distinta da de Demetrio, mas, nem por isso, deixa de reafirmar a supremacia co-

mercial da rua da Alfândega, que hoje já é questionada: 

(...) Essa palavra adjacências talvez tenha sido mal aplicada em termos de vernáculo, mas
você tem que entender nós tínhamos em mente englobar o quadrilátero e não deixar a coi-
sa só na rua da Alfândega. Mas uma coisa seja dita: houve época que a rua da Alfândega
na década de 60, 70 uma luva de aluguel na rua da Alfândega custava o triplo da Senhor
dos Passos, e por sua vez a Senhor dos Passos custava o dobro da Buenos Aires. As rua-
zinhas laterais, a única mais disputada era a Regente Feijó que era um elo propriamente
dito... A Tomé de Souza  já aparecia no quadrilátero, já aparecia no contorno.

E quando lhe pergunto sobre a importância de cada rua hoje, o que em

termos de Saara significa vendas e movimento comercial, assim Botner responde: 

(...) É páreo duro, Alfândega e Senhor dos Passos. Com o advento dos coreanos, divida-se
a proporção três para um, houve uma espécie de ressurgimento ocupacional  da mudança
de lojas e de pessoas, primeiramente na Senhor dos Passos. Hoje há quem diga que para
determinados ramos, por exemplo, a prata, como hoje trabalham meus filhos, o mais inte-
ressante é ter uma loja na Senhor dos Passos. Mas o caminho já da rua da Alfândega,
permanece o nome, eu acho que paralelamente as luvas se eqüivalem hoje, ou quase se
equivalem, as propriedades também quase se equivalem, dependendo pro que, para que e
de que da exploração do comércio (...) A luva variava de acordo com a freqüência, eu me
lembro anos e anos da minha vida, último dia de Natal, dia 24 nós poderíamos fechar, aqui
na Senhor dos Passos, às 15:00 e o comércio na rua da Alfândega ia até às oito da noite,
às 20:00hs. Depois 18:00 hs. E assim veio a coisa se igualando. É, eu diria que hoje a Se-
nhor dos Passos e rua da Alfândega, não por eu estar na Senhor dos Passos  há 57 anos,
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vou completar 57 anos, sou completamente isento, são os dois nervos centrais do que será
a futura grande S.A.A.R.A que o nosso presidente almeja... 

O relato de Botner parece esclarecedor no sentido da luta de alguns comer-

ciantes para se incorporarem à sociedade comercial que se organizava. Se a So-

ciedade dos Amigos da Rua da Alfândega (SARA) idealizada por Demetrio não

chegou a nascer, esta impulsionou a criação da S.A.A.R.A, que tinha seus limites

iniciais entre a praça da República e a avenida Passos. Sobre esse limite, inclusi-

ve, o próprio José Botner, que lutou tanto para incorporar a rua senhor dos Passos

à nova Sociedade comentou, fazendo referências à falta de “características” do

comércio que se situava depois da avenida Passos e que não foi incorporado os

limites iniciais da S.A.A.R.A: 

(...) eu acredito que ainda a concentração de árabes e  judeus é, do início do século, que
nós falamos muito aqui, estava muito nesse quadrilátero, os comerciantes do outro lado da
avenida Passos eram lojas de ferramentas, não era uma coisa tão característica quanto é...
E os patrícios foram adquirindo lojas do lado de lá, já eram sócios de lojas de lá, foi uma
evolução, uma evolução natural... (...) Acho que a coisa foi por osmose... 

Observa-se na fala de José Botner, que sua visão de integração da

S.A.A.R.A passa pela proximidade com um grupo particularizado, o que demarca

claramente as suas especificidades quer seja como membro de um grupo social

ou como parte de um grupo comercial. Entretanto, muito distinto do cenário que

traçou, do discurso que fez, a entrevista de Chafiy Felipe Nacife, à revista SAARA

Informa, n. 34, de set./1997, demonstra que não se deu por ‘osmose’ a incorpora-

ção do trecho entre avenida Passos até rua dos Andradas à S.A.A.R.A mas sim

por uma outra luta, de um outro grupo de comerciantes, desejosos de se inserirem

na nova sociedade comercial. O resultado é a ampliação de seus limites e que

configura o traçado do Saara hoje. Vejamos um trecho da entrevista: (...) “Vi com

muita tristeza e inveja a fundação e o nascimento da S.A.A.R.A pois ela abrigava

somente os comerciantes do trecho compreendido entre a praça da República e a

avenida Passos, e a minha loja era próxima à rua da Conceição e não podia fazer

parte do grupo. No entanto, devido às minhas amizades com todos os fundadores,
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compareci às reuniões preliminares e na de fundação. Não me acomodei e passei

a fazer campanha para anexar o nosso trecho (até a rua Uruguaiana) à S.A.A.R.A.

Depois de muita luta e persistência, consegui o meu intento, pois fui nomeado

vice-presidente de Arnaldo Cherzman e com sua viagem para Israel, assumi a

presidência por três meses e meio”. 

A ampliação das fronteiras de atuação S.A.A.R.A. demonstra que naquele

momento se trata de sobrepor-se a um novo fato, isto é, fazer frente às novas

questões impostas pela dinâmica da cidade, que naquele momento ameaça o es-

paço de destruição. Aqui, a despeito das diferenças comerciais e diferenças cultu-

rais se identifica uma idéia homogeneizadora, que conclama à interação como

forma de ocupar essa territorialidade, na qual se convive em diversos níveis. A

tônica da S.A.A.R.A é a interação, mesmo que demarcada por particularidades. Se

integrar à S.A.A.R.A significava reforçar os laços de lealdade comercial e com a

territorialidade. Acionada essa rede de relações pessoais, essa nova “aliança” en-

volve compromissos e regula condutas e é mais uma forma de se impor perante a

sociedade maior, demarcando seu pedaço na cidade. 

A S.A.A.R.A comporta os diferentes grupos e tal integração é retratada no

símbolo que dão à Saara: um capacete de mercúrio (símbolo do trabalho), e um

“aperto de duas mãos amigas”. Este símbolo é assim descrito no Estatuo atual da

S.A.A.R.A, que incorporou em seu Capítulo I a descrição do que chamam do “bra-

são da Sociedade”. Desde o ano de 1967, com a finalidade de identificar e desta-

car as lojas que fazem parte da Sociedade, confeccionam emblemas com esta

identificação, para serem afixados nas fachadas das lojas. 
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Arnaldo Cherzman, em seu depoimento, descreve esse símbolo como uma

representação de um ideal de união, sem que aja uma associação de que as

mãos que se congratulam representem os árabes e judeus que ocupam o Saara.

A representação deste entrelaçamento é dada pela afinidade entre todos os gru-

pos que se unem em um momento de ameaça. Portanto, comum a todos os su-

jeitos que fazem parte desse grupo maior ameaçado, como fica expresso nesse

trecho de nosso diálogo:

AC – Primeiro o Mercúrio com as mãos dadas eu simbolizo como uma pessoa procurando
força nos ares para se proteger. Eu acho que é um símbolo de união.
PR – Você acha que aí pode haver a questão dos dois grupos que se constituíram ali...?
AC – Oh Paula, nunca houve isto aí certo?! As guerras no Oriente Médio, os problemas do
Oriente Médio, felizmente nunca chegaram ao Brasil, é que criam esta dúvida na cabeça
das pessoas que são alimentadas pela mídia. Quando o Saara foi fundado... Está gravan-
do?
PR – Está gravando.
AC – ...quando os comerciantes se estabeleceram lá muito antes de fundar o Saara, eu
nunca vi este pensamento: – “você é judeu, você é árabe”, muito pelo contrário... Então o
símbolo S.A.A.R.A, aquele Mercúrio, eu acho que aquilo ali é uma união, é a força, é o en-
trelaçamento de forças, procurando se juntar para se proteger contra o inimigo. Então
aquilo é o símbolo da união. 

Nesse sentido, o símbolo da S.A.A.R.A é retratado como expressão de um

espaço de interação, em nada lembrando as diferenças étnicas entre os grupos.

Ele parece expressar um espaço de convívio harmonioso entre os membros e, a

despeito de possíveis tensões, aparece como espaço de interação entre eles.

Percebemos que na visão de Arnaldo há uma perspectiva de conjunto, que se re-

afirma através das gerações: 

PR – E este símbolo nasceu com a S.A.A.R.A? 
AC – Este símbolo já existia, já existia a integração, as pessoas nas mesas dos restauran-
tes eram mesas grandes, as pensões eram  pensões com mesas grandes, as pessoas
sentavam comumente, os comerciantes... Porque naquele tempo, nos tempos anteriores,
quem almoça  ali, quem não trazia comida de casa ou não comia de marmita, que a mulher
trazia a comida para o marido comer no fundo da loja, ele ia ao restaurante, ou ele ia à
pensão, ele ia numa mesa grande comer. Então nunca houve separação! O meu pai sem-
pre cultivou amizade, sempre com pessoas de todas as religiões. 

As reuniões para discutir a fundação da S.A.A.R.A ocorreram no sobrado

da loja do imigrante português João Pereira de Sequeiros, que na rua Buenos Ai
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res fundou a Tele-Rio, que se tornaria uma grande cadeia de lojas de eletrodo-

mésticos na cidade. Dali saiu a lista dos seus 18 fundadores, majoritariamente

filhos de imigrantes, de origem árabe cristã. Acerca dessa maioria, Arnaldo

Cherzman relatou em seu depoimento:

(...) Olha, a participação comunitária das pessoas de origem árabe naquele trecho, no iní-
cio do Saara foi realmente maior, eu vou citar a família Sauma, a família Bedran, a família
Curi, a família Habib, que juntamente, eles eram naquela época  até em maior número, os
árabes eram o maior número, de que os judeus, que os imigrantes judeus... Então eles ti-
nham uma participação maior, então... com a figura mestra foi o Demetrio Habib, ele convi-
dou as pessoas que estavam em volta dele, entendeu? A maioria que estavam em volta
dele eram árabes e alguns judeus! Havia uma quantidade maior de pessoas de origem
árabe do que pessoas de origem judaica! Eles eram em número maior, tanto é que os res-
taurantes ficaram ali, as comidas, os tipos de lojas que vendem, é, guloseimas e coisas de
comer são árabes, então havia uma maioria árabe na região, alguns portugueses, alguns
espanhóis, alguns poloneses, alguns russos, é poucos alemães e uma maioria de ára..., de
sírios e libaneses, naquela época! Então eles é que juntaram os esforços e fundaram. Ago-
ra houve uma união de todos; naquela época todos participaram! Que na hora, na hora, do,
na hora difícil, todo mundo se junta. 

A luta pela preservação do Saara aflora na memória de Arnaldo, e demons-

tra que a S.A.A.R.A assegura que não haja perda destes referenciais comuns a

árabes e judeus que, naquele momento, se juntam pela manutenção desse tecido

social do qual fazem parte. É certo, no entanto, que havia uma maioria de famílias

árabes na localidade e, por conseguinte uma maioria de comerciantes de origem

árabe engajada nesse processo.

Da lista de fundadores constam apenas dois imigrantes: um libanês e outro

português. O que demonstra que eram os jovens, que na época assumiam as lo-

jas dos pais, os responsáveis pelas mudanças. Logo, a idéia da fundação da

S.A.A.R.A vem acompanhada da perspectiva do novo, representado pela segunda

geração, ao mesmo tempo que continuava ali convivendo cotidianamente com o

pessoal da “velha-guarda”, que em um momento de necessidade era acionado,

como rememorou Demetrio. E bem ou mal, conviviam primeira e segunda gera-

ção, num contexto de mudanças: 

(...) O pessoal da velha-guarda nos aconselhava, mas toda a formação foi feita por jovens
naquela época eu tinha 30 anos, hoje estou com 73. Nós temos, não sei se devo enumerar
os nomes, são difíceis, depois te dou uma relação. São 18 fundadores, alguns já falecidos,
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mas nossos pais nos davam a mão. Quando havia algum problema nós recorríamos aos
mais idosos, aos imigrantes e eles então nos orientavam.

Do quadro de sua primeira diretoria constavam brasileiros de origem portu-

guesa, árabe, judaica e armênia. O cargo de Presidente coube à Demetrio Habib

que teve dois vice-presidentes: Tufic Nigri e Adib Abi Rihan, que eram de origem

libanesa, judeu e cristão respectivamente. A este respeito, Demetrio narrou que

sempre tentavam de alguma maneira “compor” a chapa, de forma a atender a re-

presentatividade das comunidades árabe e judaica, como testemunhou: 

(...) Nós tínhamos a preocupação de colocar um descendente de árabe na diretoria e um
descendente de judeu no Conselho Deliberativo, na gestão seguinte entrava um descen-
dente de judeu para a diretoria e um descendente de árabe para presidir o Conselho. (...)
Para manter a unanimidade, para não haver discussão, para não haver é, desigualdade...

Aliás este é um princípio estimulado pelo primeiro estatuto da S.A.A.R.A,

que curiosamente não determina em seus atributos sua área de atuação. Não foi

encontrada nenhuma documentação oficial da S.A.A.R.A que descrevesse suas

ruas e seus limites, como se o nome Saara por si só delimitasse, “por osmose”,

suas fronteiras na cidade: 

Capítulo I –  Denominação, sede, duração e objetivos

Art. 1º - A SAARA – Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, que se

funda em 05.10.1962 é uma sociedade civil, de duração indeterminada, sem finalidade

lucrativa, com direitos e deveres fixados em Lei, e reger-se-á pelo presente estatuto, ten-

do sede e foro no Rio de Janeiro, compondo-se de um número ilimitado de sócios, resi-

dentes ou exercendo atividade na freguesia de Sacramento, nesta cidade do Rio de Ja-

neiro, sendo que os sócios não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obriga-

ções assumidas pela Sociedade.

Art. 2º – É seu objetivo promover o bem-estar e a segurança de seus sócios, procurando

orientar as forças construtivas e propugnando junto aos poderes públicos para a solução

dos problemas locais, representando, junto às autoridades e poderes, a coletividade local. 
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Art. 3º – A Sociedade não tem caráter político-partidário, doutrinário, religioso ou racial,

vedadas manifestações ou intervenções em assunto de tal ordem.76

Três meses depois de sua fundação, a S.A.A.R.A já tinha 239 sócios, como

atesta esse pequeno controle de associados descritos no papel timbrado da Soci-

edade que, mais uma vez, está escrita errada. Curiosamente é a rua Senhor dos

Passos que tem o maior número de comerciantes vinculados à Sociedade: 

Fonte: Acervo particular de Demetrio Habib

O nome está associado à idéia de que ali há uma identidade cultural a ser

preservada, pautada na organização dessa territorialidade que tem marcas própri-

as da cultura de origem dos imigrantes sírios e libaneses, judeus e cristãos que ali

se agrupam desde o final do século XIX. Ao evocarem para esse território o nome

Saara o consideram um espaço reafirmador dessa identidade que permite reforçar

os elementos da cultura do grupo. 

Mas, afinal, a Sociedade foi feita entre amigos, ou entre os comerciantes do

local? Ela é criada para determinar relações com o espaço ou no espaço? Seu

nome deveria determinar laços entre os comerciantes de uma mesma rua ou re-

forçar laços entre um número maior de comerciantes que desenvolviam atividades

similares? Ou seria para juntos reforçarem laços com a cidade? 77

                                           
76 O Estatuto original da S.A.A.R.A, datilografado, faz parte do acervo particular de Demetrio Habib,  

77 ELHAJJI, M., op. cit., p. 125
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Ao nosso ver, no entanto, isso parece não importar, quando se trata de
pensar que o nome escolhido, consciente ou inconscientemente, tratava de asso-
ciar a sociedade comercial a um lugar geográfico que remete à origem cultural dos
ocupantes da rua da Alfândega. De qualquer forma, pouco importa se ele foi es-
colhido para lembrar o Saara verdadeiro pois, como afirma Elhajji, isso não muda
nada quando o desejo e a vontade maior era a de associar a presença árabe
àquele espaço na cidade.78 

O nome Saara foi uma forma de particularizar uma cultura, uma herança
cultural e, como vimos, o que deveria se chamar Sociedade dos Amigos da Rua
da Alfândega e Adjacências passa a se chamar Sociedade de Amigos das Adja-
cências da Rua da Alfândega. Muitos insistem na coincidência do nome e tentam
explicar a sintaxe errada da sigla como um acaso, como o fez José Botner em sua
entrevista: 

(...) Não, não, apesar de ser um continente africano, SAARA foi assim uma feliz coincidên-
cia, não me pergunta por quê... Sabe aqueles nomes que a gente dá assim, Maracanãzi-
nho, e não Maracanãzão, entendeu? São nomes que vão ficando (...) Ficaria realmente
SARA, mas aí pareceria que era uma entidade somente governada pela rua da Alfândega,
ela não proliferaria como um quadrilátero entendeu, alguém entrou com o nome adjacên-
cias, que não é uma coisa usual, adjacências né, porque poderia ser SAERA, Sociedade
dos Amigos Em volta da Rua da Alfândega... 

Ou como afirmou em seu depoimento Arnaldo Cherzman, reforçando o ca-

ráter de amizade entre os membros da Sociedade: 

(...) Então os comerciantes se organizaram e criaram uma sociedade de amigos e chamou-
se S.A.A.R.A. Aí muitas das pessoas me perguntam: – “De propósito?” Não, foi uma feliz
coincidência!

Se foi involuntariamente escolhido ou não, o certo é que o nome é uma
forma de amplificar uma idéia e nela se sentir reconhecido. O nome é aglutinador
e por isso se torna o símbolo do lugar. O nome favorece a coesão do grupo e re-
força o elo cultural entre seus componentes. O nome Saara possibilita que um
grupo seja reconhecido pelas experiências sociais vivenciadas num determinado

                                           
78 Id., ibid. 
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espaço, isto é, por sua identidade social e cultural demarcada numa territorialidade
própria, constituída face à briga por espaço na cidade. 

O nome Saara diferencia o grupo do restante da cidade que também não o

considera um lugar comum. Seus usuários e também seus ocupantes associam o

nome da entidade comercial ao imaginário popular e é constante ouvir referências

a esta ambigüidade que associa a palavra Saara ao mundo fantasioso e mágico

do Oriente, dos contos de fada, das fábulas, dos tapetes voadores, da lâmpada

mágica de Aladim, do deserto, dos camelos, do oásis. 

Esse imaginário se nota de diversas formas a começar pelo discurso dos

comerciantes no qual se pode detectar parábolas como a que faz Demetrio Habib

em seu depoimento: 

(...) Tem a S.A.A.R.A da rua da Alfândega e tem a Saara do deserto, a diferença é grande.
Aqui é um oásis, um oásis de paz, alegria, de bons negócios e de boa convivência. Não é
árido, embora seja Saara.

De uma forma geral, mesmo que não tenham tido uma intenção confessa

de associar o nome da entidade comercial ao Saara, há que se admitir que a pró-

pria S.A.A.R.A realiza um trabalho voltado para associar e divulgar comercial e

publicitariamente este nome ao imaginário popular fantasioso.79 Além dos símbo-

los e propagandas, há as marcas sonoras, presentes nos pregões ouvidos nas

ruas e naqueles veiculados pela Rádio Saara, que funciona diariamente desde as

8 horas da manhã, e tem 47 alto-falantes espalhados pelas ruas de pedestres do

Saara. Os tipos de músicas selecionadas também marcam o lugar e é possível

ouvir mpb, pagode, samba, chorinho, samba de raiz, que integram o gosto dos

frequentadores do Saara e de seus consumidores, mas também músicas árabes.

Desta forma, a Rádio amplia o Saara para a cidade, ao mesmo tempo que incor-

pora mais a cidade ao Saara. Através da música, o Saara está incorporando ou-

tras dimensões e viveres da cidade e se articulando com os seus próprios. 

A  rádio propagandeia as lojas do Saara mas já escutamos anúncios de

                                           
79 ELHAJJI, M., op. cit.,  p. 134-137.
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estabelecimentos de outras partes da cidade, como o Hotel do Sheik na rua Go-

mes Freire, que é anunciado tendo como fundo uma balada árabe. Durante  o dia

o radialista sempre faz referência ao mundo árabe, propagando o “oásis” que é

fazer compras no Saara, a “magia” do local, e os preços baratos de suas mercado-

rias, que não são preços “faraônicos”.  

A Rádio Saara merece um certo destaque por ser a mais antiga rádio co-

munitária do Centro e ser parte integrante daquele ambiente, pelo tipo de anúncios

que veicula e por seus  pregões. Muitos comerciantes não concordam com a rá-

dio, como fica expresso na opinião de Joseph Ghanem:

(...) Agora, por exemplo, eu critico a S.A.A.R.A um pouquinho, eu falo com o Ênio. Eles
têm esta rádio da S.A.A.R.A; para divulgar a S.A.A.R.A, mas que estão usando, chega um
comerciante da Saara, paga uma taxa, começa a falar só aquela loja, fazer propaganda
daquela loja que está na Saara. Outro também aquela loja que está na Saara. Mas esta
rádio foi feita para divulgar a Saara toda. Não é? Mas para o sujeito pagar para fazer pro-
paganda para si, isto está fazendo propaganda onde se escuta aqui, nestas redondezas,
só. Tem que fazer uma propaganda que escuta Madureira, em Bonsucesso, em outros lu-
gares para vir para a Saara. Então não procuram fazer isto. É.. muitas vezes estou ven-
dendo uma caixa de lenço..., porque cada um vende como quer, ganha o lucro que ele
quer, ponho uma caixa de lenço por R$ 2,00. A mesma  caixa de lenço, o mesmo nome, o
freguês está escolhendo aqui e escuta: – “olha, depósito de lenço tal lugar, rua Regente
Feijó, lenço Premier ou coisa...tal, na tal fábrica por R$1,50”. O freguês se espanta, aqui tá
R$2,00. Se disfarça e vai embora e vai para lá, entendeu como é? Já uma propaganda
desleal. A Saara tem que fazer propaganda que a Saara é um ponto de mais barato de
compras, onde o freguês acha tudo, se não acha numa loja, acha na outra e vão correr, e
tal..., mas não é fixar uma loja... Entendeu? Quer dizer,  já não é política de fortalecer o
ambiente da Saara, do saarienses todos ali. Isto já faz diferença. Se um quer fazer uma
propaganda, esse rádio não veio para fazer propaganda , é.... individual; veio para fazer
uma propaganda em conjunto, isso que eu acho que está errado. Não sei se você acha se
está errado ou não. (Risos)

É interessante notar, mais uma vez, a narrativa de Demetrio Habib que,

com sua opinião afiada expressa, a partir de seu ponto de vista, os prós e contras

da rádio:

(...) O poder dela é anunciar, (...) crianças perdidas, perda de documentos, missas e fale-
cimentos, e notícias muito sérias e notícias importantes nós damos também, e sempre tem
músicas. Ela abre, isso é que é fundamental, com o hino nacional e fecha a rádio com o
hino nacional e as seis horas tem uma Ave-Maria linda, linda de viver, parodiando a Hebe
Camargo. Toca uma Ave-Maria que toca lá no fundo do seu sentimento, e praticamente
obriga os maus cristãos a rezarem (...) Mas a rádio peca por não ter uma administração
correta, ela peca por insistir em botar seu volume lá em cima, ela peca por dar o direito a
políticos medíocres usarem-na, ela peca por colocar pagode de vez em quando, mas ela
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tem muitos benefícios. De repente você ouve: – “ ah, criança perdida”. Daqui há pouco: “a
criança está aqui”. Ela grita: – “fulano de tal, seu filho tá em tal lugar”. Ou então o seguran-
ça leva a criança para a Rádio e ela lá aguarda a chegada dos pais. Ela tem muito, ela dá
muito de si a Rádio. Agora é difícil, você vê, Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e
não agradou!

E o Saara é essa mistura de opiniões. O Saara é a diversidade em todos os

sentidos. E, de forma bastante criativa, os comerciantes apropriaram-se de uma

imagem dos países árabes no Ocidente e criam, a partir dela, o marketing do lu-

gar. Não poupam palavras como “obras saarônicas” “os saarenses” e até “os saa-

rianos” para se referirem aos ocupantes do Saara. Nas campanhas publicitárias,

usam slogans que fazem referência a imagens do Oriente como: “não pregar sozi-

nho no deserto”, neste “mercado das arábias” ou nesse “oásis no Rio de Janeiro”.

Recorrem aos contos das Mil e Uma Noites, o mais célebre da literatura árabe, e,

em uma campanha publicitária no ano de 1996, usaram a personagem Sherazade.

Ou marcas comerciais observadas em um sobrado no Saara:
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Ou como fez o comerciante libanês que pintou, nas paredes de sua loja de espe-

ciarias na rua Buenos Aires, imagens de caravanas com mercadores atravessan-

do o deserto que remetem ao mundo fantasioso árabe:

Fonte: Acervo Projeto Memória do Saara, CIEC/ECO/UFRJ, 1996.

Ou fachadas de lojas como essa na rua Senhor dos Passos:

Fotógrafa: Paula Ribeiro, março 2000

Ou até quando se referem aos planos futuros da S.A.A.R.A, como o fez

Demetrio Habib em sua entrevista, idealizando o dia em que o Saara se parecerá

com um “verdadeiro” mercado árabe aos seus olhos: 
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(...) Nós estamos com planos muito grandes, nós temos várias idéias boas, por exemplo,
fechar as ruas do Saara, como existe no mundo árabe, você fica sem o sol e sem a chuva,
os mercados no mundo árabe são todos cobertos, nós temos a intenção de fazer aqui e na
Presidente Vargas e nas entradas um Mural do Saara, nós temos condições, estamos em
entendimentos com o governo do estado (...). 

Enfim, “a verdadeira e definitiva consagração do espaço do Saara como

uma sucursal do imaginário arábico”80 se deu quando o Saara  se tornou tema de

samba-enredo.

  A região do Saara é antiga referência para o carnaval do Rio, com sobra-

dos especializados e lojas tradicionais da cidade. Dentre elas a Casa Turuna, que

foi fundada na praça Onze em 1915 por imigrantes portugueses, se transferindo

para a avenida Passos em 1918 onde mantém até hoje sua tradição, vendendo

artigos e apetrechos para o carnaval, e onde ainda é possível encontrar máscaras

e fantasias como as de baiana, de cigana e do tradicional clóvis. É também no

Saara que, ainda hoje, as escolas de samba e os carnavalescos adquirem orna-

mentos e aviamentos, assim como tecidos e adereços para as fantasias. 

A ligação do carnaval com o Saara é tanta que foi tema, em 1994, da Es-

cola de Samba GRES/ Estácio de Sá, que desfilou com o samba “SAARA, a Está-

cio chegou no lê, lê, lê de Alá, lá, ô”, que, de forma bastante criativa, associou o

Saara a um “tapete mágico do samba”, a um “pedaço do mundo árabe encravado

no coração da cidade”. E cantou que “a Estácio é mascate nesta rua, na Damasco

carioca”, alardeando a origem fenícia dos libaneses que alguns costumam exaltar,

além de falar do Campo de Santana, de São Jorge e do “lugar pitoresco”, e da rua

de “bugigangas” que consideram a rua da Alfândega. A idéia inicial partiu do car-

navalesco Alexandre Louzada, que contou em sua entrevista ao Projeto Memória

do Saara, em janeiro de 1994, como se inspirou:

(...) O ponto de partida foi da própria necessidade de todos nós carnavalescos, todas as
pessoas que trabalham com carnaval ou são envolvidas com carnaval dependerem 95%
da Saara, porque é de lá que provém todo o material que é utilizado em fantasia, em alego-
ria... 95% deste material a gente só encontra lá. As lojas de...materiais de fantasia, de bri-
lho, bijuteria, essas coisas, a maioria só lá no Saara, é uma tradição comum do carnaval.
(...) É... durante o carnaval do ano passado... que eu reparei naquela placa “Seja bem-

                                           
80 ELHAJJI, M., op. cit., p. 137. 
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vindo ao Saara”, e aquilo foi na minha cara né? Porque... todos nós dependemos daquilo e
nunca ninguém teve essa idéia, e aí, quando você descobre uma coisa inédita, assim no
carnaval, você fica exultante. E fiquei guardando isso em segredo, torcendo para que nin-
guém tivesse a mesma idéia, porque a idéia esta aí no ar né? E sobrou pra mim, graças a
Deus!

O Saara então fica representado no imaginário popular carioca, e nos inda-

gamos se o jeito fantasioso com que a Estácio de Sá apresentou o Saara na ave-

nida, não deixa de ser o reflexo de uma visão “fantasiada que o brasileiro tem do

árabe” e o carioca “tem do Saara”.81   

O que tentamos discutir nesse capítulo é que essa territorialidade, além de

garantir a sobrevivência econômica do grupo, preserva a sua cultura, à medida

que o espaço Saara é o resultado do uso cotidiano dos comerciantes que há dé-

cadas nele convivem, e o demarcam segundo a sua identidade cultural. 

Diante da sociedade, e mais especificamente diante dos novos grupos de

imigrantes que ocupam o Saara, árabes e judeus apresentam-se como um grupo

único e homogêneo baseado não apenas na idéia de demarcação de um espaço

na cidade, mas também buscando uma unidade de interesses comercial e cultural,

para preservar e ter assegurado seus valores de origens, e seu pedaço na cidade. 

                                           
81 Id., ibid.
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CAPÍTULO 2

             A RUA DA ALFÂNDEGA E A “PEQUENA TURQUIA”

Papai chegou como todo imigrante... Saltou no Cais Pharoux,
hoje estação das barcas e veio caminhando pela rua da Alfânde-
ga e foi se instalar no hotel Boueri. (...) Porque os primeiros imi-
grantes, aqueles que antecederam, vinham à rua da Alfândega. E
Alfândega soa um pouco de árabe, Alfândega...Alface. Aqui, tudo
aqui. Aqui é o início da vida do Brasil, do Rio de Janeiro que eu
não vou chegar a tanto, talvez seja mas... Realmente, se nós dis-
tribuímos a mercadoria para o interior do país, nós demos o pas-
so inicial para o crescimento desta nação! A rua da Alfândega,
esse trecho aqui todo: Alfândega, Senhor dos Passos, Tomé de
Souza, Regente Feijó era chamado a “Turquia pequena”. A “Tur-
quia pequena”. (Demetrio Habib, vídeo Memória do Saara, 1996)

No capítulo 1 tentei evidenciar como a fundação da Sociedade de Amigos e

Adjacências da Rua da Alfândega, para além de uma luta pela preservação física

do espaço, expressa uma forma de construção e resistência para a manutenção

de um lugar repleto de valores e significados para imigrantes árabes e judeus e

seus descendentes. E esta significa uma luta para manter ali um modo de viver

urbano peculiar ao grupo.

Neste capítulo tentamos observar como os caminhos físicos e culturais do Saa-

ra foram sendo traçados através das relações que esses imigrantes mantinham

uns com os outros, do convívio diário construído nas relações pessoais e profissi-

onais que, sem dúvida nenhuma, foram legitimando esse espaço como sendo

marcadamente de sírios e libaneses, árabes e judeus.

Compreender esse processo implica em entender que ele envolve uma gama

de elementos relacionados às relações sociais e vida cultural dos grupos que ali

se instalaram, levando em consideração que os imigrantes cotidianamente recriam

estratégias de sobrevivência que se processam tanto ao nível social como tam-

bém no âmbito da cultura desses grupos étnicos. Nesse sentido, ao concebermos
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cultura como “todo um modo de vida”,82 isso nos auxilia a refletir sobre a comple-

xidade da experiência social vivenciada pelos diferentes indivíduos no espaço

Saara.

2.1 Os imigrantes e a delineação de uma territorialidade singular 

O perfil da atual comunidade do Saara começa a ser traçado em fins do sé-

culo XIX, quando se identifica a chegada dos primeiros imigrantes de origens síria

e libanesa que se estabeleceram nas imediações da praça da República e da rua

da Alfândega, que era a principal rua da região, e que já existia, nos princípios do

século XVII com o nome de Caminho do Capueruçu.83 

O Caminho do Capueruçu (destacado no mapa), na época em que o núcleo

urbano do Rio de Janeiro ainda estava circunscrito às muralhas do Morro do Cas-

telo, e não contava com mais do que duas dezenas de logradouros públicos  –

ruas e caminhos –, era, junto com o Caminho de Manuel de Brito, o Caminho para

                                           
82 Cf. WILLIAMS, R., op. cit., p. 19-21. O autor apresenta uma perspectiva de análise que incorpora
dimensões da cultura e privilegia as experiências e modos de vida no processo de conhecimento
histórico, compreendendo-o como forma de percepção sobre os múltiplos e diferentes processos
pelos quais os homens vivenciam as dimensões sociais, econômicas e políticas de suas vidas.
Neste sentido, acreditamos que os usos de fonte oral e o resgate de trajetórias individuais nos
possibilita “capturar” expressões e dimensões destes processos, que constituem-se em processos
históricos destes sujeitos sociais. 
83 Passou a ser chamada rua da Alfândega porque, defronte  a ela, na beira-mar, é que estavam
situados os antigos armazéns da alfândega. A rua da Alfândega teve várias outras denominações,
muitas delas nomes de igrejas. Esta, inclusive, é uma peculiaridade na cidade, pois a rua concen-
tra, ainda hoje, algumas igrejas do século XVIII. Alguns dos antigos nomes da rua da Alfândega
não eram denominação de toda a rua (que desde um decreto de 1917 tem como limites a rua Pri-
meiro de Março à praça da República), mas de alguns de seus trechos como: rua da Quitanda do
Marisco, que ia da praia até a Quitanda; depois, Mãe dos Homens, por causa da igreja que fica
entre a rua da Quitanda e a antiga rua da Vala (rua Uruguaiana); rua dos Ferradores, trecho que ia
da Vala até a rua da Conceição; rua de Santa Efigênia, por causa da igreja Santa Efigênia e Santo
Elesbão, erguida por uma Confraria de negros, que fica entre a atual avenida Passos e a travessa
de São Domingos; rua do Oratório de Pedra, por causa de um pequeno oratório que nela existiu na
esquina de Regente Feijó  e, por último, rua de São Gonçalo e Garcia, por causa desta terceira
igreja, que ainda se encontra ali, na rua da Alfândega no canto da praça da República, e que se
chama igreja da Venerável Confraria dos Gloriosos Mártires São Gonçalo Garcia e São Jorge,
apesar dos cariocas chamarem-na apenas de igreja de São Jorge. Cf. GERSON, B. História das
ruas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Prefeitura do Distrito Federal, Secr. Geral de Ed. e Cultura,
Coleção Cidade do Rio de Janeiro, s/d., p. 60-64
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o Engenho dos Padres e o Caminho da Carioca, o mais importante meio terrestre

para se chegar e sair da cidade.84

Fonte: Atlas da evolução urbana do Rio de Janeiro.

O Caminho do Capueruçu era o único caminho que se prolongava para o

interior da cidade, e a forma pela qual os habitantes podiam se comunicar com a

Lagoa do Capueruçu (nas imediações da atual rua do Senado) também chamada

de Lagoa da Sentinela, por ser uma área, nos primeiros tempos da cidade, de de-

fesa contra ataques de indígenas hostis. 

Posteriormente, o núcleo de urbanização da cidade ficaria na Várzea e a ci-

dade ficaria delimitada pela Vala (que determinou o traçado da atual rua Uruguai

                                           
84 Id., ibid.
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ana) e pela região da praia. Para cima da Vala, havia o que era conhecido como

Campo da Cidade ao qual se tinha acesso, até o início do século XVIII, através do

Caminho do Capueruçu, pelo qual também se chegava aos engenhos dos jesuí-

tas, e, mais adiante, passando pela “boca do sertão”, atingia-se o caminho que

levava às Minas Gerais.85

Tal região seria dividida, posteriormente, com a criação das freguesias de

Santana, Santa Rita e Sacramento, onde está assentado hoje o Saara. Em fins do

século XVIII, se inicia a urbanização da área, com o aterramento do Campo da

Cidade, tornando-se um amplo lugar público, com edificações ao seu redor, e

transformando os antigos caminhos que dela saíam ou que nela desembocavam

em ruas que, aos poucos, se incorporariam à área urbana da cidade. 

Na segunda metade do século XIX, se as freguesias urbanas centrais qua-

se não sofreram modificações de caráter arquitetônico – do ponto de vista das al-

terações de caráter físico nos prédios e edificações –, estas sofreram grandes

transformações do ponto de vista das modernidades urbanísticas, com a introdu-

ção de serviços públicos (controlados principalmente pelo capital estrangeiro),

como a iluminação a gás e o início do calçamento de algumas ruas mais expressi-

vas do centro da cidade, além dos novos serviços de transporte instalados que

possibilitaram a expansão e o desenvolvimento da cidade.86

O cronista carioca João do Rio assim descreve seu sentimento em relação

às ruas:  “(...) a rua é um fator da vida das cidades, a rua tem alma! Balzac dizia

que as ruas de Paris nos dão impressões  humanas. São assim as ruas de todas

as cidades, com vida e destinos iguais aos do homem... Por que nascem elas? Da

necessidade de alargamento das grandes colméias sociais, de interesses comer-

ciais, dizem. Mas ninguém o sabe. Um belo dia alinha-se um tarrascal, corta-se

um trecho de chácara, aterra-se um lameiro, e aí está: nasceu mais uma rua. Nas

                                           
85 MILAGRES, A. L., op. cit., 10-15.
86 ABREU, M., op. cit., p. 50.



91

ceu para evoluir, para ensaiar os primeiros passos, para balbuciar, crescer, criar

uma individualidade”.87  

São poucas as ruas dotadas de tanta individualidade como a rua da Alfân-

dega. Era o caminho pelo qual se chegava ao sertão, o que, de certa forma, já

anunciava a sua “vocação de interiorização do comércio e distribuição dos produ-

tos” fossem os importados, que vinham da Europa, ou os industrializados já na

própria Capital Federal, que eram enviados para o interior do Brasil.88

A rua da Alfândega, além da tradição de comércio, mantém uma tradição de

concentração de imigrantes. Nela se instalaram os comerciantes ingleses a partir

de 1808 e, com estes, a rua se expandiu com as casas de leilão, seguradoras, o

Clube de Engenharia, bancos, agências marítimas, além da companhia de gás de

 Mauá que funcionou até 1882. 89 Depois foram os alemães que ali instalaram su-

as associações como Clube Germânia, seus jornais, como o Allgemeine Deutsch

Zeitung, e posteriormente seus bancos, sendo a grande sede do Banco Alemão

Transatlântico. Tal ocupação, no entanto, ocorre na região da rua Uruguaiana em

direção à praia, porque, já no início do século XX, na rua da Alfândega da rua

Uruguaiana até a praça da República se instalaram “os sírios e libaneses que o

povo  teimava em dizer que eram turcos, evidentemente porque a Síria, incluindo

o Líbano, esteve sob dominação turca desde 1568 até 1918”.90  

As ruas adjacentes à Alfândega, como a Senhor dos Passos, a Buenos Ai-

res – em outros tempos chamada de rua do Hospício –, a avenida Tomé de Sou

                                           
87 RIO, J. A alma encantadora das ruas. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departa-
mento Geral de Doc. e Inf. Cultural, 1987, p. 6.
88 MILAGRES, A. L., op. cit., p. 14-15.
89 Sobre a presença inglesa na rua da Alfândega, ver artigo de Gilberto Freyre “Ruas Comerciais”
In: BANDEIRA, M. e ANDRADE, C. D. de (orgs.). Rio de Janeiro em prosa e verso. Rio de Janeiro:
Livraria José Olímpio, 1965, p. 417-418.
90 Cf. GERSON, B. op. cit., p. 60-64. Alguns autores atribuem, ainda no período imperial, aos ir-
mãos de sobrenome Zacarias, o pioneirismo da imigração árabe na rua da Alfândega. Ali se dedi-
caram à comercialização de “produtos de artesanato religioso”, instalando-se também com o mes-
mo ramo (artigos religiosos como terços e santos), na rua dos Ourives. Cf: Revista Comemorativa
dos 60 anos do Clube Sírio e Libanês. Rio de Janeiro, 1996, p. 5.
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za, então rua do Núncio, e cuja extensão, hoje, denomina-se República do Líba-

no91,  também fazem parte do que ficaria conhecido como ‘pequena Turquia’. 

Essa forma de concentração urbana foi um fator fundamental da experiên-

cia árabe e judaica na cidade do Rio de Janeiro e ali os imigrantes ocuparam os

sobrados antigos que serviam de moradia e também eram utilizados para as ativi-

dades econômicas, centradas no comércio de armarinhos e de gêneros alimentí-

cios, e para as atividades ligadas ao atacado de tecidos – importador e exportador

– , como cordoarias, caixotarias, fábricas de malas e depósitos. Entre as ruas do

Sacramento (atual avenida Passos) e o Campo de Santana se concentravam ain-

da as oficinas e as pequenas indústrias do ramo de vestuário, como as fábricas de

chapéus, roupas para homens, camisas e roupas brancas.92

Um interessante artigo publicado no jornal carioca Diário de Notícias de 15

de março de 1933, com o sugestivo título Aspectos curiosos da cidade – bairro sírio e

a sua fisionomia pitoresca. Pregões exóticos e intraduzíveis, um cachimbo e um pouco de

filosofia oriental – aborda o trecho da rua da Alfândega, nas proximidades do Cam-

po de Santana, ocupado pelos imigrantes sírios e libaneses. Nesse artigo, o jorna-

lista narra sua visita ao local e se demonstra perspicaz o suficiente para perceber

práticas do cotidiano de tais imigrantes como a língua falada nas ruas, os escritos

árabes, o retorno dos vendedores ambulantes depois de um dia de trabalho pelos

subúrbios da cidade, o uso do antigo hábito de fumar o narguile, enfim, para a re-

presentação de aspectos comuns aos imigrantes árabes, expressos nesse espaço

urbano na então Capital Federal. 

 Mas, ao colher tais impressões, demonstra sobretudo sua estranheza em

relação a essa paisagem da cidade, que considera “uma coisa esquisita, diferente,

exótica, incompreensível”. Essas imagens demonstram um julgamento preconcei

                                           
91 A rua República do Líbano recebeu este nome a partir de um decreto-lei de novembro de 1945
que justifica a mudança do nome, como uma “homenagem à pátria dos numerosos negociantes
sírios e libaneses que têm ali o seu comércio, dando ao local um aspecto de bairro levantino”. Id.,
ibid.
92 BENCHIMOL, J.L., op. cit., p. 92. 
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tuoso, e inserem a rua da Alfândega e seus ocupantes fora dos “padrões de con-

duta” almejados pela sociedade e pelo estado que tinha um projeto político de fa-

zer do Centro do Rio de Janeiro um espaço elitizado, compatível com a nova eco-

nomia que nela se desenvolvia como vimos anteriormente. Ou seja, o preconceito

expressava sobremaneira um tratamento diferenciado e hierarquizado e apontava

limites e fronteiras em relação ao “bairro sírio”. De um lado a cidade moderna e

civilizada, representada em termos de comércio, comportamento e valores pela

rua do Ouvidor, esta que foi, durante décadas, considerada a rua chique da cidade

“a mais passeada, concorrida, e mais leviana, indiscreta, bisbilhoteira, esbanjado-

ra, fútil, noveleira, poliglota e enciclopédica de todas as ruas da cidade”, como a

descreveu J. Macedo.93 Por outro lado, o artigo aponta para o ambiente marginali-

zado, “bizarro e pitoresco” da cidade, representado pelos imigrantes ali estabele-

cidos, como fica enfatizado ao lermos o artigo reproduzido abaixo:
 “Aspectos curiosos da cidade – bairro sírio e a sua fisionomia pitoresca. Pregões exóticos

e intraduzíveis, um cachimbo e um pouco de filosofia oriental. “

A maioria dos estrangeiros residentes no Rio de Janeiro procuram se estabelecer em bair-

ros onde predominem numericamente os seus patrícios. Assim se formam bairros de fisionomia

singular no panorama urbano. Ontem fomos visitar o bairro sírio, na rua da Alfândega, pedaço do

Cairo ou Beirute transportado ao seio da metrópole brasileira.

Um aspecto bizarro, pitoresco, único, impressiona de pronto, o visitante do bairro, ainda pouco

habituado ao convívio daquelas coisas exóticas.

Lojas minúsculas, verdadeiros arsenais de bugigangas mostrando, ao provável comprador, uma

variedade incontável de inutilidades, fazendo lembrar as ruas das cidades árabes, com os seus

‘fellahs’ em abstrata contemplação ao correr das horas, se alinham no trecho ocupado pelos sírios.

Os estabelecimentos, pequenos e acanhados, não revelam o gosto que preside o comércio mo-

derno. Milho cozido, amendoins, melancias vermelhas e ternos de segunda mão, querendo abraçar

a gente com seus braços estendidos, se embaralham e se misturam quase no centro da calçada. 

E a língua que ali predomina não é o português. É o árabe. E é em caracteres orientais, escritos,

da direita para a esquerda, que se lê o menu  exótico dos restaurantes árabes. 

É curioso o aspecto da rua da Alfândega, esquina da rua do Núncio. Promiscuidade, tabuleiros

com abacaxis cortados em fatias, pacotes de amendoim, pedaços de melancia, meias ordinárias,

colares, alfinetes, agulhas, linhas, de todas as cores e anéis de pedras multicores. 

                                           
93 Cf. MACEDO, J. M. de Memórias da rua do Ouvidor. Brasília: Ed. UnB,  p. 7.
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‘Canapa, bagajá, halavé, bacaloná, gareibe’!...

Que é isto, macumba?

Não! Doces sírios....

Foi aquele camarada que está ao lado do repórter no clichê [se refere à fotografia no artigo que

não foi reproduzida] com o seu nariz de meia légua que alinhou tudo isso à  margem do jornal.

- Tem mais. Quer ler?

- Não. Chega! .... 

A tarde vai caindo, o bairro sírio regurgita. Voltam  aos penates centenas de patrícios que peram-

bulavam de porta em porta nas longínquas ruazinhas dos subúrbios. São os ‘prestações’. Abraçam

punhados de colchas vermelhas e fazendas ramadas. Trazem o físico abatido e caminham vaga-

rosamente abanando bigodes quilométricos. São ‘verdadeiros’ mendigos, ...com dezenas de con-

tos de réis acumulados no cofre do Jorge Abedula Kepir...

Mas são camaradas... vendem coisas ordinárias em prestações ordinaríssimas. E até sem presta-

ções entregam as mercadorias. Nisso são mais comerciantes que os célebres ‘sem dinheiro e sem

fiador’ dos anúncios bombásticos. E que, no ato da compra, vão tomar informações no Banco do

Brasil como garantia de dez prestações de dez mil réis cada uma... 

Deixemos os ‘prestações’ de ‘marquises’ e sem ‘marquises’ e vamos conversar com aquele ‘cida-

dão’ (gostamos de obedecer decretos) que ali está fumando um cachimbo de milha e meia. Ho-

menzinho olha mas, parece, não vê ninguém. Está hipnotizando um boneco pintado na parede,

enquanto suga, em tragos profundos, e cadenciados, a fumaça branca que passa, borbulhando,

por dentro de um vidrinho d’água que faz parte do cachimbo. É o narguilé. Se o envolvêssemos

com um turbante alvo e comprido, teríamos a imagem perfeita de um árabe cismador, de olhar

penetrante e nariz aquilino, plasmado em ‘terracota’ para enfeite de salão de clube de arrabalde....

Que estaria pensando aquele homem imóvel como um bronze? Saudades das cavalgadas pelos

áridos desertos do Sahara? Recordações de um amor que não morreu?

Interrogamo-lo: 

Em que pensa amigo? 

Em nada. Fumo para não pensar, porque o pensamento bem ou mal é um tormento para a nossa

alma ou um ópio prejudicialíssimo ao nosso espírito. Arquiteta felicidades em momento de prazer e

mata ao homem ---- -----  a mulher --------- [ilegível] de viver enfrentando as duras realidades da

vida. Procurar soluções mentais para os sentimentos de ciúme, inveja, avareza e ódio e acumular

no subconsciente, que, em qualquer momento, reduzirá a cinzas o próprio indivíduo que o armaze-

na. 

Freud está fazendo escola, não?

Não conheço este sujeito mas se ele disse isto está certo, porque os grandes sábios da nossa raça

já o disseram há milhares de séculos.
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Deixamos o bairro sírio dentro do seu ----- [ilegível], incompreensível, com o seu cortejo de ‘fellahs’,

seus  filósofos displicentes e  suas bodegas de quinquilharias. Aquilo é uma coisa à parte da cida-

de. Uma coisa esquisita, diferente, exótica, incompreensível. 

‘Canapa – bagajá – haloué – bacaloná – banibe - ... . Escolha, leitor.’ São doces sírios... .” 

 O jornalista retrata um cenário bem específico e não hesita em referir-se ao
“bairro sírio”, e por conseguinte, aos imigrantes árabes e judeus, como “uma coisa
à parte”,  diferenciando-os do restante da cidade. Trata-se, portanto, da alusão (e
do julgamento) a não somente uma forma de concentração dos árabes e judeus
no Rio de Janeiro, mas também a todo um modo de vida, a uma forma de comer-
ciar e a uma cultura de se relacionar com o espaço, próprio àqueles grupos. 

Entretanto, essa  forma de ocupação na cidade, vista pela ótica dos imi-
grantes, representava, tanto para os judeus quanto para os árabes, um espaço,
que era “um fator de intimidade e segurança, em meio às vicissitudes da vida na
cidade”.94 Aquela coletividade, composta de  trajetórias de vida diferenciadas,
subtendia aquele espaço como o espaço  da infância, da juventude, do comércio,
do lazer e do trabalho. A rua da Alfândega, a rua Senhor dos Passos, a avenida
Tomé de Souza, principalmente entre o trecho da avenida Passos e a praça da
República, era o “lugar social” da coletividade árabe e judaica, espaço de reco-
nhecimento e de similaridades entre os ocupantes que tinham um sentimento co-
mum de fazer parte dele. Ali fixaram fronteiras que não eram fronteiras subjetivas,
individuais, mas, sim, a fronteira de um espaço que concretizava vivências coleti-
vas, adquiridas pelo uso do espaço que ficou conhecido como a ‘pequena Tur-
quia’. 

Os grupos criam marcas, delimitam espaços, se relacionam com o local,
que se torna um  espaço de referências pessoais e também coletivas. A idéia de
“espaço como marca”, como “notação das relações sociais” é proposta por Raquel
Rolnik, que considera que “existe uma relação para além de funcional entre os
homens e os grupos sociais e o espaço”. Essa  relação pode ser compreendida

                                           
94 FAUSTO, B. “Imigração: cortes e continuidades”. In: SCHWARCZ, L.M. (org.). História da vida
privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras,
1998, p. 14.
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pela noção de territorialidade que pressupõe a experiência subjetiva, a experiência
vivida dos sujeitos no espaço social, como parte do processo de “significação, de
percepção e de construção” de uma territorialidade.95 Nesse sentido, é possível
dizer que a representação que os sujeitos fazem do espaço da ‘pequena Turquia’
traz à tona uma conexão, um elo forte com o lugar, que é valorizado em suas nar-
rativas quando se remetem “ao nosso bairro árabe”, como se quisessem dei-
xar claro de onde estão falando e qual é a sua referência dentro do contexto da
cidade. 

A vivência e convivência observadas na ‘pequena Turquia’, como veremos,
era possível graças à rede de relações étnicas e familiares, e às relações de vizi-
nhança que desenvolveram ali. Essa integração era verdadeira, e é coerente com
o tipo de relação que desenvolveram e que observamos em suas narrativas. Con-
vivem falando o árabe, além de criarem ambientes para os cultos religiosos, pe-
quenos clubes e associações culturais, além de outras condições para a reprodu-
ção de uma vida privada comum ao grupo, como as pequenas lojas de especiari-
as, a padaria e os restaurantes árabes, a pensão judaica, além de um lugar de
lazer para ouvir música, jogar bilhar, baralho, dominó e gamão.96

Os imigrantes sírios e libaneses que chegaram ao Rio de Janeiro, no início
do século XX, eram, em sua maioria, rapazes solteiros, cristãos, de cidades pe-
quenas e de aldeias agrícolas. Tanto na Síria quanto no Líbano a desigualdade
social e religiosa e o intervencionismo turco-otomano, que dominou a região até o
final da I Guerra Mundial, levaram à emigração que é bastante expressiva no final
do século XIX e início do século XX. 
                                           
95 Cf. ROLNIK, R. “História urbana: história na cidade?”. In: FERNANDES, A. et alii. (orgs.).Cidade
e história – modernização das cidades brasileiras nos séculos XIX e XX. Salvador, UFBA/Fac. Ar-
quitetura, ANPUR, 1992,  p. 27-29 e ARANTES, A.A., op., cit., p.191-203.
96 Boris Fausto sugere que, num primeiro momento, o imigrante percebendo-se “como outro”, a
partir de uma visão “etnocêntrica do nacional sobre ele”, se organiza de forma a constituir o que
chama de “microssociedades” que reforçam seus laços étnicos e familiares e permite que o imi-
grante crie um conjunto de condições sociais e culturais que viabilizem, mais facilmente, o proces-
so de inserção na nova comunidade. As sociedades de socorros mútuos e os clubes comunitários
de membros de uma mesma etnia são exemplos destas “microssociedades”, que, segundo o autor,
são fundamentais como parte do processo de (re)inserção no país emigrado. Estas, como vere-
mos, também foram criadas pelos imigrantes que se estabeleceram na ‘pequena Turquia’. Cf.
FAUSTO, B. “Imigração: cortes e continuidades”, op. cit., p. 27-28.
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As estatísticas sobre as presenças árabe e judaica no país de uma forma

geral são confusas, provenham de fontes oficiais ou de fontes menos seguras,

produzidas pelas instituições das respectivas comunidades. No caso da imigração

árabe, isto pode ser atribuído à forma pela qual eram identificados e registrados os

imigrantes sírios, libaneses e turcos que chegavam ao porto do Rio de Janeiro ou

de Santos na virada do século XIX.  

Geograficamente, a região da Grande Síria, ou Síria, que tinha o Líbano in-

cluído entre suas fronteiras, pertencia ao Império turco-otomano até o final da I

Guerra Mundial, quando a França assumiu o controle político da região. O Líbano

(capital Beirute e com uma população de maioria cristã-maronita) se torna proteto-

rado francês e fica autônomo em relação à Síria (capital Damasco) que tinha uma

população, na época, de maioria muçulmana.97  A independência desses países

vem a ocorrer apenas em 1943 e em 1946, respectivamente, mas será durante o

domínio otomano na região, que se notará uma grande emigração de libaneses e

sírios e, entre os anos de 1850 e 1915, o Brasil recebeu um dos maiores conti-

gentes de imigrantes em todo o mundo. 

As estatísticas sobre essa presença no país são imprecisas e “Knowlton,

apurou contigentes modestos e irregulares até por volta de 1895; daí em diante, o

fluxo imigratório se adensou para, a partir de 1903, crescer ininterruptamente até

as vésperas da I Guerra. O ano de 1913 registrou a chegada de 11.101 imigran-

tes. Nos anos 20, o movimento foi revitalizado com um contingente ao redor de

cinco mil entradas anuais. A partir de então, a depressão e o sistema de cotas

adotado pelo governo brasileiro colocaram o movimento imigratório em níveis bai-

xos”.98

                                           
97 Cf. TRUZZI, O. Patrícios: sírios e libaneses em São Paulo. São Paulo: Ed. Hucitec, 1997, p. 20-
21. Ver tb. LINHARES, M.Y. O Oriente Médio e o mundo árabe. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1992;
AKCELRUD, I. O Oriente Médio: origem histórica dos conflitos: imperialismo e petróleo: judeus,
árabes, curdos e persas. São Paulo: Ed. Univ. Est. de Campinas/Atual Ed., 1986.
98 KNOLTOWN apud TRUZZI, O. De mascates a doutores: sírios e libaneses em São Paulo. Ed.
Sumaré: FAPESP; Brasília, DF:CNPQ, v. 2, 1991, p. 7-8. Para uma discussão mais aprofundada
sobre a imigração árabe para o Brasil, cf: KNOLTOWN, C.S. Sírios e libaneses: mobilidade social e
espacial. Anhembi, 1960.; BASTANI, T.J. O Líbano e os libaneses no Brasil. Rio de Janeiro: Est. de
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Na América do Sul, além da Argentina e do Uruguai, o Brasil recebe esses

imigrantes que, logo, são apelidados genericamente de ‘turcos’, como pode ser

conferido pelo depoimento de Demetrio Habib dado ao “Projeto Memória do Saa-

ra”: 
(...) Papai nasceu em Beirute, capital do Líbano e por ser cristão ortodoxo e para fugir da
perseguição otomana, ele veio para o Brasil. Em boa hora, esse é um país maravilhoso.
Então vem no passaporte: local de nascimento: Beirute; nacionalidade: síria; passaporte:
turco. Daí nós sermos chamados de “turcos”. A priori era uma pretensa nacionalidade...
depois passou a ser pejorativo.

Os imigrantes libaneses e sírios são portadores de documentos de viagem

emitidos pelo governo turco, o que acarreta a expressão ‘turco’ não apenas como

uma forma de tratamento, mas é também a expressão utilizada em documentos

oficiais brasileiros para identificar a origem de qualquer imigrante oriundo da Síria

e do Líbano. Posteriormente, ao referir-se a esses grupos étnicos, encontraremos

em fontes oficiais (como os censos populacionais, por exemplo), as denomina-

ções: turquia-asiática, turco-árabe, sírios, árabes, libaneses e, finalmente, o termo

sírio-libanês que, apesar de equivocado, será usado freqüentemente. Essa ex-

pressão não permite diferenciar os dois grupos, mas se popularizou de tal forma

no Brasil que foram encontrados artigos acadêmicos e documentos oficiais utili-

zando o termo sírio-libanês como referência à nacionalidade de imigrantes oriun-

dos tanto da Síria como do Líbano. 

De uma forma geral, os imigrantes libaneses e sírios adaptaram-se facil-

mente ao Rio de Janeiro, e, apesar de originários de regiões agrícolas, estabele

                                                                                                                                    
Artes Gráficas, 1945.; KURBAN, T. Os syrios e libaneses no Brasil. São Paulo: Soc. Impressora
Paulista, 1933.; JORGE, S. Álbum da colônia sírio libanesa no Brasil. São Paulo: Soc. Impressora
Brasileira, 1948; JÚNIOR, B. O romance de um imigrante: vida e obra de Gabriel Habib. Rio de
Janeiro: s/ed., 1988; HAJJAR, C. F. Imigração árabe - 100 anos de reflexão. São Paulo: Ícone Ed.,
1985. Cf. tb. os trabalhos mais recentes e mais específicos de: KHOURY, Y. “Viveres e fazeres
na/da cidade: os libaneses e a cidade de São Paulo”. In: Projeto História: revista do Programa de
Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP: São Paulo: Educ,
p. 309-318 que desenvolve uma ampla pesquisa sobre os libaneses na cidade de São Paulo no
período de 1960-1998;  OSMAN, S. A. “História oral de famílias imigrantes árabes em São Paulo” .
In: X International Oral History Conference: proceedings, v. 2. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV e
FIOCRUZ, jun. de 1994, p. 678-684 sobre a adaptação e integração de  árabes cristãos e muçul-
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ceram-se nos centros urbanos e dedicaram-se às atividades comerciais. Os re-

cém-chegados instalavam-se próximos uns aos outros, o que permitia a criação de

um núcleo de imigrantes de uma mesma origem, muitos oriundos de uma mesma

cidade e de uma mesma família. No Rio de Janeiro, um grande número estabele-

ceu-se na rua da Alfândega, que também ficou conhecida como “rua dos Turcos”. 

Numa análise mais detalhada do censo comercial e populacional do ano de

1920, apreende-se que, dos distritos centrais da cidade, é o de Sacramento, onde

hoje se situa o Saara, de longe, o que abrigava a maior colônia portuguesa da ci-

dade e também a freguesia com maior números de imigrantes gregos e russos. O

número dos imigrantes de origem árabe também é o maior da cidade, como atesta

a tabela abaixo, organizada a partir dos dados de Recenseamento Populacional

do Distrito Federal, 1920:
Freguesias urbanas

centrais (antiga ‘cidade

velha’)

Imigrantes da 

“Turquia - asiática”

Candelária  8

Sacramento 2.212

Santa Rita 75

Santo Antônio 400

São José 176

Os distritos do centro comercial da cidade do Rio de Janeiro no início do

século tiveram um decréscimo da população por terem se tornado, depois das

obras de modernização da cidade (1903/1906) e da abertura da avenida Rio Bran-

co, uma região essencialmente comercial, com terrenos bastante valorizados,

após a demolição de casas residenciais, como vimos anteriormente. A exceção é

o Distrito de Sacramento, e seu aumento populacional foi descrito no recensea-

mento de 1920 como sendo derivado da ocupação “por habitações e casas de

negócio da numerosa colônia síria, já representada no Distrito Federal, por mais

                                                                                                                                    
manos em São Paulo, na década de 1950 e NUNES, H.P. A imigração árabe em Goiás (1880-
1970). Tese de doutorado, FFLCH/USP, 1996. 
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de seis mil habitantes (...)”.99 O censo populacional de 1890 também já havia indi-

cado esta maioria de imigrantes oriundos da “Arábia” e os da “Turquia” nessa fre-

guesia, o que demonstra a concentração dos imigrantes sírios e libaneses nesse

espaço da cidade.

O começo do século XX também marca a chegada de judeus oriundos da

Síria e do Líbano que, no Rio de Janeiro, se instalam no Centro, na rua da Alfân-

dega e em suas adjacências. No entanto, o Rio já possuía uma comunidade de

judeus oriundos do Norte da África (Marrocos), além de outros de origem inglesa,

alemã, francesa e da  região da Alsácia-Lorena, que faziam parte de uma classe

comercial no Rio de Janeiro, ligados ao comércio e manufatura, alguns sendo pro-

prietários de casas de penhores e joalherias na cidade.

Em relação aos imigrantes judeus no Brasil, as estatísticas também são

confusas, e podemos atribuir isto ao fato de que os registros oficiais de entrada de

imigrantes no país não faziam referências à origem religiosa dos imigrantes tor-

nando, por exemplo, difícil identificar com precisão entre os imigrantes oriundos da

Síria e do Líbano, os de origem judaica. Os dados são determinados a partir do

país de onde emigram e, assim, entre os imigrantes europeus, também fica difícil

identificar os poloneses, os romenos e os russos judeus que compõem uma imi-

gração expressiva para o Brasil nas décadas de 1920. Apenas os censos de 1940,

1950, 1960 e 1980 fazem referência à religião dos imigrantes. 

Mas é possível notar que, no período anterior à I Guerra Mundial, já se confi-

guravam instituições comunitárias judaicas na cidade e, no caso dos judeus sefar-

ditas, é certo afirmar que foi a sua congregação – União Israelita Shel Guemilut

Hassadim –, a primeira organização do Rio de Janeiro. Esta foi formada por volta

da década de 50 do século XIX, por judeus provenientes do Marrocos, e estava

instalada nas cercanias do que é hoje o Saara, na praça da República, esquina

com rua Senhor dos Passos, quando, por volta de 1866, foi transferida  para a rua

                                           
99 Recenseamento Populacional do Distrito Federal, 1920. 
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da Alfândega n. 358, onde esteve por quase quarenta anos.100 Alguns judeus se-

farditas viviam naquela região da cidade, como também nas proximidades da pra-

ça Tiradentes que abrigava residências, comércios, alguns teatros.101  

Na freguesia de Sacramento, que incluía toda essa região, se constituiriam

algumas pequenas congregações e salas de reza. Uma pesquisa mais detalhada

poderá mostrar a presença judaica naquela localidade, especialmente, como as

ruas do Regente, da Alfândega, do Hospício e a rua Senhor dos Passos têm mar-

cas expressivas desse grupo desde a época do Império.102 

O censo populacional de 1920 apontou para uma presença expressiva de ju-

deus nessa freguesia urbana, seguidos depois, em termos quantitativos, dos loca-

lizados na freguesia de  Santana, que agrupava os judeus oriundos da Europa

Central e da Ocidental. Estes são o embrião da comunidade judaica que se for-

mou na praça Onze nas décadas de 20 e 30 do século XX. Ali, nas imediações da

                                           
100 Cf. WOLFF, Egon e Frieda. Judeus nos primórdios do Brasil-República – visto especialmente
pela documentação no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Biblioteca Israelita H.N.Bialik, 1979.
101 A freguesia de Sacramento, nas cercanias da praça Tiradentes e das ruas do atual Saara, abri-
gava a região do meretrício da cidade. Sobre o tema prostituição no Rio de Janeiro, conferir as
pesquisas de MENEZES, L. M. Os estrangeiros e o comércio do prazer nas ruas do Rio (1890-
1930). Rio de Janeiro: Arquivo nacional, 1992 ; KUSHNIR, B. Baile de máscaras. Rio de Janeiro:
Imago Ed., 1996; SOARES, L.C. Rameiras, ilhoas, polacas. A prostituição no Rio de Janeiro do
século XIX. São Paulo: Ática, 1992. Nessa obra, o autor indica que no ano de 1872 uma estatística
baseada em registros policiais, demostrou  que a região que incorporava as ruas Senhor dos Pas-
sos, rua do Hospício, rua do Sabão (antiga General Câmara) e o trecho da rua da  Alfândega “da
Vala até o Campo da Aclamação” e que faziam parte da então freguesia de Sacramento, “despon-
tou como o grande Centro da prostituição carioca”. Isto explica, o porquê de, em vários depoimen-
tos, os imigrantes se referirem à região do Saara como tendo sido área de prostituição mas que, no
início do século XX, se deslocou para outras áreas do Centro da cidade.
102 Cf. PECHMAN, R., op. cit., p. 25-27 e WOLFF, E. e F., op. cit. O jornal A Columna, de dez/1916,
p. 37-39, publica artigo intitulado “Trabalho de Estatística”, que divulga parte do Relatório da Dire-
toria Geral de Estatística do Governo, correspondente ao ano de 1915, com dados colhidos até o
ano de 1912, relativos às sinagogas, batizados e casamentos judaicos na cidade. Esta é a primeira
tentativa oficial de incluir dados sobre a religião judaica nas estatísticas religiosas do censo brasi-
leiro. No Distrito Federal foram cadastradas duas sinagogas: Centro Israelita do Rio de Janeiro,
fundado em 1910 [segundo a Enciclopédia Judaica, fundado por Hanô Lent, e considerado a pri-
meira sinagoga a reunir asquenazitas na cidade], e o Centro Israelita Marroquino, organizado em
set/1911. O artigo descreve ainda algumas etapas da pesquisa, entre elas, a visita a Hanô Lent
que dirigia o Centro Israelita, falando de um “modesto templo judaico que é a sinagoga da rua de
São Pedro, n. 221..., com o grande salão, onde se realizam as cerimônias cultuais, fartamente
iluminado e ventilado pela frente e, de um dos lados, é dividido em duas partes, destinadas sepa-
radamente às senhoras e aos homens”. Em relação ao Centro dos Marroquinos instalado à mesma
rua, no prédio 253, os jornalistas procuram informações com um dos responsáveis, o comerciante
Elias Truzman. Sobre essa sinagoga, constatam era simples e com apenas um ambiente, que é “
propriamente a sala da frente, sendo os demais compartimentos alugados a proletários”. 



102

rua Senador Euzébio, rua Visconde de Itaúnas e das transversais rua de Santana

e Marquês de Pombal, várias famílias judias viveram e trabalharam em seus co-

mércios e pequenas oficinas, e constituíram uma vida comunitária judaica ativa

que tinha uma certa afinidade com a ‘pequena Turquia’. Os prestamistas judeus se

abasteciam nas lojas da rua da Alfândega e Senhor dos Passos de tecidos e miu-

dezas que comerciavam pelos subúrbios da cidade; os judeus de origem européia

que viviam no ‘bairro sírio’, por sua vez, se abasteciam, nas lojas de especiarias

judaicas da rua de Santana e adjacências, ou no açougue da praça Onze, onde

podiam  comprar a carne kasher (preparada de acordo com os preceitos da religi-

ão judaica). Alguns freqüentavam as instituições judaicas da região e, assim, po-

diam praticar o ídiche com alguns patrícios.103

A família Nigri que viva na rua da Alfândega, quando queria comprar manti-

mentos para festejos religiosos, como a Páscoa judaica, por exemplo, recorria à

praça Onze para comprar a matsá, o pão ázimo, como relembrou em seu depoi-

mento Isaac Meyer Nigri:

(...) Meus pais vieram do Líbano, a comida é toda árabe. Mas as tradições religiosas, as
festas religiosas, nós tínhamos, as datas, cumpríamos... Na Páscoa, em Pessach, a matsá,
tinha na praça Onze... Comprava lá. 

Os judeus cariocas vão ser observados pelo cronista João do Rio que,

numa série de artigos publicados no jornal Gazeta de Notícias, no ano de 1900, os

descreveu com seu olhar aguçado, distinguindo os judeus de origem européia e os

de origem oriental, não apenas em relação às diferentes tradições e ritos religio-

sos, como, também, aos aspectos desiguais de condição social e econômica e

                                           
103 Sobre a comunidade judaica na praça Onze cf. MALAMUD, S. Recordando a praça Onze. Ao
prefaciar o livro, Elias Lipiner apresenta corretamente o autor como fazendo o duplo papel de “cro-
nista comunitário e testemunha ocular” da praça Onze e da vida judaica ali desenvolvida. Esse
pequeno livro de memórias, escrito por uma das figuras mais importantes da comunidade judaica
carioca no século XX, talvez seja o único registro sobre a vivência, intensa, da comunidade na-
quela área da cidade. A maior parte da produção literária sobre a praça Onze aborda os temas do
carnaval, do samba, da presença negra e boêmia na região. No entanto, ainda deverá ser estuda-
da a praça Onze de todos eles que, se não se misturaram, pelo menos viveram num mesmo tem-
po, no mesmo espaço.
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inserção na cidade. É tão interessante sua observação sobre o grupo, que vale a

pena ser transcrita:

“(...) O Rio tem uma vasta colônia semita ligada à nossa vida econômica, presa ao
alto comércio com diferentes classes sem relação entre elas e diferentes ritos. Há os ju-
deus ricos, a colônia densa dos judeus armênios e a parte exótica; a gente ambígua, os
Centros onde o lenocínio, mulheres de vida airada e caftens, cresce e aumenta; há israe-
litas franceses, quase todos da Alsácia-Lorena; marroquinos, russos, ingleses, turcos,
árabes, que se dividem em seitas diversas e a os asquenazitas comuns na Rússia, na
Alemanha, na Áustria (...) Os semitas ricos não têm no Rio ligação com os humildes, nem
os protegem como em Paris e Londres os grandes banqueiros da força de Hirsch e dos
Rotchilds. São todos negociantes, jogam na bolsa , veraneiam em Petrópolis, vestem-se
bem (...) Muitos são joalheiros, com a arte de fazer brilhar mais as jóias do que serem
amáveis. Francamente, ingleses, alemães, o culto desses cavalheiros, apresentáveis e
mundanos, reveste-se de uma discrição absoluta. Uns praticam o culto íntimo, outros (...)
fazem juntos apenas as duas grandes cerimônias: a do Yom Kipur ou dia das lamenta-
ções e do perdão, e o ano novo ou Rosh-Hashaná... Algumas sinagogas já têm sido esta-
belecidas nas salas de prédios centrais para receber estes senhores.“

O cronista continua, mostrando que os judeus de origem sefardita já se de-

dicavam à atividade de ambulantes e que viviam em grupos, em “ruas inteiras

ocupadas por eles”, convivendo com imigrantes de outras origens, provavelmente

se referindo à rua da Alfândega e suas cercanias e ao embrião da comunidade

que se formou no Saara: 

  “(...) A outra sociedade, a mais densa, é dos armênios e dos marroquinos. Esta
fez-se de grandes levas de imigração para o amanho de terra, em que o Brasil gastou
muito dinheiro. Os agentes em Gibraltar aceitavam não só as famílias como homens sol-
teiros... Os judeus árabes aparecem por aqui na miséria, mas aos poucos, pela própria
energia, tomaram o comércio ambulante, viraram camelots, montaram armarinhos e aca-
baram protestando. Há ruas inteiras ocupadas por eles, naturalmente ligados aos turcos
maometanos, aos gregos scismaticos e a outras religiões e ritos degenerados, que pulam
nos quarteirões centrais.”  “(...) É esta parte da colônia judaica que tem duas sinagogas
estáveis, uma na rua Luís de Camões, 59, e outra na rua da Alfândega, 369. A sinagoga
da Luís de Camões é do rito argônio. Entra-se por um corredor sujo, onde crianças brin-
cam. Aos fundos fica a residência da família. Na sala da frente está o templo que quase
sempre tem camas e redes por todos os lados. A sinagoga da rua da Alfândega é muito
mais interessante. Ocupa todo o sobrado do prédio 363, que é vulgar e acanhado como
em geral os do fim daquela rua. Sobe-se uma escada íngreme, dá-se num corredor que
tem na parede as tábuas de Moisés. (...) Foi nesta sinagoga, indicada por um negro fala-
cha cuja origem vem dos tempos de Salomão e da rainha de Sabá, que eu assisti ao pes-
sach. ‘Oh! Eles são bons e se protegem uns aos outros’ – dizia o negro assombroso. A
vida do judeu pobre é a do pouco comer, do pouco gozar, do muito sofrer. Agora fizeram
a Irmandade de Proteção Israelita’.”  



104

As sinagogas a que se refere eram pequenas salas de reza no Centro. A da

rua da Alfândega recebia os sefarditas, que, oriundos do Oriente Médio ou do

Norte da África, tinham a pele morena e que João do Rio considera como tendo

um aspecto “exótico”, que contrastava com os judeus europeus, ricos e chiques e

bem instalados na cidade:  
“(...) Eu olhava a turba colorida, a série de perfis exóticos, de caras espanholas e

árabes, de olhos luminosos brilhando à luz dos lampadários. Havia gente morena e gente
clara; mulheres vestidas à moda hebraica de túnica e alpercata, mostrando os pés, ho-
mens de chapéus enterrados na cabeça, caras femininas de lenço amarrado na testa e
crianças lindas. O hazan, paramentado, lia solenemente e toda aquela esquisita ilumina-
ção de baldes de vidro, fazendo halos de luz e mergulhando na água translúcida as me-
chas da lamparina, aquele lustre, onde as luzes ardiam, era como uma visão de sonho
estranho (...) Nós estávamos apenas numa sala estreita que fingia de sinagoga, no fim da
rua da Alfândega”. 

De qualquer forma, esses judeus sefarditas que estavam instalados no Rio

no final do século XIX se diferenciavam daqueles judeus que chegaram à cidade

no começo do século XX, e que têm um processo imigratório  distinto, na medida

em que são mais claras as razões socioeconômicas que motivaram essa imigra-

ção. 

Os  judeus oriundos das cidades de Damasco, Sidon e Beirute apesar de

terem se estabelecido na freguesia de Sacramento, configuraram um outro tipo de

inserção na cidade. Na rua da Alfândega eles convivem com os sírios e libaneses

cristãos, além dos muçulmanos. Em relação à presença muçulmana na cidade, há

raríssimas pesquisas enfocando esse grupo no Rio de Janeiro. Mas sabe-se que

no final do século XIX o recenseamento (1890) indicou a presença de 93 muçul-

manos  na freguesia de Sacramento, de longe o mais representativo na cidade, e

outros 39, recenseados na freguesia vizinha de Santana.  

No Saara sempre foram em número reduzido, mas há libaneses e sírios

muçulmanos estabelecidos na rua Buenos Aires no ramo de tapeçarias e especia-

lidades árabes. Na avenida Gomes Freire, nas proximidades do Saara, foi fundada

a Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, onde há uma pequena

sala de rezas. No feriado religioso mais importante da religião, o Ramadã, anunci-

aram (como observamos em janeiro de 2000), de forma discreta os horários das
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preces, em um pequeno cartaz escrito em árabe e português, afixado no interior

de um dos mais populares bares do Saara, o B.F., na rua Senhor dos Passos.104

2.2  Apropriação do espaço: modos de uso e prática vivida

“Ah!  Eu digo...  Eu vivi essas coisas todas.”

                         Wadih Bedran

O processo de emigração e o estabelecimento dos imigrantes árabes e ju-

deus no Brasil podia significar tanto um projeto individual como um projeto familiar. 

As dificuldades pelas quais passava o núcleo familiar no país de origem in-

fluía, em muito, na decisão da emigração, que aliava um certo espírito aventureiro

à  busca de uma melhor situação para a família. Os que chegavam ao Rio se en-

volviam na luta pela sua sobrevivência, que significava moradia e trabalho. Por

outro lado, continuavam atrelados ao país de origem e à família, pois, de uma

certa forma, sentiam uma certa responsabilidade pelo seu sustento. 

O relato do libanês Wadih Bedran expressa bem essa experiência vivida

por vários imigrantes. Wadih nasceu em 1908,na cidade libanesa de Cachmouth

(pronunciada Schmut), distrito de Batroum. Seu documento de emigração de n.

917, emitido em Trípoli, no dia 22/9/1923, pelo “Haut-Commissariat de la Républi-

que Française en Syrie et au Liban”, atesta que partiu de Beirute dia 12 de outubro

de 1923, com uma parada um dia depois e com escala maior em Gênova, Itália,

em 25 de outubro. O documento atesta também que Bedran tinha 15 anos de ida-

de, e que o motif da emigração era: rejoindre sa mère, ir ao encontro de sua mãe:
 

(...) [Meu pai]... tinha muitas árvores (...), de fazer aquele bicho de seda. Bicho de seda...
[Tinha também] nozes, e de lauze, lauze... No lugar de comprar, tirava pra comer. Nozes,

                                           
104 B.F. são as iniciais do Bar Bunda de Fora, que por ser tão pequenino, não comporta muitas
pessoas que ficam com metade do corpo dentro do bar e a outra de fora! Seus proprietários são
portugueses e um deles sempre conta com orgulho ter nascido na mesma cidade de Carmem Mi-
randa. Os comerciantes vão várias vezes por dia ao B. de Fora, como dizem alguns, tomar café ali,
ou comer sanduíche de pão francês com carne assada.
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amêndoas, uva, figo .... Tudo que é negócio de frutas ele tinha (...). A minha mãe veio para
o Brasil. Meu pai não. (...)Tinha irmãs do papai... Então ela veio na casa deles, na praça da
República, 82. (...) Meu pai não..., tinha que tomar conta da terra lá e ela veio com as pa-
rentes dele. (...) Agora, ela veio pra ganhar em dinheiro e mandar pra ele... 

Wadih Bedran vem ao encontro da mãe e reproduz o mesmo tipo de inser-

ção na cidade que seus conterrâneos e dá continuidade a uma cadeia de ajuda fa-

miliar, ao mandar para o Líbano uma parte do dinheiro que recebe com seu trabalho

no Rio de Janeiro, como rememorou em seu depoimento: 

(...) Não, tinha um quebrado de dinheiro... Algum... Dez dólares ou sete dólares, parece. Tinha
sete ou seis dólares. Chegaram comigo aqui. Bagagem... é... minha mala. Era uma mala
grande e uma pequena. Que trouxe foi a roupa só. Pra botar, só. Trouxe umas fotografias, ti-
nha tirado lá.  Meu pai, minha mãe. Não trouxe nada.  Naquele tempo era... a minha mãe é
que mandava dinheiro pra nós... Não, não é cada mês. Dois, três meses. O que ela podia
economizar.  Porque mãe é mãe, né?  Se pode economizar, ela pegava e mandava pra lá.
[Eu] .... Vim para trabalhar.  Agora, ajudar tem que ajudar porque... .  A minha  irmã, tinha um
irmão e uma irmã. A minha irmã que me criou na falta da minha mãe. Me carregava no braço
assim. Aquele amor, aquele carinho de uma irmã, sabe o que é? Não existe igual. Então, eu
cheguei aqui e primeiro um tostão, mandei pra ela.

Wadih Bedran e seus pais. Líbano, prov. 1915.            Wadih Bedran. Saara, 1996.
Acervo família Bedran. Reprodução CIEC/UFRJ.          

 Se por um lado a maior parte dos imigrantes sírios e libaneses cristãos so-

nhavam em  “fazer a América”, prosperar e retornar ao país de origem, no caso
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dos judeus, estes não pensavam em um retorno, na medida em que a emigração

representava geralmente um rompimento com um ambiente de perseguições reli-

giosas e étnicas, que inviabilizam a sua volta. Observamos, em alguns depoi-

mentos, que o processo imigratório é narrado como um conjunto de elementos

que ‘forçam’ a saída de seus países de origem. Os judeus sírios e libaneses, além

dos problemas econômicos, apontam discriminações e perseguições contra  eles,

além da obrigação em fazer serviço militar considerado longo, abusivo, persecutó-

rio e desrespeitoso em relação às normas da religião judaica, como causas da

emigração. Essa obrigatoriedade em relação ao serviço militar é descrita por Boris

Fausto em seu livro sobre  judeus de origem turca que emigraram para o Brasil:

“Prestar o serviço militar constituía uma obrigação que, mais do que qualquer ou-

tra coisa, simbolizava a integração de um membro de uma comunidade autônoma

em um Estado nacional. Realizar esse ato contra a vontade era uma situação vivi-

da como uma imposição insuportável. Tanto assim que a decisão de emigrar, lon-

ge de ser apenas familiar e isolada, foi tomada por centenas de famílias sefaradis

em Constantinopla, em Esmirna, em Ourla e em outras cidades do Império Oto-

mano”.105

Na década de 1920, muitos imigrantes judeus chegam ao país, o que se

deve também ao fato de estarem em vigor as leis restritivas à entrada de judeus

nos Estados Unidos e na Argentina, países preferidos por muitos desses imigran-

tes. Alguns judeus turcos também imigraram nesta época para o Rio de Janeiro e

muitos se instalaram na avenida Gomes Freire, com negócios de tecidos e  cami-

sarias, e alguns poucos na região do Saara. Muitas das lojas sefarditas nesta ave-

nida abasteciam os vendedores ambulantes asquenazitas que moravam na praça

Onze. Tal como os judeus sírios e libaneses, também não gostavam de serem

chamados de ‘turcos’, e se adaptaram facilmente ao Brasil e aos brasileiros.

                                           
105 Cf. FAUSTO, B. Negócios e ócios – história da imigração. São Paulo: Companhia das Letras,
1997, p. 34-35. Neste livro, o autor narra a sua história familiar, de origem judaica turca, usando um
gênero que os historiadores conhecem como “ego-história”. 
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Aprenderam rápido o português e isto pode ser atribuído ao fato de falarem o ladi-

no, um dialeto judeu-espanholado.106

 Em seu depoimento, Isaac Nigri, rememora a trajetória de imigração de seu

pai, um judeu libanês, que se estabeleceu na região da rua da Alfândega:

(...) até 1914, porque em 14 fechou-se; não havia mais... da Europa pra cá não podia vir,
devido à guerra, a I Grande Guerra da Alemanha. O grande perigo foi ali, porque na zona
onde eles moravam, no Líbano, era uma zona de muito ataque; na época dos turcos, havia
muita guerra interna. E eles tinham medo, as mães tinham medo, porque eles tinham que
servir ao exército por obrigação; porque eles eram libaneses. Aliás, na época nem libane-
ses eles eram, era domínio francês ali, não é? Mas..., se houvesse alguma guerra eles te-
riam que ir ao... Poucos voltavam, pouquíssimos voltaram. Então as mães, com medo,
mandavam os mais velhos..., principalmente os homens, que serviriam para a guerra,
mandavam vir embora. Então meu pai veio pra cá em 1913, se juntou a um tio e primos, e
cada um começou a trabalhar à prestação, vendendo bugigangas nas ruas e batendo de
porta em porta. (...) Até que em 1918, durante a Guerra Mundial, ele conseguiu abrir uma
portinha aqui na Marechal Floriano, na antiga rua Larga. E de lá ele fechou em 20 ou 21,
se não me falha a memória, e veio pra rua da Alfândega, 285 – sobrado. Ele residiu nos
fundos, e a sala, na frente, existia a sala de visitas, e ele fez ali o seu próprio negócio. O
meu pai vendia calçados pra homem e senhoras(...) Ele vendia para os revendedores, para
os prestamistas venderem para os consumidores.
 
O acaso também trazia imigrantes para o Brasil, como o polonês Miguel

Kafensztok, nascido em 1903, e que chegou ao Rio em 1921, como contou em

entrevista para o Projeto Memória do Saara. Foi viver na praça Onze, trabalhando

como tipógrafo, sua profissão de origem. Na década de 1940, com a construção

da avenida Presidente Vargas e “destruição” da praça Onze, se transfere para a

rua Buenos Aires, nos limites do atual Saara. Seu filho e neta dirigem hoje a tipo-

grafia, que durante muitas décadas era uma das únicas, no Rio de Janeiro, a tra-

balhar com o tipo gráfico do alfabeto hebraico:

(...) Então, eu comecei a... surgiu uma idéia para... ir para o estrangeiro... para ir para outro
país para trabalhar. Porque na Polônia não tinha serviço. Eu fui procurar em Varsóvia tra-
balho mas Varsóvia tinha muitos desempregados nessa profissão. Então eu tinha um ami

                                           
106 Id., ibid. Não foram encontrados estudos específicos sobre judeus turcos no Rio de Janeiro,
mas Vivian Flanzer em sua dissertação de mestrado, op. cit., sobre os judeus da Ilha de Rhodes, e
Helena Salem, no seu belíssimo livro Entre árabes e judeus – uma reportagem de vida. São paulo:
Brasiliense, 1991.,  fazem referências a esse grupo étnico na cidade. Um pouco de cultura ladina
pode ser apreendida através das memórias de Hank Halio. Cf.: HALIO, H. Ladino Reveries – Tales
of the Sephardic experience in America. New York: Found. for the Advancement of Sephardic Stu-
dies and Culture, 1996.
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go meu que chamava Israel..., ele me sugeriu: – “Miguel, que você resolveu?” Eu disse que
resolvi de ir procurar serviço, porque na Polônia não tem serviço, Varsóvia não tem, não
adianta. – “Então, eu quero viajar pra Israel.” Ele disse: – “Então você vai viajar pra Israel.”
Porque em Varsóvia tinha uma sociedade que se chamava HIAS.  Essa sociedade era
americana.  Eles tinham filiais em toda parte do mundo, elas eram nas capitais. Eles fize-
ram o serviço deles pra poder ajudar e orientar as pessoas que querem emigrar pra onde
pode emigrar, não é? (...) Tinha que esperar a oportunidade quando tinha navio. Então eu
escrevi uma carta pra HIAS então eu recebi uma resposta... Como é que é mesmo a res-
posta? Assim: – “Você pode viajar para dois países”. Que países esses? Para Brasil e para
África do Sul. Para Joanesburgo ou para Rio de Janeiro posso viajar. Então, outra carta eu
mandei..., perguntei quando é que eu posso viajar... ir para o exterior. Ele respondeu que
para Joanesburgo tem que esperar seis meses até o navio; para o Brasil, só daqui a dois
meses. (...) Em 1929...  Então eu respondi que eu vou querer ir ao Brasil, porque para o
Brasil não precisa esperar tanto tempo. Mas... (...), eu não conhecia nada do Brasil, eu não
conhecia nada de Joanesburgo, África, eu não conhecia nada, não conhecia, nem sabia a
língua, nem sabia nada, mas eles me escreveram..., me mandaram propaganda do Brasil,
uma brochura, não é?, da vida do Brasil e tudo isso para ter uma idéia... Eu cheguei no dia
21 de setembro. Foi na ilha das Flores. 

Se por um lado as condições de emigração colocavam-os em situações di-

fíceis e de conflito, a viagem era amenizada pelo ambiente de distração e amizade

que se formava entre os viajantes, muitos indo para a mesma cidade e com as

mesmas condições. Mas a imigração representava um “profundo corte, com vários

desdobramentos, no plano material e simbólico”, como afirma Boris Fausto. E as

viagens de navio marcaram muitos destes imigrantes, pois se de um lado repre-

sentava uma  ruptura, de outro lado, significava uma expectativa, que encerrava

“esperanças, temores, incertezas”.107 

A  longa viagem aproximava os jovens que, com o mesmo destino e os

mesmos sonhos, acabavam criando uma rede de relações que iria se desenvolver

no Brasil, unindo-os quer seja por laços de amizade108, de vizinhança – muitos vão

morar próximos uns dos outros – ou de trabalho. No caso dos judeus, havia uma

rede de auxílio aos imigrantes recém-chegados, que tentava amenizar esta ruptu-

ra, como relembrou Miguel Kafensztok em seu depoimento: 

(...) Eu não posso me lembrar quanto tempo estava na ilha das Flores, mas depois..., nós
chegamos de navio, chegamos no Rio de Janeiro e tinha muita gente que vieram para o
Brasil, mas éramos sete rapazes que não tinha... que viajaram assim, nessas condições
que eu, mas uma coisa interessante: eu viajei no navio 21 dias. Muito bom!  Mas quando

                                           
107 FAUSTO, B. “Imigração: cortes e continuidades”, op. cit., p.14-15.
108 Os judeus asquenazitas usam a palavra ídiche schiffsbruder – que significa “irmãos de navio” –
para designar os imigrantes que se conheceram durante a viagem da emigração. 
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navio começou a se aproximar do porto do Rio de Janeiro, aí comecei a ficar muito triste e
aí começou a chegar a realidade, não é?  A realidade, a realidade... fiquei pensando: – “
pra onde vou?” ... Eu não conheço a língua, não sei falar, não conheço ninguém, não tenho
ninguém, não tenho nem amigos, nem parentes, então você fica muito triste. Fica pensan-
do se o navio..., se não pudesse seguir a vida toda assim no navio, ficava uma beleza. (...)
Tinha um membro do Relief esperando a gente. Cais do porto aqui na..., praça Mauá (...)
Ele perguntou a todos os israelitas, né?, que embarcavam no Brasil alguns seguiram via-
gem pra São Paulo, pra Santos... Éramos nós sete, alguns tinham parentes, alguns tinham
irmão, irmã ou tinham conhecidos. Eu não tinha ninguém. Eu fui o único que não tinha nin-
guém. Ele me deu o cartão, a gente se dirigia àquela sociedade beneficente. Saltei do na-
vio e fiquei na praça Mauá... Não sabe as palavras..,. não sabe nada, mas a gente chegou
até o ponto do bonde e tinha passageiros... a gente deu o cartão... deram o cartão pra
gente e mostrou o cartão que a gente quer ir pra São Cristóvão..., para aquela rua lá. Lá
eles deram..., já para os nossos serviços, eles deram fichas de manhã pra tomar café e de-
ram ficha pra ir almoçar... 

A viagem de navio é sempre relembrada e é expressa a partir de diferentes

pontos de vistas. Para alguns esse é o momento de um rompimento, pois trata-se,

sem dúvida nenhuma, da experiência da emigração e de tudo o que ela representa

como estar longe do país de origem e se separar da família e de amigos. Para outros

imigrantes, no entanto, a emigração é vista como a etapa de um processo, como se

a separação e a viagem fossem apenas parte de um deslocamento necessário, para

se (re)inserir em um novo ambiente, com o qual tinha afinidades culturais, como é o

caso do ambiente da ‘pequena Turquia’.

A experiência vivida pelo imigrante Wadih Bedran, exemplifica um caso em

que a viagem de navio é lembrada com alegria e que, portanto, reflete que a emigra-

ção era vista como uma coisa boa, e que os sentimentos e as expectativas em rela-

ção ao Brasil eram positivos: 
 

(...) Lá no navio arranjei conhecidos e começamos a conversar... O navio era cheio de patrí-
cios. Porque, naquele tempo, o navio só trazia libaneses. Saiu do Beirute. Parou, primeira
vez... É, e depois parou em outra cidade grande... Gênova e depois veio direto pra ali, beira do
mar aqui... Nós saltamos aqui e viemos pra cá [Saara]. (...) Levou é, do Líbano até a Itália, le-
vou 15 dias. E de Itália até aqui, levou 15 dias... Um mês!  30 dias... [O navio] estava cheio,
entupido!  Dormiam no chão, dormiam lá embaixo.  Quem chegou primeiro, pegou as camas
lá  de baixo no navio... Dois, três andares... Quando não tem mais, ficava lá em cima. (...) Só
ficava olhando, brincando. A gente jogava baralho, sistema árabe, lá do Líbano. É o mesmo
baralho, claro!  Eu tenho aqui o mesmo baralho... Ainda eu guardei, tá muito velho, tá numa
caixinha...Deixei numa caixa e botei num lugar. Tá lá! Vim de terceira classe, nem segunda
não vim. Terceira. (...) Música..., tinha os libaneses!!  Eles juntavam para fazer um alegria. São
30 dias de viagem... tem que distrair, né?
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O significado dessas diversas experiências perpassa os depoimentos e as

visões que vão dar futuramente à sua vida no Brasil e ao estabelecimento no Saara.

A emigração significava o meio pelo qual poderiam ascender social e economica-

mente e, nesse sentido, o trabalho era um de seus maiores estímulos. Como no

caso de Elias Belassiano que em seu depoimento narrou o motivo de sua imigra-

ção, quando vem para o Rio ao encontro de parentes já estabelecidos na região

da rua da Alfândega, para “tentar a vida no Brasil”! No Líbano era alfaiate, membro

de uma família de comerciantes de tecidos que tinham um trabalho familiar de fia-

ção de linha de seda: compravam a seda pura, fiavam e faziam os tecidos, que

negociavam para a Síria, para o Iraque e para a Palestina. No Rio, depois de tra-

balhar como ambulante, se tornou proprietário de uma loja de objetos usados na

rua Regente Feijó, que era um ramo comercial freqüente entre os judeus sefardi-

tas, que também tinham no Centro brechós de roupas usadas.109  Havia uma certa

cadeia comercial entre eles, pois um imigrante que trabalhasse com couro ou sa-

patos, ou que fosse alfaiate, era acionado pelo conterrâneo para consertar a mer-

cadoria para que ela pudesse ser vendida na loja posteriormente:

(...) Eu, o meu nascimento... na minha carteira está escrito diferente do que eu sou verdadeiro.
Pois é. A data de nascimento é de 20 de abril de 1912, mas a minha carteira de identidade é
1º de janeiro de 1912. Porque naquele tempo a gente não sabia a data exata de nascimento...
Dizia que fulano nasceu quando estava fazendo frio ou quando estava nevando. Isto há 70, 80
anos passados. (...) Eu vim aqui no dia 11 de junho de 1926. Cheguei aqui no Brasil no dia 8
de julho de 1926. O navio que eu vim do Líbano até Marselha, na França, chamava-se
Canadá, o outro navio, pra vim pra cá chamava-se Cap-Polonho. Era alemão o navio, navio
grande, transatlântico. Então, tinha sinagoga dentro do navio. A gente comia kasher dentro do
navio (...) Quando eu vim pra cá veio mais de 40 pessoas junto comigo. Da família não, não
veio. Veio uns amigos da mesma cidade. Das cidades da Síria, Aleppo, de Beirute. (...) Eu que

                                           
109 A rua Regente Feijó tinha uma grande quantidade de brechós de roupas e objetos usados,
muitos de imigrantes judeus, e que ficaram registrados na crônica de Antônio Fraga e em um de
seus contos – “Roupas de segunda mão” – que engloba dois pequenos contos: “Um negócio da
China” e “O Abram vende um terno”. Naquele, Fraga descreve: “O Paraíso dos negociantes em
roupas usadas deveria estar situado na China, mas por um erro de localização geográfica está
situado na rua Regente Feijó, nesta por fartas razões cognominadas de “mui heróica” cidade de
São Sebastião do Rio de Janeiro. A nacionalidade dos negociantes de roupas de segunda mão é
vária. Mas a raça é uma só – austríacos, russos, poloneses, etc. são todos representantes do
mesmo povo mercador: judeus. Dizem que o introdutor do sistema em comerciar com objetos ve-
lhos ou usados, Melchior, era um cristão-novo. Fosse ou não, seu nome, depois de alterado para
Belchior, passou a designar os que o imitaram nesse mercadejar com alcaides e veio mais tarde,
por metonímia, indicar tal gênero de comércio, especialmente o de roupas usadas”. Cf. FRAGA, A.
Desabrigo e outros trecos. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1999, p. 82-85.
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decidi... Eu pensava o que eu estava fazendo ali. Não tinha futuro, não tinha nada. Já que não
estava fazendo nada, então preferi vir aqui para o Brasil. Eu era alfaiate com 12 anos. Sei
fazer uma calça completa, sei fazer colete, naquele tempo se usava colete, sei fazer paletó, só
não sei pregar manga e botar gola. Isso aos 12 anos. Aprendi lá, com um amigo meu,
chamava-se .... Gente boa..., era muçulmano. 

A autorização para a entrada de imigrantes no Rio de Janeiro dependia da

legislação vigente na época, e, como nos disse um depoente, dependia de “um

pouquinho de sorte também”. Até a década de 1930 havia vários critérios seletivos,

como, por exemplo, a não concessão de visto para os viajantes, a maioria

imigrantes, da terceira classe do navio. A relação entre “a classe de uma passagem

e o status social” do viajante, também era uma critério seletivo e sugere diretamente

uma associação “de imigração com pobreza”, que a maior parte dos imigrantes

viajava de terceira classe, isto é, na pior parte do navio e, portanto, a mais barata.

Outro critério seletivo era o exame nos olhos para detectar a existência ou não de

tracoma. As famosas “cartas de chamada” passaram a ser exigência do governo

brasileiro a partir da legislação imigratória de 1930, e também eram decisivas para a

entrada, ou não, dos imigrantes judeus refugiados da Alemanha nazista.110 

A ilha das Flores e os exames de tracoma são bastante relembrados pelos

imigrantes que se estabeleceram na rua da Alfândega por volta da década de 1920,

como observamos, entre outros, no depoimento de Elias Belassiano:

(...) Então a gente chegou, fomos para Ilha... para sermos examinados lá. A pessoa sã,
deixava entrar, a pessoa que não era, que tinha dores e futuramente a doença [tracoma]
não deixava entrar. Era sim. [Em Beirute]  não deixa sair, não deixa sair. Aqui, também no
Brasil, não deixava entrar. Era um pouco difícil. Passei por isto tudo. Até na França a gente
era examinado, antes de embarcar, para quando chegar aqui não ter problema. Naquele
tempo, uma passagem de lá pra cá era 10 libras esterlinas, moeda. Hoje, 10 libras esterlinas
deve ser uma fortuna. Pelo câmbio atual, de hoje, se a grama custa... Quanto custa a grama
de ouro?... 280... Cada libra esterlina tem oito gramas, quer dizer, cada oito gramas são dois
milhões e cem... 20 milhões em dinheiro de hoje. E a passagem de lá era na terceira classe,
no porão do navio. Era de terceira classe... Era mais barato, era sim...,18 dias da França até
chegar aqui. A gente achava bonito o trajeto do navio...Turismo, um passeio. Uma beleza.
Todo dia a gente cantava. Tinha um senhor com a gente que tocava alaúde, outro cantava,
outro cantava a gente dançava. Era espécie de uma festa. 

                                           
110 LESSER, J. O Brasil e a questão judaica. Imigração, diplomacia e preconceito, op. cit., p. 102-
103.
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E a primeira impressão da paisagem do Rio de Janeiro é descrita quase que

poeticamente por Belassiano:

(...) Isso foi quando o navio aportou, na Guanabara..., perto do Pão de Açúcar. Eu achei
engraçado, a avenida Atlântica tinha começado naquele tempo. Tinha aquelas lâmpadas
todas, parecia até um cordão de pérola bonita. As lâmpadas todas acesas, todas acesas.
Aquele lugar todo aceso. Eu fiquei até pasmado com aquilo, que beleza. Porque já estava a 
avenida Atlântica naquele tempo. Não era assim era mais para lá. Agora botaram mais areia
ali. Era diferente, era muito bonito. (...) [No porto] Meu tio e outro tio também. Receberam a
gente e levaram a gente num... Alugaram uma lancha, para a gente ser examinado naquele
tempo... Ilha das Flores... Mas eu sabia que eu não tinha nada. Eu era tudo direitinho. 

Outros imigrantes, de outras origens, também encontram, naquela territo-

rialidade, um espaço de similaridades. Foi o caso da família armênia Paboudjian,

que, impedida pelo controle da saúde pública, não pôde prosseguir viagem para o

Uruguai, lugar de destino de muitos imigrantes armênios na América do Sul. A

similaridade com a  cultura árabe, atraiu a família para a região da rua da Alfânde-

ga, como relembra Pagrad (que muitos chamam de Paulo) Paboudjian, filho de

imigrantes armênios, comerciante do ramo de atacados de meias na rua Senhor

dos Passos, entre Tomé de Souza e praça da República:

(...) A minha mãe era Mariam Paboudjian e [meu pai] Aram Paboudjian... Armênios. (...) A
lembrança que ele me contou, né? Eles saíram do Líbano..., houve um massacre de armê-
nios da Turquia e foi eliminado um milhão e meio de armênios. E minha mãe era jovem.
Ela tinha o quê? Jovem não, era seis anos, sete anos, fugiu, fugiu desesperadamente, não
chegou nem a conhecer os pais. E aí um convento refugiou. A refugiou, guardou e tal. De-
pois de uns anos passados, uma família do Líbano (...) adotou a minha mãe. Deram edu-
cação, ensinou a falar francês, o árabe – que é o libanês –, e ficou lá. Aí conheceu meu
pai. Meu pai era guerrilheiro. Ele escapou também do massacre e foi defender a... era
guerrilheiro, né? defender dos turcos. E conheceu a minha mãe no Líbano. Aí se conhece-
ram, se casaram. Aí vieram..., o destino deles era o Uruguai. Mas chegando aqui no cais
do porto do Rio de Janeiro, houve um problema com a saúde pública que tinha um proble-
ma na vista e não podia prosseguir viagem. (...) Quer dizer, ficaram aqui sem conhecer
ninguém. Aí, quando ele estava ali, queria conhecer algum lugar que tinha, onde se falasse
o árabe, o armênio e aí tinha um motorista que chamava-se Arfin, era armênio. Ele vivia
aqui na rua Senhor dos Passos, Alfândega, e conhecia. Então pegaram os meus pais e
trouxeram para a rua da Alfândega, Senhor dos Passos, e a minha mãe falava armênio, o
árabe..., predominava muito era o árabe aqui é, no Centro do Rio de Janeiro, aqui no Saa-
ra, onde é o Saara atualmente. E conhecem as famílias bondosas, penalizadas, e arruma-
ram um sobrado para minha mãe morar. 
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O trabalho

Como já vimos, a imigração das décadas de 1910 e 1920, definia uma ca-

deia imigratória que se iniciava com a vinda do rapaz, sozinho, que iria trabalhar

para ajudar a família no país de origem. A ajuda podia se dar em forma de envio

de recursos para os que permaneciam no país ou envio de dinheiro para que al-

guns membros da família pudessem emigrar e se juntar a ele no Brasil. Aqui

(re)iniciam uma nova vida familiar, como relatou Elias Belassiano, que perguntado

sobre o que havia trazido para o Brasil, assim nos respondeu: 

(...) Eu trouxe a minha bagagem. Isso que eu trouxe. E mais nada, porque dinheiro a gente foi
trabalhar para ganhar aqui. É isso aí. Trabalhar e ganhar dinheiro. Eu mandei trazer meu
irmão, depois paguei a passagem pra ele. O outro meu irmão, também paguei a passagem

 Atestado de bons antecedentes dos imi-
grantes armênios Aram e Mariam Pa-
boudjian. Líbano, 1926. O documento afir-
ma que estavam aptos para trabalhar, não
sofrendo doenças mentais ou contagiosas
e nunca tendo exercido a mendicância.
Indica também que não eram nem bolche-
viques nem anarquistas.  Acervo família
Paboudjian. Reprodução CIEC/UFRJ.
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para ele. Toda vez que podia mandar um dinheiro para o meu pai, porque ele tinha família, eu
mandava. Eu morei com o meu tio cerca de um ano. Rua da Alfândega, 310. Era assim... Era
embaixo a loja e no sobrado ele morava com a família, hoje ainda existe essa loja. Agora tudo
lá é negócio, agora.

 Muitas vezes, a vinda de outros membros da família significava uma  gran-

de ajuda para os que já estavam instalados e estabelecidos com negócios na rua

da Alfândega e contavam com estes como força do trabalho familiar. 

Podemos apontar diferentes situações e experiências pelas quais passa-

vam os imigrantes sírios e libaneses na ‘pequena Turquia’ e que os  contatos es-

tabelecidos anteriormente com  parentes ou conhecidos era, sem dúvida nenhu-

ma, um ‘cartão de visitas’, pois este contato lhe abria uma porta e encaminhava

para um primeiro trabalho. Na memória dos imigrantes, aquela primeira ajuda re-

cebida no Brasil nunca é esquecida. Podia ser um trabalho, podia ser uma mora-

dia e podia ser ‘um crédito’, isto é, a entrega de uma mercadoria sem pagamento

inicial, para começar a trabalhar, como testemunhou Isaac Nigri: 

(...) Todos, a comunidade toda, um ajudava o outro. Eles recebiam, conforme eles chega-
vam do navio, cada um..., cada família pegava um, dois, e botava dentro de casa. É. Então
cada um, dentro das possibilidades... aliás, fora das possibilidades, porque ninguém tinha
nada, mas sempre cabia mais um, ou mais dois, até pra comer. A generosidade era total, e
a afinidade e..., o amor. Não precisava nem ser parente, bastava ser um imigrante... 

E até mesmo uma ajuda do representante oficial, do cônsul da Turquia no

Brasil, que, instalado na rua da Alfândega, era o responsável pela documentação

dos imigrantes e por orientá-los no novo país. Era também considerado um tipo de

‘juiz’, encarregado de resolver problemas e divergências internas entre patrícios,

principalmente aquelas entre cristãos de origem maronita e  ortodoxos. Seu sobri-

nho, Jamil Haddad, assim recordou em seu depoimento:

(...) Meu pai chamava-se Shicralla Haddad. Ele veio em 1896, porque um irmão já tinha
constituído uma firma na rua da Alfândega que era “N. Haddad e irmãos”. O “N” era  Nazrala,
era o irmão mais velho deles, “Haddad e irmãos”, porque tinha um outro irmão do meu pai,
Riszkala Haddad, que ao chegar se tornou cônsul da Turquia no Brasil. Porque àquela épo-
ca, o Líbano era protetorado... Então ele veio porque uma grande incidência de patrícios que
vieram para o Brasil, eles eram semi-analfabetos, e o meu pai e meu tio tinham estudado na
Universidade Americana em Beirute, então eles tinham cultura, e o meu pai se dedicava
mais ao comércio; meu tio se dedicava, trabalhava na mesma loja, eram sócios, mas o meu
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tio se dedicava mais a essa parte justamente, é...,  vamos dizer, a parte do seu “consulado”.
Ele era, na realidade, uma pessoa que tratava dos problemas..., referentes ao consulado da
Turquia no Brasil, que funcionava ali na loja! (Risos) Era rua da Alfândega, 275. Hoje..., a
loja está lá e é uma agência do Unibanco. [Meu tio] era ele quem dava os vistos, os passa-
portes para os patrícios, ele que, praticamente, as pessoas vinham do Líbano e da Síria o
procuravam, ele que orientava. Era praticamente um intérprete, por assim dizer, das neces-
sidades, era um orientador daqueles que vinham para o Brasil, da situação da cidade do Rio
de Janeiro, orientava sobre os problemas alimentares, orientava sobre problemas de resi-
dência, orientava sobre problemas do comércio, era uma espécie de consultor... Legalmente
ele era o cônsul da Turquia. Ele era como se fosse, na realidade, um membro do Itamaraty
de hoje, só que funcionava na rua da Alfândega...

Em meio a um heterogêneo grupo de imigrantes, chegam ao Rio de Janeiro

no início do século XX os pais da brasileira Wadia Kudsi: Badi Elias Kudsi, padeiro

e doceiro da cidade de Homs, Síria, que aos 18 anos “veio tentar a vida no Brasil”,

e Milede Saab (Kudsi), libanesa, que em 1907 chega ao Rio ao encontro da mãe,

como narrou Wadia: 

(...) Meu nome é Wadia Elias Kudsi, nasci em 29 de janeiro de 1925... Papai veio com 18
anos para o Brasil. Lógico que ele veio tentar a vida no Brasil; o que ele ia fazer?, passear
é que não é possível, né? Ele veio tentar a vida no Brasil. Ele era padeiro e doceiro e co-
meçou a vida dele aqui no Rio de Janeiro. Primeiro ele passou por Vitória, Bahia, depois
ele veio para o Rio de Janeiro e aqui se acomodou no nosso bairro, neste trecho, entre
Tomé de Souza e praça da República. E foi aí que ele conheceu a minha mãe; nesta rua
ele conheceu a minha mãe, aqui que eles se casaram. Minha mãe veio do Líbano, em
1907. Minha mãe veio com sete anos. Quem trouxe  a minha mãe foi o avô dela, porque a
mãe dela já estava aqui com uma quitanda na rua Senhor dos Passos, 264. Joana Stefan,
a mãe da minha mãe, a minha avó, e ela tinha quitanda. O apelido dela era Joana hadar-
gie. Hadargie quer dizer quitandeiro.

Joana hadargie, isto é, Joana a quitandeira, instalada na rua Senhor dos

Passos, era uma das que ajudava os jovens imigrantes, como contou sua neta:

(...) Mamãe contava que a minha avó preparava a caixa do limão, para dar para os imi-
grantes que vinham pra cá queriam tentar a vida né? Não sabiam nada, não conheciam
nada então a minha avó dava caixa de limão, enchia de coisas para eles venderem no
morro, eles iam no morro da Favela vender ... Eu não sei como é que eles conseguiam
vender sem saber falar o português ! (...) Limão, da quitanda da minha avó. Aí começou a
melhorar foi vendendo banana. Melhorou de posto, né? E aí foi vendendo banana, depois
foi vendendo fruta. Agora, como que eles conseguiam vender e falar português e entender
o dinheiro, conheciam o dinheiro, não sei como é que conseguiam. (...) Muitos imigrantes
passaram por [ela]. Eles vinham para cá, naturalmente recomendados por alguém de lá... .
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 Esta teia de relações era fundamental, pois pressupunha uma confiança

entre as partes, como conta Isaac Meyer Nigri, ao relembrar a ajuda que o pai

dava aos imigrantes judeus libaneses, recém-chegados à rua da Alfândega:

(...) No caso do meu pai, ele comprava das indústrias de calçado, e o que ele fazia? Che-
gava o imigrante, amigo ou parente ou o que seja, ele dava pra ele doze pares de sapatos
e dizia: – “Olha, começa com esses doze pares de sapatos; você tem que vender, fazer
isso... vai te custar tanto...” . E dava uma tabelinha pra ele: – “Você tem que vender...
quando você ganhar alguma coisa... você vende, ganhando alguma coisa, você vai come-
çar a receber em dez prestações.”  Na época se vendia em dez prestações. Sem juros,
sem nada... Meu pai ele vendia para os revendedores, para os prestamistas venderem
para, para os consumidores. Porque naquela época era difícil o consumidor que morava
em Madureira, em Marechal Hermes, no Méier, ou na Tijuca ou em Vila Isabel, vir até a ci-
dade pra fazer uma compra. Que não existia, o comércio era muito restrito. Então os pres-
tamistas... porque o dom de comercializar, isso já veio nato, no sangue, vamos dizer assim.
Então eles procuraram justamente o buraco, onde é que tinha o buraco, e ali foi. Então es-
ses rapazes todos... cada um que vinha era ajudado pelo outro. Eu estou em 1913, 1918,
1919, por aí. Muito bem, esses, é..., imigrantes, então, eles pegavam... por exemplo, como
do meu pai ou de uma outra loja que vendia fazendas, outro que vendia colchas, outro que
vendia lençóis, outro que vendia toalha... eles carregavam nos ombros, e pegavam aqueles
bondes e iam para o subúrbio afora vender de porta em porta (bate palmas). Batia na porta
e aí, como a gente dizia, eles arriscavam. Porque muita gente não pagava, também. Mas
dentre, quem fazia maior volume, acabava ganhando. E como aqui, na fonte, na rua da
Alfândega, davam mercadoria a prazo pra pagar em 90 dias, 120 dias, então, ele dando os
10 meses, a partir do quinto, sexto mês, eles já começavam a receber o lucro dele. (...)
Então ... O início era duro, mas depois do quinto, sexto mês, sabendo trabalhar, eles fazi-
am..., fizeram uma vidinha boa. Não vou dizer que fizeram..., mas começaram a ganhar pra
comer. Então aquilo que em dois, três meses começava a melhorar, o que quê ele fazia?
Ele pedia licença dessa casa aonde ele foi hospedado, agradecia, e já ia pra uma casa
dele; ele alugava uma casa dele. Por quê? Porque aquele que cedeu pra ele um lugar, já
tinha que dar lugar pra um outro que estava chegando. Ele tinha..., por uma questão até
de, de ética, ou de senso, ele tinha que ceder pra um outro companheiro. Porque a ‘mãozi-
nha’ dele já foi dada... 

A fala de Isaac Nigri enfatiza como o início da vida dos imigrantes na rua da

Alfândega estava demarcado pela ajuda dada pela comunidade (e aqui apresen-

tavam uma vinculação étnica bem explícita), como também marcadamente pelo

trabalho. Em nossas entrevistas procuramos explorar aspectos específicos dessa

questão, porque ao nosso ver estão relacionados diretamente com as estratégias

de interação e adaptação desses imigrantes na cidade, como também na repre-

sentação que faziam dela, e sobre as funções e os papéis sociais que nela de-

sempenhavam. Trata-se, portanto, de aliar às dimensões da cultura analisada, a
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dimensão do trabalho como aspecto fundamental na manutenção dos imigrantes

na cidade e na sua fixidez no espaço da rua da Alfândega. 

A despeito de uma política governamental brasileira do início do século XX

que privilegiava e considerava “imigrantes desejáveis” aqueles que se estabele-

cessem no campo, ligados às atividades agrícolas, os árabes e judeus tenderam a

se concentrar nos centros urbanos. No Rio, passaram a desempenhar trabalhos

com os quais não tinham afinidades anteriormente. No caso dos imigrantes ára-

bes, embora estivessem ligados às atividades rurais, o fato de terem vindo sem

recursos e dispostos a enriquecerem e retornarem aos seus países de origem, fez

com que se envolvessem em atividades profissionais que pudessem dar um retor-

no financeiro maior em um período de tempo menor. Esta perspectiva permeou os

passos da inserção e adaptação ao novo país. O desejo de trabalhar por conta

própria (visto que em seus países de origem desenvolviam trabalho familiar quer

fosse nas terras cultivadas pelos membros da família, quer fosse no negócio co-

mercial também de propriedade da família) é manifestado na maior parte dos de-

poimentos coletados, os quais, por sua vez, que não demonstram qualquer tenta-

tiva desses imigrantes de procurar se estabelecer em propriedades agrícolas ao

chegar à cidade do Rio de Janeiro. Ao contrário, vinham para se estabelecer na

cidade, afinal, as cartas e notícias vindas do Brasil falavam de um país de facilida-

des, onde a vida era tranqüila, onde não havia perseguições políticas nem religio-

sas além da facilidade em arrumar trabalho e fazer riqueza. Atrás destas facilida-

des, se instalaram na rua da Alfândega, onde uma pequena estrutura social viabi-

lizaria seu início de vida na cidade. 

As narrativas revelam que, as condições que encontraram em sua chegada,

muitas vezes não correspondiam às expectativas entrevistas nas cartas e nas no-

tícias que chegavam à Síria e ao Líbano. Mas as dificuldades deste primeiro mo-

mento iam sendo suplantadas à medida que se adaptavam à cidade e se estabe-

leciam financeiramente. Ao recriarem mecanismos para viver, comerciar e se rela-

cionar na ‘pequena Turquia’ se sentem fortalecidos e o que era transitório e tem
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porário passou a ser permanente. Através do trabalho se relacionam com o Rio e

com o país receptor e o projeto de retorno vai sendo adiado, quer seja pela falta

de recursos, quer pelas exigências dos novos negócios ou pela família aqui cons-

tituída. É também através do trabalho que estes imigrantes traçam seu cotidiano,

relacionam-se com a rua da Alfândega e cercanias, assim como, relacionam-se

com outros moradores da cidade com os quais associam-se ou, por vezes, dispu-

tam espaços e territórios. 

Alguns imigrantes trabalharam como condutores de bonde. Outros, na em-

presa Light, que empregava imigrantes para o trabalho braçal de quebrar asfalto

para a instalação dos novos trilhos de bonde que estavam sendo implantados na

cidade. Mas a maioria dos que se estabeleceram na rua da Alfândega, iniciaram-

se como vendedores ambulante.  

O comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro e a presença de árabes e

judeus nessa atividade, é tema do já clássico artigo de Everardo Backheuser, pu-

blicado em 1944, que também cita o “bairro sírio” da cidade, e vale a pena ser repro-

duzido em parte: “(...) A preferência de certos estrangeiros para o comércio é mani-

festa. Para o Brasil a imigração desejável seria a de agricultores, mas, mesmo che-

gando para esta finalidade, em pouco tempo o imigrante foge à lavoura preferindo ou

a indústria ou o comércio onde o enriquecimento é mais rápido. Neste o mascatea-

mento ambulante exige menos capital de instalação e, portanto, seduz a quantos

ambiciosos de fazer fortuna. Em pouco, ganhos alguns cruzeiros, o ambulante ‘se

estabelece’ em pequeno negócio sedentários.(...) Desde os tempos coloniais até

quase os fins do século XIX, o mascate e o ambulante ‘de valia’ eram portugueses.

Depois, veio a época dos italianos. Mais tarde dos sírios. Estes retalhando a venda

de miudezas, espalharam-se pelo Brasil todo, estabelecendo-se depois como pe-

quenos negociantes em remotos rincões do nosso país. (...) O sírio começou ven-

dendo fósforos (os caricaturais ‘fôfo barato’ do princípio do século, em bandejas de

madeira pendendo do pescoço, suportadas por um espeque). Pouco a pouco se es-

pecializaram no ‘armarinho’, passando a ‘negociantes’. Hoje há para tal negócio um
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verdadeiro bairro sírio nas vizinhanças da praça da República. (...) Os sírios tiveram

logo depois, já no último quartel do século atual, um avassalante sucessor: o judeu.

O judeu de todas as nacionalidades, principalmente, porém, balcânicos e russos, é o

mascate da atualidade, não só no Rio, como em inúmeras cidades e vilas. É o ‘turco

da prestação’ (...).” 111

A expressão ‘turco da prestação’ particulariza e valora tanto a atividade de

ambulante quanto os grupos étnicos que a executam e indica que, nessa época,

vigorava no imaginário da população (e do professor Backheuser também) uma

concepção errônea da origem dos diferentes imigrantes. A clientela de uma forma

geral usava diferentes formas de tratamento para se referir aos vendedores am-

bulantes urbanos, quer fossem os árabes ou judeus. E era comum, para ambos,  o

uso da expressão “turco da prestação”, mesmo que muitos destes ambulantes

fossem originários da Polônia, da Rússia ou da Bessarábia (Romênia). De qual-

quer forma, eles se tornam uma marca, uma marca cultural na cidade, e não há

uma freguesa antiga que não se lembre do “gringo que vendia à prestação”, qual-

quer que fosse a sua origem!

O cronista Luís Edmundo também descreveu os vendedores ambulantes do

Rio de Janeiro no início do século XX, suas mercadorias e seus pregões na cida-

de. E não deixou de apontar caricaturas da turca vendedora de fósforos e seu fa-

moso pregão: “Fófo barato, fófo, fófo!“112 e  do turco vendedor de miudezas como

espelhinhos, botões, tesouras, canivetes entre outros: 

                                           
111 BACKHEUSER, E. “Comércio ambulante e ocupações de rua no Rio de Janeiro”. In: Revista
Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ano VI, n. 1,
jan.- mar./1944, p. 14-15. A continuação deste texto, enfoca o judeu como um imigrante indesejá-
vel, considerando-o, do ponto de vista social e político “verdadeiro perigo, pois sendo inescrupulo-
so, vale-se de todos os recursos, não só para enganar o freguês, como para disseminar idéias
subversivas, tem sido apontado como um dos agentes do bolchevismo”.
112 Luís Edmundo, Rio de Janeiro do meu tempo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 2 v., 1938, p.
62, 113-114, 410. É curioso que quase não existem registros visuais sobre os vendedores ambu-
lantes urbanos de origem árabe e judaica, na primeira metade do século XX. Nesse mesmo livro de
Luís Edmundo há no entanto duas imagens intituladas “mascate” e “vendedora de miudezas” que
muito se assemelham ao tipo físico árabe.
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Fonte: Rio de Janeiro do meu tempo.

O comércio de fósforos era um ramo desenvolvido por imigrantes árabes na

cidade e o depoimento de Nicolau Chucri Salomão, relembrou essa presença na

região da ‘pequena Turquia’: 

(...) Deixa eu falar dessa Maria dos Fósforos.  Era uma senhora, e o nome dela era Maria Sa-
lomão. E então chamavam ela de Maria Beirute, porque ela era de Beirute. Ela era distribuido-
ra de fósforos. Vendia fósforos para essas grandes casas, para esses botequins, vendia pra
revendedores e tudo. Muitos confundiam esta senhora com a outra que vendia fósforos na
porta, na igreja de São Jorge. Esta senhora tinha três filhos e uma filha e o sobrenome deles
era Marun, tem o São Marum que é o protetor dos libaneses. São filhos da Maria Salomão.
Depois ela ficou velha, acabou com aquilo, a Fiat Lux se expandiu e outras fábricas aí, ela
deixou, alugou a loja, e casou o filho com uma moça muito prendada que morava ali na rua da
Alfândega 364, sobrado. 
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O trabalho como vendedor ambulante era visto como um começo necessário,

um “mal necessário”, e são vários os depoimentos que transmitem esta dificuldade

inicial. Mas observa-se também um certo resignar em relação a ela, visto que to-

mavam como exemplo os outros imigrantes que já estavam estabelecidos econo-

micamente e comercialmente na rua da Alfândega e que também haviam come-

çado a vida no Rio com ambulantes. O certo é que a maioria prosperou e, deixan-

do de lado as vendas nas ruas, abriram suas lojinhas na região. Muitos daqueles

que controlam hoje o mercado varejista do Saara iniciaram sua vida como vende-

dores ambulantes ou, então, são filhos deles. 

O imigrante libanês Wadih Bedran que é um grande comerciante no Saara,

também trabalhou como ambulante ao chegar ao Rio, e relembrou que sua mãe e

tias já desenvolviam essa atividade na cidade, que para ele, era a profissão, pos-

sível, para os libaneses:

(...) Ela [minha mãe] veio sozinha. Eu só que vim depois. Vender à prestação, na rua. À
prestação. Carregar embrulho e vender de porta em porta. (...) Vinha três primas, quatro
primas. Todos vendiam à prestação na rua. (...) A profissão, aqui no Brasil, para os libane-
ses. Todos os libaneses que vinham aqui começavam a vida vendendo à prestação na rua.
(...) Eles compraram um pouco de mercadoria – meias, vestidos e cortes de calças, terno e
tudo – e carregou e foi com ele. E começou a chegar, entrar... bater na porta: –  “Fregue-
sa...[bate palmas para mostrar como se fazia] ... Estou aqui, por modo de vender à prestação.
Se precisa, deixa entrar; se não precisa, diga hoje não. Venha outro dia!"  A vida é essa! 

Elias Belassiano, libanês de origem judaica, vivenciou experiência similar e

relembrou que o ambulante não só comerciava tecidos mas qualquer coisa que “a

freguesa precisasse”. Fica claro que além de serem vendedores eram intermediá-

rios, e tinham a função de financiar as compras das clientes:  

(...) A gente andava... Ambulante. Vendia à prestação. Quem criou a prestação foram os judeus
mesmo. Agora as lojas vendem a prazo. Isto foi copiado pelos judeus. Foi isto. (...) Não, não era
mascate. A gente carregava embrulhos que tinham 20, 30 peças, de fazenda cada uma de três
metros. A gente ia na casa das freguesas. E oferecia. Era tricolina, seda, era várias qualidades.
A maioria era inglesa. Na rua da Alfândega tinha atacadistas. Eu chegava e comprava em
dinheiro e vendia a prazo. E vendia a prazo. Por exemplo; uma fazenda de três metros a gente
vendia por vinte mil réis naquela tempo. Já custava para nós 10, 12 réis. A gente vendia por 20.
Recebia a entrada de 5 mil réis depois o resto em três, quatro vezes para a freguesa pagar o
resto. Era assim que a gente trabalhava. E devagar foi indo. (...) [Era] nas casa de família, na
zona da Saúde, da Sacadura Cabral, Rodrigues Freitas, Senador Pompeu, aquelas ruas todas.
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Hoje ninguém mais pode passar por ali. Cheio de assaltante. Onde tem o morro da Providência,
lá ninguém pode, nem a polícia pode subir lá. E a gente ia para lá toda hora.

(...) Todo mundo era, o mesmo negócio que a gente fazia. Eles [os árabes, os não judeus]
faziam a mesma coisa. Todo mundo vendia nas casas de família à prestação. (...) Por exemplo:
Esta freguesia pedia: – “olha, eu quero fazer um terno para meu marido”. A gente mandava na
alfaiataria, ele fazia. A freguesia pedia um anel para a filha dela formar, a gente vendia. A
freguesa pedia... O que ela pedia, a gente arranjava. Entendeu como é? Não é só fazenda que
a gente vendia não. Anel para professora, botava a estrela. Então a gente comprava anel com
estrela, por um preço e a gente vendia mais caro porque ela ia pagar à prestação. Ela queria,
por exemplo, um dormitório para casa. A gente chegava na casa de móveis, comprava um
dormitório e vendia à prestação para o cliente. Era assim. Vestido de noiva, vendia fazenda.
Naquela época elas mesmo costuravam. Era assim...

Armarinho Bazar Inglês. Fundado em 1926, por J. Bokehi, imigrante judeus libanês, na rua Regente Feijó.
Vendia pentes, escovas, calçadeiras, para vendedores ambulantes. Acervo família Bokehi, reprodução

CIEC/UFRJ.

Esses depoimentos são bastante expressivos e nos permitem correlacioná-

los com diversas formas pelas quais os imigrantes se inseriram na cidade. De um

lado, o abastecimento das zonas mais afastadas do Centro, que a proximidade

com a estação de ferro facilitava. De outro, o fato de os imigrantes incorporarem

usos da cidade como o bonde e o trem, que se tornaram parte da vida pessoal e

profissional desses habitantes. Nas primeiras décadas do século, a região de  Sa-

cramento possuía linhas de bondes que passavam ou pela avenida Marechal Flo-

riano ou pela praça Tiradentes, seguindo pela avenida Passos ou praça da Repú-

blica. Passando pela rua da Alfândega, houve apenas uma linha de bonde, que se

dirigia até a praça XV, e circulou até os anos 1930. Ele era pequeno e conhecido

como  ‘caixa de fósforo’. Vinha da Central, passava pela praça da República, en
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trava na rua da Alfândega, indo até a praça XV, onde havia um conhecido merca-

do de legumes freqüentado pelos habitantes do Centro. Os ambulantes também

usavam o bonde como recordou Wadih Bedran: 

Por outro lado, a proximidade da estação de ferro também facilitava o aces-

so de pequenos comerciantes do interior do estado (que também chegavam pela

Estação de Ferro Leopoldina) que vinham à rua da Alfândega  fazer compras no

atacado da região, a fim de abastecer suas lojas e armarinhos. Muitas mercadori-

as eram mandadas de trem para o interior ou para outros estados; outras iam de

navio. Nesse sentido, o fato de a rua da Alfândega se iniciar no mar, perto do

porto da cidade, e se estender até a Estação de Ferro Central do Brasil impulsio-

nou o desenvolvimento dessa rua e de suas adjacências. E foi assim que durante

os anos de 1920 a 1950 foi a mais importante área do comércio atacadista do pa-

ís. Segundo J. Benchimol, o porto do Rio de Janeiro não mais se destacava como

porto exportador de café, mas sim, como “centro distribuidor de artigos importados

e como mercado de consumo”. No começo do século XX, “figurava entre os quin-

ze principais portos do mundo e vinha em terceiro lugar no continente americano,

depois dos portos de Nova York e Buenos Aires”, e em 1906 já absorvia quase a

metade do movimento geral das importações feitas no país.113

No auge do comércio atacadista na região, a clientela vinha às lojas da rua

da Alfândega, escolhia a mercadoria que seria enfardada, empacotada e entregue

à companhia de trem e/ou ao porto para remessa para outros estados e países,

como relembrou Márcio Ribeiro em seu depoimento ao Projeto Memória do Saara:

(...) haviam imigrantes portugueses, haviam filhos de imigrantes, e haviam portugueses
que trabalhavam aqui. A parte de serviço pesado que era feita na rua da Alfândega, que
chamava os carrinhos de mão, chamávamos também de ‘burro sem rabo’, todos só com
portugueses. Os caminhões que faziam o transporte, que pegava a mercadoria aqui para
levar pra estrada de ferro, que 90% era transporte de estrada de ferro, para o Norte e
Nordeste e Amazônia é que ia via marítima. Então existia uma estação que chamava a Ma-
rítima, no Rio de Janeiro, todos os portugueses pegavam aqui, que eram também os trans-
portadores portugueses, eles pegavam e levavam ou para a ferroviária ou para a Marítima,
onde lá eram exportados, ou ia via férrea para toda essa região de Minas e norte do esta-
do.

                                           
113 BENCHIMOL, J.L., op. cit., p. 220. 
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A imagem dos árabes e dos judeus estava atrelada às atividades de ven-

dedores ambulantes de um modo geral, quer fossem na cidade, quer fossem nas

zonas rurais. Mas um trecho da fala de Elias Belassiano citada anteriormente, nos

suscita uma outra questão: o constante equívoco ao referenciar os vendedores

ambulantes urbanos com o termo mascate. Assim Elias se expressou: “A gente

andava.... Ambulante. Vendia à prestação. (...) Não, não era mascate. A gente car-

regava embrulhos que tinham 20, 30 peças de fazenda cada uma de três metros.” A

gente ia na casa das freguesas.” O mascate, que é quase um personagem da lite-

ratura, se dedicava ao comércio ambulante no interior e em zonas rurais, e são

vários os autores que tratam de sua presença no país. Esta vem desde o início da

colonização, quando a atividade era exercida predominantemente pelos portugue-

ses. Depois passa a ser exercida pelos imigrantes italianos principalmente em São

Paulo e, posteriormente, já no final do século XIX início do século XX, passa a ser

realizada pelos imigrantes sírios e libaneses cristãos que se dedicam intensa-

mente a esse comércio.114 Com sua matraca, anunciavam suas mercadorias como

fazendas (corte ou retalhos), rendas, lenços, fitas, agulhas, dedais, linhas, perfu-

mes, maquiagem barata, carregadas em caixotes ou malas pesadas, e que, devi-

do a isto, passaram a ser chamados de ahlal kacha que, em árabe, significa o

“povo da caixa”. 115 

Mascates e vendedores ambulantes urbanos (também chamados de

prestamistas) têm em comum o fato “de carregarem a mercadoria consigo e, so-

bretudo, preencherem a função de circuladores de bens econômicos e de difundir

padrões e ideais urbanos”. Mas uma das diferenças entre eles, reside “no espaço

                                           
114 São várias as referências bibliográficas sobre os mascates no Brasil, entre elas o conhecido
livro de José Alípio Goulart O mascate no Brasil  e o artigo de Pierre Deffontaines “Mascates ou
pequenos negociantes ambulantes do Brasil”. Sobre a presença dos árabes e dos judeus nessa
atividade, alguns artigos e pesquisas enfocam essa atuação na cidade de São Paulo. Entre eles
indicamos os trabalhos dos autores KNOWLTON, HAJJAR, SAFADY, TRUZZI E LESSER citados
na bibliografia. Sobre o comércio ambulante no Rio de Janeiro e a presença étnica dos árabes e
judeus nessa atividade profissional, citamos, entre as raríssimas fontes de pesquisa, os artigos de
BACKHEUSER, LEWIN, MORAES também indicados na bibliografia final. 
115 HAJJAR, C. F. Imigração árabe: 100 anos de reflexão. São Paulo: Ícone Ed., 1985,  p. 89. 
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físico-geográfico da ação econômica”116, pois enquanto os mascates atuam na

área rural, os prestamistas, trabalham no limite dos centros urbanos. Outra dife-

rença reside na forma de pagamento e, por conseguinte, na mercadoria comercia-

lizada. Os mascates do interior vendiam à vista enquanto os prestamistas, e o

nome já diz tudo, vendiam a prazo, a prestações gerando o que Helena Lewin

chama de “sucessividade da dívida do freguês”. Isto é, o cliente sempre adquiria

alguma coisa, amparado pela facilidade de pagamento oferecida pelo prestamista

e, desta forma, mantinha uma “dívida através da sucessividade de compras”.117 

No caso dos klienteltshik (palavra em ídiche que pode ser traduzida por

“aquele que tem clientela”, usada para designar os vendedores ambulantes de

origem judaica asquenazita) essas dívidas eram anotadas nos famosos cartões do

prestamista, chamados também de cartões da prestação, ou cartão de vender a

prazo. 118  Eram seu instrumento de contabilidade e geralmente impressos por ti-

pógrafos judeus como Miguel Kafensztok, como citamos anteriormente, que con-

tou em seu depoimento que fez centenas de milhares deles, para atender aos

vendedores ambulantes. Em maços de 50 ou 100, tinham informações como: im-

portância total devida, nome, sobrenome, endereço, data da compra e datas de

pagamento. Miguel imprimia também os recibos, em milheiros, com canhotos, que

ficavam com a clientela. Esses cartões eram um trunfo e, às vezes, por não terem

licença para trabalhar nas ruas, os prestamistas tinham medo de serem pegos

pelos “rapas” e terem as mercadorias e os cartões confiscados. Assim tinham

                                           
116 LEWIN, H. A economia errante. Trabalho apresentado no seminário “O olhar judaico. Perspecti-
vas na cultura brasileira”. Rio de Janeiro: CIEC/ECO/UFRJ, digitado, 1993, p. 6-7.
117 Id., ibid. 
118 Helena Lewin em seu trabalho citado, aponta que há um “silêncio bibliográfico” sobre o papel
que os judeus desempenharam na constituição do capitalismo brasileiro e neste artigo se debruça
sobre a atuação do vendedor ambulante judeu asquenazita (da Europa Oriental e Central) que
considera um importante agente no processo “de circulação de mercadorias desconcentrando a
sua distribuição e aumentando a velocidade do produto sobre o espaço urbano e suburbano”.
Neste texto indica que esse imigrantes adotaram várias expressões para se referirem a essa ativi-
dade comercial e a mais usada é a expressão ídiche klienteltshik. Adotavam também os termos
prestamistas, ambulantes, trabalhar na rua, vender no cartão, além de uma outra expressão ídiche
clapn clientele, que significa “bater de porta em porta”. Id., ibid.
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sempre cópias dos cartões em casa porque, afinal, se os perdessem, perderiam,

além do dinheiro devido, a própria clientela. 

Em seu depoimento ao Projeto Memória do Saara o alfaiate polonês Luís

Szajnbrum falou  da importância dos cartões para os prestamistas. Ele recordou

as atividades do pai como klienteltshik  nos subúrbios do Rio e como ele desen-

volveu uma relação de proximidade com suas freguesas: 

 (...) Meu pai trabalhava lá na Penha, eles tinham muita consideração. Meu pai era desse tipo,
conforme eu te falei, um socialista que, depois da morte dele é que eu soube a consideração e
com que bondade ele agia com aquele pessoal, eu mesmo não tinha conhecimento do vínculo
que ele tinha com aquela freguesia. E já mandaram inclusive rezar uma missa pela morte
dele, entendeu, em homenagem. Então quando ele morreu muita gente ficou devendo, né?,
um monte de cartões assim para serem cobrados. Então havia outros prestamistas interessa-
dos em comprar aquela clientela, mas como é que eles queriam comprar?  Eles faziam assim:
pegava o monte de cartões, olhava para o cartão, se tinha algum mês atrasado não interessa-
va; então escolhia a nata da clientela. E em cima da nata da clientela ele queria pagar 50% do
crédito que tinha a receber ali. Aí eu, isso ele faleceu em 1962, eu já morava em casa própria,
eu casei já em boas condições porque eu trabalhava, como eu te disse, trabalhava por peça e
conseguia juntar um dinheiro. Naquela época mão-de-obra era valorizada. Então eu passei
então, em vez de vender essa clientela, meu irmão não tinha casa própria, então a minha irmã
não fazia questão daquele dinheiro e daquilo, então minha mãe sugeriu, e eu mesmo disse,
olha aí, chamei meu irmão e digo: “vamos fazer o seguinte, vamos cobrar essa clientela, a
gente sai no domingo, em vez de ir pra praia, vamos visitar clientela e cobrar. E com o dinhei-
ro que nós apurarmos dessa coisa você compra a tua residência, né?” Dito e feito, então aí
que eu tomei conhecimento como é que meu pai procedia junto àquela freguesia.

A percepção sobre o trabalho como vendedor ambulante será expressa de

forma bem diferente no relato dos imigrantes judeus asquenazitas. Estes também

apontam para a constituição de uma rede de relações importante em função desta

atividade, onde ambulante e lojistas “se completam e seus negócios se entrelaçam”,

e se um se movimenta permanentemente no espaço, “é errante, e errante é a sua

economia”, o outro é fixo e está “inserido no mercado formalmente  organizado”.119 

                                           
119 LEWIN, H., op. cit., p. 8. 
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Essa relação é antiga, como reparamos em uma propaganda veiculada em um

jornal judaico da cidade, de 1917, onde um lojista judeu anuncia facilidades para

ambulantes: 

Fonte: Jornal A Columna, dezembro de 1917. 

Mas apesar das ajudas iniciais, os judeus de origem européia tinham uma re-

sistência  maior em aceitar tal atividade. Eles temiam as barreiras provocadas pela

língua ( não aprendiam tão facilmente o português como os árabes, que falavam o

francês), pelos visíveis contrastes entre a cultura européia e brasileira, e até pela

diferença climática: em alguns depoimentos, verificamos que muitos chegavam à

cidade trazendo ternos escuros e quentes próprios para o clima europeu, mas de

pouca utilidade no Rio de Janeiro. 
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De qualquer forma, essa atividade socializa mais rapidamente o imigrante,

que em suas andanças se relaciona com outros habitantes da cidade inclusive

outros imigrantes, como relembrou Elias Belassiano em seu depoimento:

(...) Conforme a gente era imigrante, era libanês, tinha português, tinha sírios, tinha muitos. E
assim por diante. Tinha de tudo. Tinha italianos também lá na rua Nabuco de Freitas, agora é
um lugar brabo, mora muita gente assaltante. A gente vendia à prestação, então ali morava as
famílias italianas e então, quando alguém morria, as famílias italianas, eles choravam muito.
Uma vez eu assisti a um enterro saindo da rua Nabuco de Freitas, os automóveis acompa-
nhavam o enterro. E então, fez a volta no edifício da Central do Brasil, entrou na rua General
Câmara, e ainda tinha carros na rua Nabuco de Feitas. Tão grande o acompanhamento. Só os
italianos é que moravam ali. Chamava ‘lugar dos italianos’. A maioria dos italianos trabalhavam
em engraxate. Todo lugar, em uma porta de sobrado, alugava porta de engraxate, porque
antigamente [se engraxava sapato]... . 

Havia uma convivência entre ambulantes árabes e judeus que circulavam

pelo Rio, atuando em diferentes bairros e criando diferentes clientelas. Cada um a

sua maneira demarcava seu espaço de atuação na cidade e teve contato com a

diversidade que ela impõe. Através de suas memórias nos mostram que aos pou-

cos começam a sentir “pertencer” à cidade e, apesar de certas tensões entre eles

e os “outros”, representantes de uma cultura brasileira, a sua participação e convi-

vência no cotidiano da cidade é reforçada, mesmo que cada um guarde um olhar

diferenciado sobre ela.

Como não poderia deixar de ser, como “primos“ que são, os árabes e judeus

no Saara divergem em relação a quem é o mais tradicional comerciante do mun-

do, assim como a quem é o pioneiro  na introdução do sistema de parcelamento

nas vendas dos ambulantes na cidade. Mas de forma divertida discutem essas

questões, assim como têm sempre piadas em relação a eles mesmos, como a que

nos contou o polonês de origem judaica Iosek Lis Szajnbrum, que no Rio passou a

ser chamado de ‘seu’ Luís: 

(...)Tem até uma, quer dizer, não é uma piada, é um fato verídico, porque aqueles prestamis-
tas todos se juntavam na hora do almoço, às vezes trabalhavam na mesma zona, no mesmo
bairro, ia muito uns três, quatro se encontravam no mesmo botequim, em cada esquina tinha
um botequim, pra fazer aquele almoço disfarçado, chamado de almoço, mas geralmente eles
tomavam era um sanduíche com uma cerveja, ou então era média com pão com manteiga,
um sanduíche de queijo, etc. Então o português que era o dono do botequim uma vez chamou
um judeu com certa intimidade, dizia pra ele: – “Ô Chico, eu cá não entendo esse teu povo.
Dizem que o povo inteligente é o judeu, eu cá no meu botequim eu faço uma força desgraça
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da pra comprar fiado e vender à vista, e vocês ao contrário, discutem, discutem com o seu
vendedor, e compram à vista pra vender fiado.” Ele não sabia que nessa jogada tinha muito
lucro. Entendeu? 

No Saara é comum contar experiências em forma de piada e nos bate papos

nas esquinas ouvimos com freqüência “histórias” divertidas sobre o passado des-

tes grupos. As esquinas, aliás, merecem destaque no Saara pois desempenham

um papel fundamental na sociabilidade de seus ocupantes, como veremos no ca-

pítulo 3. 

Em torno da figura do mascate ainda hoje são contadas muitas “histórias” e é

comum serem referenciados como “bandeirantes”, e “desbravadores”, pela sua

inserção no interior do país. A sua participação na vida econômica do Brasil é

sempre enaltecida por seus filhos que, em seus depoimentos, se orgulham do

passado “árduo” dos pais. Esse reconhecimento à figura do mascate e, conse-

qüentemente, à figura de grande parte dos imigrantes árabes que se estabelece-

ram naquele quadrilátero, está expresso através de uma escultura numa pequena

praça no espaço do Saara chamada informalmente de praça do Mascate. Essa

escultura marca essa sua territorialidade e os ocupantes do Saara se projetam e

se identificam com ela e, simbolicamente, definem aquela localidade com sendo o

seu espaço representativo na cidade. 

A escultura, foi uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio para a

S.A.A.R.A, e mistura os símbolos do mascate urbano ao mascate rural. Sua fisio-

nomia  mais se  assemelha a um tipo físico turco do que propriamente ao imi-

grante libanês e sírio. De chapéu, de colete, de camisa de manga comprida, de

metro e tecido na mão, ao lado de um baú e de fardos de tecidos, aí está a ima-

gem do mascate que divulgam para a cidade: 
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Placa comemorativa: “A Confederação Nacional do Comércio no cinqüentenário da Federação do Comércio
Atacadista do Estado do Rio de Janeiro oferece à S.A.A.R.A , “o mascate”, figura lendária do comerciante que
outrora realizou notável tarefa civilizadora, merecendo o reconhecimento dos empresários de hoje.” Rio de
Janeiro, 18 de novembro de 1991. Acervo: CIEC/ECO/UFRJ.

Em seu depoimento, Demetrio Habib assim se referenciou aos mascates: 

(...) E a figura do mascate quer dizer para mim a imigração árabe. Foram os árabes que in-
ventaram o crediário, foram os árabes que carregaram caixotes enormes nas costas amar-
rados na testa com correias de couro e que eles andavam pelas fazendas levando. Eles le-
vavam aquelas fazendas de renda de gippir, levando madrepérolas, batom, ruge, pó-de-
arroz. (...) Ela representa para mim, embora papai não tenha sido mascate, ela representa
pra mim a gratidão do brasileiro ao povo árabe e eu me emociono com muita facilidade ....
Mas lá no fundo, ao falar de mascate que ele é para mim o símbolo do trabalho, é o símbolo
daqueles que deixaram a sua terra, trocado por outra sem saber falar pelo menos o idioma,
e aqui trabalharam e venceram.

E sobre a pracinha do Mascate no Saara...

(...) Olha, a praça não tem nem nome. Ela chama-se a praça do Mascate porque nós a ba-
tizamos como praça do Mascate. Esse mascate estava ali em frente a Caixa Econômica
[na avenida Passos], nós o trouxemos para ali e no meio da praça o colocamos. Nós abu-
samos do direito de sermos donos da área e colocamos ali o mascate. Então é a nossa
praça do Mascate.

E foi nessa praça que em fevereiro de 2000 um grupo de comerciantes lan-

çou a banda de carnaval oficial da S.A.A.R.A com o chamativo nome Banda Berro

do Mascate. Nessas expressões misturam-se duas culturas e dessa forma incor-

poram viveres da cidade e referências da cultura brasileira. O sambinha tem como

refrão: “vem brincar na Banda do Mascate..., mascate é cultura e arte”, e como

nos disse informalmente um entrevistado, a banda é a “mistura da matraca do

mascate e do tamborim”! O carioca Demetrio Habib em seu depoimento também
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demonstra essa interação reafirmando a importância de mesclar a cultura árabe

com a brasileira: 

(...) Exatamente. Banda do Mascate..., temos a banda, temos o hino da banda e pela pri-
meira vez nós... Era isso que estava faltando na Saara: uma banda de carnaval. Porque
tudo que nós quisemos nós conseguimos, só não tínhamos conseguido ainda formar a
banda que foi feita este ano agora de 2000.

      O espaço da casa: família, tradições, costumes

Muitos imigrantes sírios e libaneses ao chegarem à rua da Alfândega e às

ruas adjacentes moraram inicialmente no fundo da loja, que era separado do am-

biente de trabalho por uma cortina. Ao melhorar de situação, se transferiam para

sobrados que eram divididos com outras famílias e/ou ocupados por uma só famí-

lia que, no mesmo ambiente, residia e trabalhava. O uso misto dos imóveis nesta

região da cidade é antigo, e o uso conjugado, residencial e comercial, vai perdurar

na região do Saara até a década de 50, do século XX.

As situações dos imigrantes eram muito similares e a conquista da moradia,

da casa, assumia uma dimensão social importante, pois era uma forma de se inse-

rir no novo espaço. As mudanças de moradia significavam geralmente uma melho-

ria na vida pessoal e profissional. Os interiores dos sobrados respeitavam uma

típica arquitetura de início de século, com paredes altas, chão de madeira, uma

grande escada que levava ao sobrado, o qual tinha uma entrada independente do

andar térreo, ocupado pelas casas comerciais. Não era obrigatório que as famílias

que morassem na parte de cima fossem as dos comerciantes que ocupavam o

térreo. Mas existiam alguns comerciantes que tinham loja embaixo e residiam,

com a família, no andar de cima.

Notamos em vários depoimentos, a importância da conquista de um espaço

de moradia na rua da Alfândega, Senhor dos Passos ou nas ruas adjacentes. A

casa, para uma família árabe e para uma família judaica, é um espaço importante
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de transmissão de cultura e da memória coletiva do grupo. É o espaço onde esses

imigrantes (re)constróem tradições e é também o espaço de nascimento, de fes-

tejos, o espaço onde se preserva a língua ou o dialeto de origem, e onde a religião

é exercida com maior liberdade. As narrativas também demonstram que o espaço

da casa permite a manutenção de aspectos da memória familiar e assim, a pre-

servação da identidade do grupo. E é a casa também um indicador de ascensão

econômica. A passagem da casa de habitação para os fundos da loja e a subida

para um sobrado era sinal de ascensão, almejada por muitos imigrantes. Alguns

dividiam os sobrados com outras famílias e, nesse caso, prevaleciam as relações

de solidariedade entre imigrantes, muitas vezes independente de suas origens,

como relembrou Romeu Sufan em seu depoimento ao Projeto Memória do Saara: 

(...) No Saara a maioria que morava eram os próprios comerciantes. Vamos dizer, na pro-
cura e na própria moradia eles usavam a parte de baixo, que hoje são as lojas, para terem
o seu comércio; e a parte de cima eram as moradias. Tinham casos, inclusive, de você ter
duas, três, quatro famílias dividindo o mesmo sobrado. Na minha família, no início, o meu
pai e a minha mãe tiveram necessidades enquanto não tiveram o local certo, eles tiveram
uma época que foram obrigados a morar dividindo o sobrado com outras pessoas. O so-
brado era dividido... A cozinha era comunitária... O banheiro era comunitário. Isso, um
apart-hotel daquela época, que não tem os recursos do modernismo de hoje, da arquitetura
de hoje. Então, o que é que acontece? Os sobrados na época – você teria pela estrutura
do nosso imóvel daqui da loja – em cima era dividido por um salão na frente, naquela épo-
ca existia uma clarabóia. Uma coisa curiosa. (...) era feito um hall da iluminação e que dava
acesso às lojas embaixo. E eles eram, vamos dizer, o piso era todo ele de vidro... De cima,
você tinha, vamos dizer, uma transparência total porque o vidro era claro. 

As casas também eram espaços da celebração de casamentos e nascimen-

tos. Há várias narrativas que lembram o nascimento de filhos de imigrantes que ali

residiam. As crianças nasciam pelas mãos de uma parteira libanesa que depois as

entregava aos cuidados do médico Salim Mansur, que tinha um consultório na rua

Senhor dos Passos. Posteriormente, os pais entregavam ao Sr. Elias Safady,

também da localidade, a responsabilidade do registro das crianças. Romeu Sufan

assim narrou sua experiência:

(...) Eu nasci no Saara, na rua da Alfândega 347 sobrado. Nasci em casa, é. A parteira era
uma patrícia. Dona Elisa era uma senhora patusca, muito simpática. Uma senhora gorda.
Toda simpática. E ela então na época... Era libanesa, ela morava na Tomé de Souza. En-
tão tinha residência fixa aqui. Com a família, com os filhos né? E ela, nessas horas, ela
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era, vamos dizer, a mais procurada, a mais socorrida... Já num segundo estágio quem deu
mais sorte, no caso, o meu irmão nasceu na Pró-Matre.

Os batizados também eram muito festejados e o mais comentados são os

que aconteciam na igreja da Penha. Aliás, a Festa da Penha era motivo de grande

comemoração, não só para esses imigrantes como para os cariocas. Joseph

Schneider, imigrante judeu polonês e antigo alfaiate do Saara, relembrou em seu

depoimento ao Projeto Memória do Saara, do período dos festejos da Penha: 

(...) Todo mundo andava de terno. Por exemplo, chegava..., era no mês de outubro, era a
festa da Penha. Vinha pessoas fazer só terno de linho. A gente tinha tempo de fazer; con-
tratava oficiais que ajudavam a gente só pra trabalhar. Já depois de outubro vinha novem-
bro. Novembro já não aceitava roupa pra Natal. Que todo mundo botava terno novo no
Natal. Entendeu? Ninguém, do mais pobre até o mais rico, dava pra filho, pra quem for,
roupa toda. (...) Só se usava terno branco... Por exemplo, bicheiro, só usava terno branco
S-120 Taylor. (...) É. Naquele tempo eles usavam assim: camisa de seda, uma grama [sic]
de ouro, e o terno S-120 Taylor. Quando tinha uma festa, sapato branco bico..., e o chapéu
de Moreira da Silva (ri). Isso, todos eles, era a farda deles. Você olhava a festa da Penha,
você via todo mundo de branco ... (risos).[ Hoje em dia] ninguém usa terno. (...) Natal a
gente trabalhava na véspera a noite toda, até de manhã, para entregar tudo certinho, pra
gente fazer a festa. Inclusive eu me lembro... De madrugada a gente ia na Central para pe-
gar o jantar, o banquete na Central antiga. Não era este construído, era de madeira...

O hábito do piquenique é muito próprio do árabe e quando haviam os bati-

zados na igreja da Penha uma grande festa era organizada em torno do evento. A

comunidade ia prestigiar e comemoravam ao som do alaúde e com quitutes ára-

bes. Ali bebiam, cantavam, tocavam. Este era um modo de lazer habitual deles em

seus países de origem, e que se reproduz no Rio de Janeiro. Alguns imigrantes

sírios e libaneses que viviam fora da cidade, traziam os filhos para serem batiza-

dos na Penha, tal era a devoção, ou “a moda” como disse um imigrante. A família

Kudsi e outras famílias da vizinhança mantiveram a tradição, como rememorou

Wadia Kudsi: 

(...) Minha irmã mais velha e meu irmão Elias foram batizados na Penha, eu, em Campos,
minha irmã Jorgetta na Gomes Freire, a minha irmã Camélia e minha irmã Lourdes na Pe-
nha e meu irmão Edson, aí na igreja, na nossa igreja Ortodoxa... Minha avó é que gostava
muito da Nossa Senhora da Penha... Então antigamente faziam batizado, não é só a minha
família não, diversas famílias faziam batizados e faziam piqueniques lá. Podia fazer pique-
nique à vontade. Todo mundo convidado ia. Uns iam de trem da Leopoldina, outros iam de
carro, conforme pudessem. Então batizava lá e fazia o piquenique, e passava o domingo
todinho lá. Era uma festa. Comida, tudo bem embalado, bem arrumado, lá tinha chopp, ti-
nha tudo. Era um domingo maravilhoso. E depois acabaram com este negócio da Penha.
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Eu não sei porque é que acabaram com o batizado da Penha. Mas era tão conhecido... A
Regina, os filhos dela e os irmãos foram tudo batizados na Penha...

Família de imigrantes libaneses comemoram batizado no parque da igreja da Penha. Em pé à esquerda, o

músico com seu alaúde. À frente, as mulheres fumando o narguile. Década de 1920. Acervo Regina Riff.

Reprodução CIEC/UFRJ. 

As crianças judias também nasciam em casa e os meninos passavam pelo

ritual do brit-milá (a tradição judaica da circuncisão no oitavo dia de nascimento). A

família mandava buscar o profissional (o mohel) para o ritual que era feito em

casa. Informalmente contam que este mohel atendia aos membros da comunidade

muçulmana, que realiza essa mesma tradição. 

Os grupos tentavam manter suas tradições religiosas que, mesmo

(re)elaboradas em vários aspectos, permitiam a continuidade da cultura e da reli-

gião do grupo ali naquele espaço. Os imigrantes judeus seguiam rigorosamente as

tradições e fechavam as lojas nos feriados religiosos, além de muitos não abrirem

aos sábados, dia do descanso semanal, conforme os preceitos da religião.

O relacionamento entre os membros das diferentes religiões era observado

tanto nos ambientes de trabalho, entre os homens, como no ambiente da casa e

nas relações de vizinhança entre as mulheres. Os festejos religiosos marcavam 
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essas relações construídas cotidianamente e eram essas práticas que faziam com

que mantivessem uma relação de cordialidade e, em muitos casos, uma relação

de troca. Wadia Kudsi, relembra a relação que mantinha, sendo ela de uma família

de cristãos ortodoxos, com membros da comunidade judaica que viviam na vizi-

nhança:

(...) Se davam muito bem, não teve briga, nada disso... Eu me lembro, que eles fechavam,
nós sabíamos que era festa. Como a festa de Natal tinha que fechar, o Natal deles tinha
que fechar, então nós achávamos aquilo  normal. E sábado, a maioria não abria. ...Tinha
judeu que eles não acendiam nem o fogo sábado, pedia para nós acendermos. Não acen-
diam fogo. Tinha uma vizinha aí do lado, ela pedia para acender o fogo dela no sábado.
Nem pegava em vassoura nem nada. Não fazia nada.

Assim como relembra Isaac M. Nigri, de uma família judia libanesa, que

cumpria tradicionalmente os feriados religiosos: 

(...)...as datas, cumpríamos. Meus pais..., não se abria as lojas nos dias, havia um respeito
total, iam pra sinagoga, voltavam, e aquela festa. E os cristãos vizinhos, eu me lembro que
vinham cumprimentar os judeus pela data. Ou, vamos dizer assim, no Ano Novo, no dia de
Kipur, cumprimentavam pela data, e tudo mais. E nós, em retribuição, eu me lembro que mi-
nha mãe mandava: – “vai lá, na dona... leva esse pratinho de doce.” Então eu levava para os
vizinhos os doces da época, da festa local, vamos dizer. Quer dizer, na Páscoa, mandava o
doce tradicional da Páscoa; do Ano Novo, era outro tipo de doce. E, enfim, cada época, cada
festa, um tipo. Mandava para os principais vizinhos mais chegados. Ao mesmo tempo,
acontecia... como nós não temos o Natal, e o nosso Ano Novo também... é mais comercial o
31 de dezembro... nós, os judeus na época, da época, iam cumprimentar os cristãos pela
data.(...) Então no dia 24 eu me lembro que meu pai ia cumprimentar todos os vizinhos, de-
sejava um bom Natal pra todos eles, e no Ano Novo também... 

Observa-se hoje, no Saara, que a maioria dos imigrantes judeus e seus

descendentes fecham as lojas prioritariamente no feriado de Yom Kippur – Dia do

Perdão. A maioria, porque alguns já não as fecham. Isaac Nigri testemunha sobre

a importância de se manter as tradições religiosas e esclarece a sua posição, sim-

bolizando sua concomitante identificação com os valores transmitidos pelos pais,

embora compartilhe, com uma nova geração, de uma forma diferente de pensar e

agir: 
(...) Porque nós somos tradicionais, nós somos religiosos. Nós mantemos tudo, shabat,
tudo direitinho. Em casa a gente faz o kidush. Mas sem bater muito no peito. Meu pai sem-
pre dizia: – “quem bate no peito é perigoso”. A gente tem que fazer a religião com o cora-
ção, com a bondade, com a caridade, né?, procurar fazer o bem. Não fazendo o mal já é
muito bom. [As lojas a gente fecha] sempre,  Rosh Hashaná e Kipur... Não consigo. É, por-
que o meu pai sempre fechou todas as festas. E depois quando nós assumimos, e come
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çamos a eliminar Sucot, Simchat Torá. Ele fechava tudo. Shavuot, Pessach primeiro e últi-
mo, não dá. Aí chega na semana de Rosh Hashaná eu fico naquela ansiedade...: “Fecho
ou não fecho? Fecho ou não fecho?”. Porque nós temos gerente, podemos deixar na mão
dele, não tem nada de mais. Porque todos hoje abrem. Mas, quando chega assim... se na-
quele tempo nós sobrevivemos..., não vai ser nesse um dia aqui...! Então eu mantenho, até
em memória do meu pai eu [digo]: – “Não. Vamos fechar”. E a gente mantém, fecha e os
meus amigos não judeus (ri), eles sempre brincam comigo: – “pô, como é que você perde
um dia de negócios?”. Eu digo: – “Bom, mas no dia seguinte eu vendo o dobro” (ri)!

Em relação ao shabat, dia de descanso semanal dos judeus religiosos,

identificamos apenas uma cadeia de lojas no Saara que não abre aos sábados e

veicula essa informação no cartão de publicidade da loja, como pode ser visto

abaixo. Esta afirmação pública de identidade étnica, sinaliza que o Saara é um

espaço onde o judeu se sente, e se permite, ser reconhecido como tal, por suas

tradições e costumes. A loja Rachel Jóias é de imigrantes judeus sefarditas e pos-

suem várias lojas de jóias e chapeados na região. É também uma das poucas lo-

jas de proprietários judeus que têm, no umbral da porta a mezuzá, uma espécie de

amuleto (é um estojo, contendo um pergaminho com uma importante oração) e

que protege o ambiente judaico:  

Propaganda veiculada pela loja Rachel Rio Jóias, janeiro 2000.

As narrativas demostram que há uma inserção dos judeus na estrutura só-

cioeconômica e cultural da ‘pequena Turquia”, o que permite o contato e a solida-

riedade entre os diferentes grupos culturais. Mas, um trecho da narrativa do pró-

prio Isaac Nigri, demonstra um contraste ao estilo de vida que descrevem, e aos

valores que tentam assegurar: 
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(..) É, eu passei a minha infância e sofri um pouquinho. De que forma, é... o judeu sempre foi
tachado de miserável, sempre foi tachado de, é..., querer ser superior aos outros. E então a
inveja, ou não sei te dizer exatamente o porquê disso tudo, sempre o judeu foi perseguido. A
verdade é essa. Eu sou um dos que sofreu na minha juventude. Eu posso me lembrar até
um episódio que não sai da minha memória, eu com 59 anos de idade. Mas eu tinha nove
anos de idade, morando aqui na rua da Alfândega. Meu pai num sábado de tarde, era Sába-
do de Aleluia, meu pai me chama... Porque na época não tinha..., ninguém tinha geladeira
na época. Então meu pai..., tudo se comprava na hora. Se você vai jantar, você meio-dia faz
as compras pra preparar o jantar das sete; se você vai lanchar às quatro, é..., uma hora da
tarde você faz as compras. Tinha, tinha tudo. E meu pai mandou comprar, não posso me
esquecer, um queijo daqueles de cuia. Não sei se você lembra. É um, é um queijo... me re-
cordo isso, são 50 anos passados. Eu com nove anos saí daqui pela rua da Alfândega com-
prar na rua da Constituição, que era uma loja de queijo. Quando eu fui pela Tomé de Souza
pra passar pela rua Buenos Aires, tinha uma turma lá malhando o judas. Quando eu cheguei
perto, eu vi que eles iam me atacar, e saí correndo. Mas.. cheguei na porta de casa... como
é que eu vou chegar para o meu pai e dizer pra ele que eu não trouxe o queijo? Eu não po-
dia, era um desrespeito, era uma falta de tudo. Coisa que hoje eu..., se o meu filho fizer, não
ia acontecer nada. Mas a educação de outrora era outra, né?, e a gente tem que respeitar.
Que quê eu fiz? Eu fui em sentido contrário. Fui pela praça da República pra alcançar a
Constituição. Quando eu chego na mesma esquina, eles me pegaram. Quando eles me pe-
garam, eu corri pelo Campo de Santana, e não tenho vergonha de dizer que eu me urinei
todo de medo. E isso está gravado na minha memória. Que eles queriam me pegar para me
bater e tudo o mais como o judas, né? Eu sou judeu, então... enfim.

Através dessa fala de Isaac percebemos que o dinamismo das relações

estabelecidas na ‘pequena Turquia’ e conseqüentemente no Saara de hoje pode

ser, em algum momento, rompido. Esse depoimento ilustra que, em certas situa-

ções, a mesma comunidade que invoca a solidariedade e tranqüilidade entre os

diferentes grupos pode se contrapor em outras situações, e mostrar tensão em

certos contextos. Pode ser um caso limite, mas mostra que esse espaço social é

complexo e demarca fronteiras sociais e simbólicas dos diferentes grupos étnicos

e religiosos que o ocupam. O cotidiano dos imigrantes, no entanto, elabora um

espaço próprio e comum ao grupo, regido por laços de solidariedade e vizinhança

que tendem a se sobrepor e se tornam elementos sólidos de aglutinação. 

As experiências de vida na ‘pequena Turquia’ são marcadas pelas diferen-

ças culturais e as memórias reconstituídas representam visões antagônicas. Mas

os imigrantes ao se relacionarem com o lugar, tentam ‘negociar’ as desavenças e

estranhezas, dando lugar a uma relação de aproximação e de coexistência, em

nome do reconhecimento de que a ‘pequena Turquia’ deve ser um referencial, um
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apoio, para dar suporte a uma questão muito maior que os envolve, e com a qual

se defrontam, que é a sua própria relação com a cidade e o país emigrado. 

As experiências e vivências na ‘pequena Turquia’ definem um comporta-

mento e os imigrantes árabes e judeus instituem novas práticas sociais que sem

dúvida nenhuma são o suporte para as práticas e projetos futuros. 

A tentativa de manter uma unidade no interior do Saara se expressa no de-

poimento de Arnaldo Cherzman que reflete sobre o modo como as diferentes etni-

as se expressam em momentos e situações limites, como, por exemplo, as guer-

ras envolvendo árabes e judeus no Oriente Médio nas décadas de 1960 e 1970:

(...) Eu peguei a presidência da S.A.A.R.A, vamos dizer que em 1964, a época da revolu-
ção no Brasil, até 1978, entre vários períodos, eu fui presidente durante 12 anos. E nesses
12 anos, realmente foram anos difíceis pra você manter essa integração. Meu grande par-
ceiro nisso foi Demetrio Habib. Demetrio Habib que é o grande líder, na minha opinião, do
mundo árabe, que é o grande representante do Saara até hoje, nós saíamos às ruas para
apagar pequenos incêndios de pessoas radicais. Então em todas as guerras que havia no
Oriente Médio a imprensa tentava trazer esses acontecimentos para cá, e nós dizíamos
que a única guerra que nos preocupava, era a guerra de preços. É, em momentos mais di-
fíceis de entendimento lá, nos chegamos a assinar um manifesto encabeçado por mim e
pelo Demetrio Habib com cerca de seiscentas assinaturas de comerciantes da região. Ago-
ra, jamais, em tempo algum, houve qualquer conflito; jamais, em tempo algum, um comer-
ciante judeu que casasse uma filha, e que deixasse de convidar seus amigos árabes e
vice-versa. Jamais, num enterro de um comerciante judeu, esse é um momento marcante,
deixasse de comparecer todos os amigos deles árabes, ou vice-versa nessas ocasiões.
Sempre que alguém ficava doente, tanto árabe como judeu, ele recebia um carinho, como
recebe até hoje, o carinho, a preocupação, dessa confraternização. E hoje, mais do que
nunca, existe essa confraternização.

As lembranças de Arnaldo assinalam uma estreita ligação entre árabes e

judeus no Saara, mas também apontam para o fato de que foram marcadas por

tensões. Se os momentos limites ( como a situação vivida por Nigri) marcaram

algumas memórias, o que se tenta hoje é reforçar e exaltar a união entre eles.

Esse elo é associado à questão maior da imigração e da sobrevivência, que é uma

luta comum a ambos os grupos. Trata-se portanto de associar a questão maior da

luta por seu pedaço na cidade, como fica retratado no depoimento de Nicolau

Chami ao projeto Memória do Saara:

(...) Não, porque o Brasil é uma terra toda de imigrantes. Aqui não existe quistos de raças.
Você vê que lá naquela zona do oriente existe aquelas lutas, aquelas brigas ali, não é?,
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pela posse de terras. Aqui, no Brasil, você vê na rua da Alfândega, a Saara é judeu, é ára-
be, é todo mundo junto! Ali tá todo mundo tomando cafezinho, almoçam juntos. Não tem
isso não. Pode ser que, intimamente, lá no coração, cada um torça lá pelo seu lado, mas
aqui não. Aqui, vale a sobrevivência. Vale é querer, cada um ter o seu conforto, a família, e
vai... E vai levando.  

Os relatos demonstram que nas primeiras décadas do século, havia uma in-

transigência não apenas em relação aos casamentos entre filhos de imigrantes

árabes e brasileiros mas também entre os próprios imigrantes árabes cristãos ma-

ronitas e ortodoxos. Esta era reflexo de disputas e tensões internas no grupo que

se reproduziram no Brasil. Os imigrantes tentavam, através dos casamentos inter-

étnicos, uma forma de manutenção de um modo de vida e continuidade de tradi-

ções culturais. As segundas gerações (filhos dos imigrantes), no entanto, foram se

encarregando de introduzir certas mudanças. O convívio maior com os brasileiros,

o aprendizado da língua, a aceitação de costumes nacionais fez com que os imi-

grantes começassem a aceitar a diferença no âmbito familiar. Mas a  trajetória do

libanês Joseph Ghanem, expressa uma realidade vivida por vários imigrantes de

primeira geração: 

(...) Botei na cabeça vou emigrar. Para onde vou emigrar? América do Norte eu não co-
nheço ninguém; no Brasil eu tenho uma tia. Disse: – “Pelo menos chegando ali, me abrigo
um pouco na casa dela, tudo isso, e começo a vida.” E fiz um plano. Estava vivendo bem lá
no Líbano, tudo isso, fumava um cigarro que custava R$ 6,00, mais ou menos, a minha
vida era normal, eu fiz um plano: – “Eu tenho que gastar o que estou gastando lá, não abu-
so muito, e pode ser menos um pouco.” E fiz uma previsão que posso sofrer umas neces-
sidades. Então entre mim e a minha consciência, disse: – “Posso agüentar isso uns dez
anos. Se fizer alguma fortuna eu volto para o Líbano – já tinha 23 anos de idade mais ou
menos -  volto para o Líbano, me caso e crio a minha família. E se não fizer em dez anos,
eu fico até 40 anos de idade e volto. Faz ou não faz, eu volto morrer lá no Líbano.” Mas
acontece que graças a Deus, com dez anos, já abri uma loja e tinha boa renda; pois é, na-
quela época, em 1957, já era 1957, então já podia viajar tranqüilo para o Líbano. Aí viajei
para ao Líbano, cheguei lá, feliz, vi meus irmãos, somos cinco irmãos, aliás, seis irmãos,
três lá e três aqui. Cinco irmãos agora porque perdi um irmão aqui há uns dois anos atrás.
É... eu abri a loja e depois chamei dois irmãos meus para me ajudarem no trabalho, né? E
estavam comigo sócios e tudo isso. E quando voltei para o Líbano, solteiro, só tinha um ir-
mão casado lá no Líbano e a minha mãe disse: – “Bom, você não vai voltar solteiro para o
Brasil, tem que casar aqui”. Disse: – “Está certo minha mãe, mas se eu fico no Brasil, não
conheço ninguém aqui; eu preciso conhecer a pessoa, a família da pessoa. Aí ela me dis-
se: – “Bom, tem lá naquele bairro uma moça muito boa, família boa...” Eu disse: – “Olha, se
eu vou casar com ela, você conhece ela, eu não conheço, então eu casando com ela e ca-
sando com uma lá no Brasil da Amazonas é a mesma coisa, né?! (risos) Eu quero convi-
ver, conhecer a família bem, tudo isso”. Depois de muito debate ela me apresentou à mi-
nha esposa que é hoje (ri), a filha do Salim Saloumi, vizinho nosso, conheci ele antes de
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viajar para cá, uma família digna, boa. (...) Daí nós fomos visitar a família dela, e lá conse-
gui saber que ela tem quase 20 anos. Pensei bem, 13 anos de diferença, a mulher sempre
fica mais velha antes de que o homem um pouco, então vamos, vamos ver. Pensei uma
semana e pedi ela em casamento. Em 19 dias namoramos e casamos (risos). Aí, lá, natu-
ralmente, quando eu vi minha senhora eu disse: – “Olha, não pensa que eu vim da América
como os outros pensam que o sujeito estava na América, veio aqui cheio de dinheiro... Eu
não tenho nada. Viajei porque [trabalhei] de dia comi à noite. Eu não sou rico, eu não vou
te enganar. Se você gosta de mim, então casa comigo nestas condições”. Quer dizer, falei
coisa pior do que estou, para ver se ela concorda ou não...(ri) Ela concordou (risos). 

 Entre a avenida Passos e a praça da República havia várias igrejas que

eram freqüentadas pela comunidade, que participou na construção de algumas

delas, como a igreja ortodoxa que fica na avenida Gomes Freire, assim como a

igreja melquita de São Basílio, que fica na rua República do Líbano. A igreja ma-

ronita foi construída na Tijuca, bairro que abrigou um grande número de sírios e

libaneses. As igrejas católicas como a igreja do Santíssimo Sacramento na aveni-

da Passos (onde às vezes havia missa rezada em árabe para a comunidade da

‘pequena Turquia’), assim como a igreja de São Jorge, na rua da Alfândega esqui-

na com praça da República, também eram freqüentadas pelos imigrantes e seus

familiares. Muitos são devotos de São Jorge e esta devoção é visível em várias

lojas do Saara, que ostentam a imagem do Santo no seu interior, perto da caixa

registradora, ao fundo da loja, e que estão constantemente iluminados por uma

pequena lâmpada vermelha, e às vezes ornamentados com fitas e flores. Alguns

dizem que a devoção do São Jorge vem do tempo do Líbano, como relatou Jo-

seph Ghanem:
(...) Bom, era o São Jorge, o nosso santo mais forte, isto antes de nascer e aparecer o
Santo Charbel. O São Jorge é o nosso vizinho. Nós temos no redor da nossa casa [ no Lí-
bano] tem uma, tem um jardim grande de maçã, de pêra, de frutas, então, quando adoecia
uma pessoa de nós, um filho, meu pai, minha mãe: – “São Jorge, São Jorge, dá saúde
para o meu filho... tem aquela árvore que está naquele canto...”. Quer dizer, aquela árvore
era do São Jorge. O fruto dela, quando ela dá [sic] fruto, então vendiam aquilo e dava para
o São Jorge (ri). Quando adoecia outro, mais uma árvore... Assim ficou a metade do nosso
jardim para o São Jorge! (Risos) Então eles vendiam as frutas e o dinheiro da colheita
dava para o São Jorge. Depois tem o Santo Charbel, em 1954, apareceu o Santo Charbel.
Fez muitos milagres e o convento dele era em cima de uma montanha, aliás, uma monta-
nha que era difícil de acesso a ela. Numa certa vez adoeceu um irmão meu, o caçula, e fi-
cou aleijado. Fez muitas promessas, e correu todos os médicos, nada, não adiantou nada.
Ficou mais de dois, três anos, não podia andar. Aí meu irmão, quando apareceu São
Charbel, e curou muita gente que foram para lá, o meu irmão mais velho convidou ele para
ir visitar o Santo Charbel. (...) Aí olharam para ele, estava sem as bengalas, sem aquelas
muletas que ele tinha. Desceu do carro com eles e foram andando. Então, de lá para cá, a
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gente não deixou de adorar o São Jorge, a gente ainda tem fé no São Jorge (ri), mas tam-
bém o São Charbel é um bom ajudante (risos). Graças a Deus estamos todos bem aí.

Wadia Kudsi tem uma imagem de São Jorge em casa, que junto da imagem

do Santo Elias – o nome do avô, do irmão e do pai dela – “protegem a casa”. So-

bre a devoção a São Jorge pelos imigrantes árabes e seus descendentes, Wadia

nos relatou em seu depoimento:

(...) Eu sinceramente só vou [à igreja árabe] em dias especiais. Agora, para ir todo domingo
eu vou na igreja de São Jorge. São Jorge é nosso vizinho, amigo né?(...) É impressionante,
eu não sei porque gostam de São Jorge; dizem que São Jorge é árabe (risos). Pra mim é
São Jorge. Ah, não ..., que São Jorge é árabe..., eu não acredito não! Eu acho que é por-
que tanto que gostam do São Jorge que acham que o São Jorge é árabe.120

E sobre o quadro de São Jorge no cavalo e a pequena lâmpada vermelha

sempre acesa abaixo do quadro, comenta que está no mesmo lugar da casa, des-

de a época dos seus pais que ali viveram e que também são homenageados com

uma fotografia na parede: 

(...) Desde a época de meus pais. O Elias [o irmão mais velho] faz muita questão. Não
gosta de ver nem lâmpada queimada. Se tiver queimada ele manda logo comprar outra.
Devoção né?, dá luz para o santo. O Santo Elias na entrada da casa, tem a lâmpada tam-
bém acesa. E o  Sagrado Coração de Jesus... tem lâmpada acesa também. Agora, nós
freqüentamos todas as igrejas. 

É interessante observar nessas narrativas o hibridismo entre as duas cultu-

ras. Os imigrantes buscam manter referenciais de seu passado e de sua cultura

de origem mas vão incorporando certos valores da cultura brasileira, que  vai pe-

netrando nas diversas esferas da vida desses sujeitos. Mas serão seus filhos, que

apesar de continuarem a reproduzir certos valores transmitidos pelos pais, os res-

ponsáveis pelo entrelaçamento maior com a cultura brasileira, da qual se sentem

pertencer, como veremos no capítulo 3. 

                                           
120 A igreja de São Gonçalo Garcia foi construída em 1758 e a partir de 1850 passou a abrigar
também a irmandade de São Jorge. Aos poucos, o culto a este santo foi ficando tão popular que a
igreja, que se situa na rua da Alfândega, ficou mais conhecida pelo nome de São Jorge. Nascido
na Capadócia é o santo de devoção de vários imigrantes sírios e libaneses e também de milhares
de brasileiros. No dia 23 de abril há uma grande festividade para homenageá-lo, com a alvorada e
missas durante todo o dia, que reúne seus devotos que, de branco e vermelho, enchem a igreja e
ocupam a rua da Alfândega com suas oferendas e velas. 
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Wadia também guarda uma fotografia “de um tio libanês que foi guerrilheiro,

que lutou contra os turcos” e não é a única a ter este tipo de referência em relação

a seus antepassados e “figuras simbólicas do país de origem”. 121 Joseph Ghanem

também tem um desenho em seu escritório de um de seus irmãos  “fantasiado de

guerrilheiro”, como fica demonstrada em sua fotografia apresentada no capítulo 1.

As fotografias e os objetos biográficos são um tema à parte. Tanto o espaço

da casa como o espaço da loja são espaços de memória material onde expressam

e materializam certos traços de suas tradições culturais e religiosas. A casa e a

loja marcam estes territórios simbólicos tanto para os imigrantes como para mem-

bros de outros grupos que convivem neste mesmo espaço. Estas imagens são

representações do passado e através delas, como no caso de fotografias, perpe-

tuam o que estabeleceu-se como imagem “a ser perenizada pelo futuro”, um sim-

bolismo de um passado que quer ser relembrado e mantido.122 

Curiosamente, a loja assume o papel deste espaço de representação de

sua origem, e são os filhos homens, geralmente os proprietários das lojas, os en-

carregados da manutenção desses simbolismos no espaço público, que demarca

esferas de significação étnica e social. Pode ser um retrato da família, como ob-

servamos na parede da casa de Wadia Kudsi, como pode ser um retrato emoldu-

rado do pai, o imigrante pioneiro, que é reverenciado com sua imagem no interior

de inúmeras lojas do Saara. Há também fotografias de despedida, como observa-

mos na loja do imigrante libanês Joseph Ghanem, à rua senhor dos Passos, que

tem uma foto dele e da mãe se beijando no momento de sua partida para o Brasil.

Há, como também foi reparado na loja de Joseph, uma mistura de simbolismos

árabes e brasileiros: mapa do Líbano escrito em árabe, bandeirinha do Brasil e

imagens de São Jorge e São Charbel, figas da sorte e fitas do Senhor do Bonfim e

de São Judas. Há também um copo de água “para o santo”, recomendação de

uma amiga espírita. E há outro copo com água e açúcar que, posto na entrada da

loja, assim como as formigas que são atraídas pelo açúcar, atrai os clientes para o

                                           
121 Cf. FAUSTO, B. ”Imigração: cortes e continuidades”, op. cit., p. 18. 
122 Cf. MAUAD, A.M., op. cit., p. 85-86. 
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seu interior.123 E há  homenagens maiores, como o busto do patriarca Gabriel Ha-

bib, no interior da loja que leva o seu nome, hoje dirigida pelos filhos, que reveren-

ciam constantemente a sua imagem. 

Cada um destes objetos – quer seja uma mezuzá, quer seja a imagem de

São Jorge – reconstituem de alguma maneira ambientes que evocam uma deter-

minada origem, um determinado passado, uma determinada memória de grupo. 

Como observa Maurice Halbwachs em seu livro A memória Coletiva, os

objetos “se não falam, entretanto os compreendemos, já que têm um sentido que

deciframos familiarmente”. E demostra que quando um “grupo está inserido numa

parte do espaço, ele a transforma à sua imagem, ao mesmo tempo em que se

sujeita e se adapta às coisas materiais que a ele resistem”.124 Assim, cada grupo

cultural que ocupa o Saara, em seu espaço privado (da casa e da loja), reproduz

traços da comunidade de origem em que estiveram ligados e das quais ainda se

sentem fazer parte. Cada uma dessas imagens distingue um grupo. São histórias

diferentes, tradições diferentes, rituais diferenciados, experiências diferenciadas.

Mas esses símbolos demonstram particularidades, e não rivalidades, e as diferen-

ças coexistem no espaço da rua da Alfândega. 

                                           
123 Este sincretismo observado na loja de Ghanem, nos relembrou uma crônica escrita por João do
Rio em 1908, sobre os tatuadores na cidade do Rio de Janeiro. Nela o cronista se refere aos imi-
grantes “turcos” que se tatuam “com o fundo religioso”. Apesar de florear um pouco suas crônicas,
podemos dar crédito à sua observação sobre os árabes e judeus na cidade. Por ser bastante curi-
osa, essa crônica merece ser reproduzida em parte: “Os turcos são muçulmanos, maronitas, cis-
máticos, judeus, e nestas religiões diversas não há gente mais cheia de abusões, de receios, de
medos. Nas casas da rua da Alfândega, Núncio e Senhor dos Passos, existem, sob o soalho, feiti-
çarias estranhas, e a tatuagem forra a pele dos homens como amuletos. Os maronitas pintam inici-
ais, corações; os cismáticos têm verdadeiros ícones primitivos nos peitos e nos braços; os outros
trazem para o corpo pedaços de paramentos sagrados. É por exemplo uso muito comum turco com
as mãos franjadas de azul, cinco franjas nas costas da mão, correspondendo aos cinco dedos.
Essas cinco franjas são a simbolização das franjas da talit vestimenta dos hazan, [se referindo a
uma tradição judaica] nas quais está entrançado a fio de ouro o grande nome de Ihaveh. A outra
camada é a mais numerosa, é toda a classe baixa do Rio – os vendedores ambulantes, os operári-
os, os soldados, os criminosos, os rufiões, as meretrizes. Para marcar tanta gente a tatuagem tor-
nou-se uma indústria com chefes, subchefes e praticantes.” Ver RIO, J. “O corpo marcado”. In: In:
BANDEIRA, M. e ANDRADE, C. D. de (orgs.). Rio de Janeiro em prosa e verso. Rio de Janeiro:
Livraria José Olímpio, 1965, p. 187-192.
124 Cf. HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: ed. Vértice, 1990, p. 131-160.
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As famílias árabes, cristã e judaicas eram grandes: cinco, oito, doze mem-

bros. Essa peculiaridade – os sobrados eram pequenos, e geralmente tinham dois

quartos, uma sala, uma cozinha e área de fundos – é expressa em muitos depoi-

mentos e hoje é lembrada com certo humor e também com um certo orgulho, pe-

las dificuldades pelas quais passaram e às quais conseguiram se sobrepor. 

A relação com os parentes que viviam em outras cidades era mantida e não

era incomum a visita de familiares. Vinham do Espírito Santo, Minas Gerais e São

Paulo ou do interior do estado do Rio – Barra Mansa, Campos – e para passar o

final de semana, onde eram recebidos com festa e com grandes almoços, geral-

mente de comida árabe. A comida era uma forma de manter tradições. Mais do

que isto, ajudava a manter uma memória da casa e da família que havia ficado no

Líbano e na Síria. São vários os filhos de imigrantes que se lembram da comida

árabe feita pelas mães, que através de certos hábitos alimentares, possibilitavam

a manutenção e a perpetuação de suas culturas.

Este elo afetivo com a comida, talvez seja um dos que tenha ficado mais

forte na memória dos descendentes de imigrantes sírios e libaneses. Quando per-

guntamos a eles, qual o traço da cultura árabe que consideram mais marcante em

suas histórias de vida, a maioria se refere à comida étnica e àqueles momentos

divididos com a família, como os mais preciosos. Muitos contam que, com os

anos, o arroz e o feijão preto, tão típicos da alimentação dos cariocas, foram sen-

do  incorporados às refeições e apenas em certos eventos familiares e comemo-

rativos passaram a serem feitas as comidas tradicionais árabes. Para os imigran-

tes era uma forma de (re)afirmar e manter a sua identidade,125 movimento facilita-

do pela possibilidade de encontrar na região artigos de seus países de origem. 

Nas lojas das ruas Senhor dos Passos e Tomé de Souza podia se comprar

o azeite importado, o trigo para o quibe, a azeitona preta, nozes, damascos, ger-

gelim, comuns à culinária árabe. Os judeus também se abasteciam nestas casas

pois os sefarditas usavam igualmente as frutas secas e comiam o grão-de-bico, a

lentilha, e compravam a ameixa e o damasco para fazerem seus doces em calda.

                                           
125 FAUSTO, B. “Imigração: cortes e continuidade”, op. cit., p. 55-59. 
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Os judeus asquenazitas compravam o feijão branco, a semente de papoula para o

preparo do pão doce, além da cevadinha para a sopa e o trigo sarraceno que até

hoje é vendido nas casas de especiarias do Saara como o nome de “casher”. 

Venda de artigos árabes e brasileiros numa casa de especiarias do Saara.
Foto: Paula Ribeiro, janeiro de 2000.

Havia a padaria árabe – havia mais de uma – onde se comprava o “pão sí-

rio” que era feito em forno à lenha, além das quitandas, onde se comprava os le-

gumes, as verduras e frutas frescas: berinjela, pepino, tomate, agrião, chicória,

usados na cozinha árabe. Wadia Kudsi, que ainda hoje compra pão sírio na última

padaria árabe da região, a Padaria Bassil, situada na rua Senhor dos Passos,

quase esquina com Tomé de Souza (e que tem o melhor manuche da cidade),

rememora, em seu depoimento, os artigos vendidos na quitanda de sua avó, Joa-

na Hadargie: 
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(...) Ela tinha a quitanda na rua Senhor dos Passos depois ela se mudou para a rua Bue-
nos Aires, onde é o Banco Real. Ela morava lá, morreu lá. [Vendia] legumes, verduras,
tudo coisa boa, fresca. Tinha um rapaz que trazia para ela  tudo de encomenda, tudo de
primeira qualidade. A quitanda dela era bem... Todo mundo comprava na mão dela! E ela
já sabia os costumes, conhece as coisas especiais não é? A vagem tem que ser capricha-
da, o quiabo tem que ser miudinho, macio, o repolho tem que ser batidinho, não sei o quê,
tanta coisinha... Então ela comprava tudo ao gosto do pessoal, então o pessoal ia lá com-
prar. Mas tinha mais quitandas, mas ela era uma das preferidas. Ela comprava tudo ao
gosto do freguês. Tanto que meu pai  ficou com a quitanda depois e não deu certo.

Havia alguns restaurantes árabes – com cardápio escrito em árabe e portu-

guês – onde os comerciantes almoçavam diariamente. Dos restaurantes, além de

um pequeno restaurante de propriedade de imigrante grego126, havia o Restau-

rante Fouad, da família libanesa Salomão, na mesma rua Senhor dos Passos. Ë

relembrando também o restaurante Halebe no número 265 da rua da Alfândega,

que era um dos preferidos da região. Fabricava um sorvete de leite com uma

substância vegetal chamada misk que ficou na memória de quase todos os habi-

tantes e comerciantes do Saara. Mas o mais tradicional era o Restaurante Du Nil,

que ficava na rua da Alfândega 375. Quase em frente à Igreja de São Jorge e,

apesar da aparência simples, oferecia fartos almoços, servidos pelas mãos da fa-

mília libanesa Yunes, sobrenome dos mais antigos e respeitados da região. O ve-

lho Jorge Yunes emigrou no final do século – por volta de 1888 – e fundou um pe-

queno restaurante que durante décadas atendeu à comunidade libanesa e síria e

também os muitos cariocas que reconheciam nele um dos mais tradicionais da

cidade. Jorge Yunes é relembrado por alguns predicados, entre eles, o de ter sido

um dos “valentes” do local. Consta de um artigo de jornal de 1972 que Yunes era

respeitado até por capoeiristas e malandros cariocas e que morreu com mais de

cem anos de idade.127 

                                           
126 Havia uma presença pequena de gregos na região da ‘pequena Turquia’. Alguns testemunhos
relembram do dono do  restaurante, o sr. Nicolau, e também do sr. Costa, proprietário de uma tintu-
raria na rua Senhor dos Passos. Mas um dos imigrantes gregos mais conhecidos é o proprietário
da Casa Costa, especializada em artigos de carnaval, que chegou à rua da Alfândega em 1956 e
ali se tornou um dos maiores importadores de artigos finos usados pelas escolas de samba  do
Rio.
127 “Assim surgiu o Centro varejista mais movimentado do Rio”. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 5
de novembro de 1972, p. 21. 
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A presença dos árabes na região gerou a opinião, aceita durante anos, de
que o nome do restaurante era uma corruptela do nome do rio Nilo, no Egito. Mas,
numa conversa informal com Michael Yunes, filho de Jorge, que diariamente fica
sentado em um banco na porta de sua loja, me contou que foi uma homenagem
ao presidente Nilo Peçanha, que freqüentava  o local, ponto de encontro também
dos jovens oficiais do Itamaraty, instalado na rua Marechal Floriano – então rua
Larga – nas proximidades do Campo de Santana.  Em vez de Do Nilo, eles afran-
cesaram para Du Nil. 

O restaurante recebia várias pessoas ilustres dentre eles o então Presi-
dente da República, Juscelino Kubitschek. Na década de 50, Juscelino soube que
havia um comerciante anunciando nas rádios da cidade o “terno linha JK”. Ficou
curioso em saber quem era o outro JK. Juscelino então foi convidado a ir à rua da
Alfândega, para conhecer o imigrante sírio Jorge Alexandre Kalache, um grande
comerciante da região, proprietário da Casa Jorge, de artigos masculinos e da fá-
brica Remember uma das pioneiras a confeccionar ternos, casacos, e costumes
para homens, de todos os tamanhos. Não se sabe ao certo se Jorge Kalache – daí
JK, como Juscelino –  lançou os ternos ‘linha JK’ em homenagem ao popular pre-
sidente... O que se sabe, e se tem registros, é que JK convidou JK, o presidente,
para um almoço árabe no resturante Du Nil, onde se reuniram com outros ataca-
distas da rua da Alfândega:

Fonte: Restaurante Yunes, rua da Alfândega, década de 50. Almoço oferecido ao Presidente Jusceli-
no Kubitschek (2º à esq.) por Jorge Alexandre Kalache( 3º à esq.) . Na mesa, a azeitona preta e tradi-
cional hummous (pasta de grão-de-bico). Acervo particular família Kalache.
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Os filhos de Jorge Yunes assumiram o restaurante, mas os netos não qui-

seram levar adiante esta tradição familiar. Hoje os Yunes ocupam o mesmo imóvel

na rua da Alfândega e, apesar de manterem antigos cabides do restaurante ( ves-

tígios de uma época em que os homens andavam de chapéu e penduravam-nos

ao entrar nos estabelecimentos), e até os antigos ladrilhos da cozinha restaurante,

hoje comercializam artigos de festas e bazar, ramo de comércio introduzido pelos

imigrantes chineses. 

Ainda há restaurantes árabes no Saara, mas seus cardápios já não são

mais escritos em árabe e os cozinheiros são brasileiros. Um dos mais tradicionais

é o Cedro do Líbano, na rua Senhor dos Passos, de propriedade de um imigrante

de origem espanhola. Quase seu vizinho está o Restaurante Sírio e Libanês, de

propriedade de um imigrante libanês. Na rua Buenos Aires, na proximidade da

praça da República está o Restaurante El-Gebal,  gerenciado por Toni Haddad

imigrante libanês, orgulhoso de suas origens e suas tradições. 

Hoje, quase todas as lojas de especiarias e restaurantes árabes da região,

servem esfiha e quibe no varejo além dos tradicionais doces árabes. Anterior-

mente eram os doceiros que abasteciam os moradores da rua da Alfândega e cer-

canias como relembrou Wadia Kudsi:

(...) Meu pai era doceiro. Meu pai tinha um varejo de doce na Tomé de Souza, onde é o To-
riba... Sabe, tem o Adib, na esquina tem o Cheade. Do lado do Cheade. Era o armazém do
Kedi. Meu pai tinha uma portinha, tinha um varejo de doce. Eu trabalhava, eu comecei tra-
balhando no Melhoral, na rua Dom Gerardo, na praça Mauá, então eu saia de lá às cinco
horas. Das cinco às sete eu ficava no varejo para o meu pai descansar. (...) Como é que eu
vou dizer, era uma armação de vidro.  Era uma armação, assim, de vidro, bem fechadinho,
bem limpinho. Papai botava as bandejas de doce... diversas qualidades de doces. Doce
árabe. Belewa, tâmara reliasie. Todo doce árabe, meu pai era doceiro mesmo. Modéstia a
parte, ele fazia muito bem. Só doces, só doces. Então esta era a nossa vida. A minha mãe
ajudava a ele a fazer massa. Então, quando ele adoeceu, ficou diabético, ele não podia
mais trabalhar. Ela assumiu, ela fazia tudo, direitinho, conforme ele ensinou. Ah, quatro ho-
ras da manhã papai já estava trabalhando. Sete horas já estava tudo pronto. Fazia a mas-
sa e era esticada no pano. Esticada mesmo, a massa esticada no pano, ficava fininha, fini-
nha, Eles agora não fazem, eles agora esticam na madeira. Não fica igual, é completa-
mente diferente. Mas é a evolução, né? Ah, o recheio era de nozes e de queijo. Queijo ri-
cota.  E recheado de nozes. Dependia da freguesia né?, tem freguesia que gostava com
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queijo outros gostavam com nozes. Feito na manteiga, não levava ovo! Doce árabe não
leva ovo. É farinha de trigo, água e fermento. Não leva de maneira nenhuma ovo. 

Wadia conta que alguns instrumentos usados para a feitura dos doces fo-

ram trazidos do Líbano e que até hoje ela tem uma espátula que era usada pelo

pai para fazer os doces árabes e que agora tem outro uso em sua casa: 

(...)  Tinha, por exemplo, a espátula...,  o facão pra cortar, o material para marcar o doce
por cima, para fazer aqueles enfeites de estrela, como tinha o maamul, é todo enfeitadinho
por cima. Tinha o aparelho próprio para fazer aquele desenho. Mas no duro mesmo era
com a mão que ele tinha que fazer. (...) [Comprava] tudo no nosso bairro, tudo aqui. Tudo
no Saara. Papai comprava tudo no Asmar, no J. Asmar. Comprava no Pedro. Então ele
comprava nozes e moía em casa. Ele comprava e trazia pra cá para moer. E o queijo ricota
eu sei que ele encomendava numa senhora que trazia para ele, uma italiana, e era reche-
ado com queijo ricota. Eu tenho a impressão que ela morava na Saúde. Mas ela trazia na-
quele dia certo que papai encomendava, ela trazia o queijo. Ela devia ter mais freguesia
aqui, né?, não é só o meu pai, né? Mas toda vida papai foi doceiro. Toda vida. Ele era pa-
deiro; na Síria ele era padeiro, fazia pão, fazia manuche, fazia kaken, depois é que ele
preferiu ser doceiro.

 Os depoimentos nos permitem analisar a forma personalizada como se

configurava este espaço social da rua na prática e na memória de muitos imi-

grantes e seus descendentes. Geralmente se referem à quitanda de dona Joana

hadargie, ao armazém e o secos e molhados do seu João, na rua Senhor dos

Passos com Regente Feijó, ao sorvete do Halebe, ao bilhar do seu Salim, na Casa

do Pedro, que adotou o nome comercial Casa Pedro, no restaurante do  seu Ni-

colau, no botequim do português na rua Buenos Aires e assim por diante. São

formas personalizadas de tratar o espaço e, segundo Roberto DaMatta, “o espaço

se confunde com a própria ordem social de modo que, sem entender a sociedade

com suas redes de relações sociais e valores, não se pode interpretar como o es-

paço é concebido”. Para o autor, “o espaço não existe como uma dimensão social

independente e individualizada, estando sempre misturado, interligado ou ‘embe-

bido’ em outros valores que servem para a orientação geral”.  
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Em nosso estudo, algumas formas de tratamento denunciam a origem des-

ses imigrantes e as atividades que eles desempenham. O próprio nome ‘rua da

Alfândega’, denuncia a atividade que nela se desenvolveu por séculos.128

A maioria dos filhos de imigrantes foi alfabetizada em português. No ambi-

ente da casa, os imigrantes – sírios e libaneses, cristãos e judeus – inicialmente

falavam a sua língua de origem que os filhos mais velhos apreendiam. Os filhos

homens, por acompanhar o pai na vida pública (social e comercial) aprenderam o

árabe de ouvido pois, nos primeiros anos da rua da Alfândega, a língua árabe era

a mais falada no ambiente dos negócios. Os judeus de origem européia também

falavam o ídiche em casa e o mesmo ocorre com seus filhos, que são capazes de

compreender a língua mas não de escrevê-la. 

Alguns recebiam jornais escritos em árabe, mas já havia os jornais da comu-

nidade em português.129 Com decisão de permanecer no país e a ampliação da

família, os imigrantes passam a adotar o português em casa e na vida profissional.

Ao perguntarmos a Wadia Kudsi sobre o aprendizado, por parte dos pais, da lín-

gua portuguesa, assim nos respondeu: 

(...) [Falavam] Muito mal, muito mal. Dava para a gente entender, entendeu como é? Mas
muito mal. Engraçado que meu pai não sabia  escrever mas é impressionante como ele fa-
zia conta de cabeça, como é que pode? Sem saber ler e escrever. Eu puxei muito o meu
pai, eu não sei nem mexer em calculadora! Tudo de cabeça. Eu puxei a ele. (...) Dava para
a gente se entender, ele falava tão bonitinho mas não dava ... Para nós dava para entender
direitinho... mas mesmo quando ele conversa com outras pessoas, mesmo com brasileiro,
dava para entender o que ele estava falando. Só não falava corretamente, não, não dava.
[Aqui na rua da Alfândega] todos eles falavam árabe. Um com o outro.

                                           
128 DAMATTA, R. A casa & a rua – espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. Rio de Janeiro:
Rocco, 1997, p. 29-33.
129 Cf. HAJJAR, C.F. op. cit., p. 69-72. O capítulo intitulado “A imprensa árabe”, se dedica a apre-
sentar dados sobre os jornais árabes publicados no Brasil, indicando o ano de 1895 como sendo o
da fundação do primeiro periódico árabe no país. Aponta também as mudanças ocorridas na im-
prensa árabe, a partir de 1941, quando o governo brasileiro proíbe a utilização – falada e escrita –
de línguas estrangeiras no país. No livro de Berliet Júnior, O romance de um imigrante, há indica-
ção de que na rua da Alfândega chegaram a ser impressos três jornais árabes, mas que tiveram
curta duração: El Adel, El Barid e La Libre Parole.
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A maior parte dos imigrantes aprendeu o português entre eles. Havia um ou

outro na colônia, comerciante da rua da Alfândega, e que havia sido professor de

árabe no Líbano e, aqui, além de ler cartas e jornais árabes para alguns, ensinava

o português para os patrícios. Há referências de algumas filhas de imigrantes ára-

bes que chegaram jovens ao Brasil e recebiam aulas particulares de português.

Em uma loja no Saara encontramos um pequeno livro publicado em 1959 intitula-

do O árabe sem mestre. Esse livro nos dá uma dimensão do vocabulário conside-

rado importante a ser apreendido pelo imigrante recém-chegado. Além das formas

de cumprimento e das formas de apresentação : “sou brasileiro; sou sírio; sou li-

banês; há quantos anos o senhor está no Brasil?”, há também os vocabulários

ligados à família e à casa. E também à comida, aos temperos, às frutas, às bebi-

das. À cidade, à partida e chegada de viagem, além das profissões e da forma de

vestimenta com a tradução de termos como: casimira, seda, algodão, roupas

brancas, ternos, fazendas inglesas, botão. E perguntas básicas para o recém-

chegado, como: “quanto custa?; vou levar” etc.

. 

A convivência entre imigrantes de diferentes origens, também ocasionou um

aprendizado de palavras comuns à linguagem comercial, assim como, há casos

de empregados de lojas que aprenderam a falar um pouco de árabe através da

convivência com os imigrantes. Isto criava uma certa cordialidade entre eles e Fe-

res Sauma, filho de imigrantes libaneses, relembra, em seu depoimento, do conví-

vio com os judeus de origem européia: 

(...) Eu te falei que até falo um pouco de ídiche né?, aprendi com eles a falar ídiche por-
que eles trabalhavam comigo... Então eu aprendi... Aqueles judeus que vieram da Alema-
nha... na Guerra de 35, 36 que houve aquela guerra lá, eles vieram pra cá e eles vinham
comprar aqui na rua da Alfândega. Então eu conversando com eles acabava aprendendo a
falar: “É caro, é barato, serve, não serve, me dá, toma, leva”, isto tudo eu aprendi com eles,
porque era uma convivência dos judeus que chegavam. Entraram, ficaram aí.

Os filhos estudavam em escolas brasileiras e a maior parte da comunidade

se refere à Escola Tiradentes como a escola pública freqüentada pelos que mora-

vam na região. Alguns freqüentaram o Jardim-de-Infância Campos Salles, que

ficava dentro do Campo de Santana. Esta são sempre mencionadas, como as “es
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colas do bairro”. O Campo de Santana merece um aparte, pois era o local de lazer

da comunidade, como relembrou Wadia Kudsi, que nasceu em 1925:

(...) Eu tive uma infância ótima, nós brincávamos muito, uma brincadeira sadia, brincava
muito no Campo de Santana. Podia brincar à vontade, nós brincávamos de roda, ficávamos
na rua até dez horas da noite, sem perigo nenhum, e as mães desciam... Elas desciam, se
reuniam na porta, botavam cadeira para bater papo e fumava narguile, enquanto isto nós
estávamos brincando: de roda, de pique, de tudo (...) Os homens também fumavam, mas se
reuniam nas portas eram as mulheres, porque passava para a outra para fumar. Era uma
distração para elas. (...) e falavam o árabe. Árabe com árabe tinha que conversar em árabe.

Há um tema que unifica a diversidade das narrativas dos filhos dos imi-

grantes, nascidos na região da rua da Alfândega: é a diversão, o lazer. Para mui-

tos deles, suas histórias de vida têm como marco a vida social que desenvolveram

nas ruas da região e essas lembranças são sempre transmitidas através de frag-

mentos expressos no companheirismo e no sentido de grupo que havia ali, como

relembrou José Kamache em seu depoimento ao Projeto Memória do Saara:

(...) Eu nasci aqui, morei aqui 16 anos. Eu morei 16 anos num sobrado, eu não sabia o que
era quintal. Mas eu jogava bola na rua, eu brincava no Campo de Santana. A garotada,
Campo de Santana, dia de semana, dez horas da noite. Não tinha perigo nenhum. A gente
ia jogar bola no gramado do Campo de Santana. A gente ia mergulhar naqueles lagos do
Campo de Santana. No tempo de verão, a gente ficava até meia-noite andando de bicicleta
no Campo de Santana, andando nessas ruas. Na época de São João, fazia-se fogueiras
aqui na rua da Alfândega. Assava-se cana na fogueira, batata-doce, esse negócio todo. Ti-
nha aquelas brincadeiras que hoje não existe mais. Existia um clube aqui chamado Senhor
dos Passos Futebol Clube, um clube de futebol que, na época de São João, que era o ani-
versário do clube, eles fechavam uma quadra na rua Senhor dos Passos e sábado e do-
mingo era aquela brincadeira direto. Era corrida-do-saco, corrida-do-ovo e pula não sei quê
e brincadeira disso, brincadeira daquilo. Então, eu peguei isso tudo. Então, pra mim tem
muito mais importância isso aqui do que pra outros que tem isso aqui como um meio de
vida só. Eu não. Eu tenho como, como os primeiros anos da minha vida. (ri) Os primeiros e
todos!

As ruas da ‘pequena Turquia’ eram vividas intensamente, marcadas pelo

trabalho e pelo lazer. Os imigrantes e seus filhos reconstituem através de suas

memórias aquelas experiências que são prazerosamente relembradas, como um

conjunto de vivências socialmente compartilhadas e que, muitos dizem, “deixaram

saudades”. Ali, como no Brasil de uma forma geral, existe uma forte relação entre
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‘a casa’ e a ‘a rua’, que fica expressa em diversos momentos da vida social e co-

mercial do Saara.130 

O Senhor dos Passos Futebol Clube  talvez seja o que mais evidencia essa

situação. Foi criado em 1941 por um grupo de filhos de imigrantes sírios e libane-

ses131que moravam nos sobrados da ‘pequena Turquia’ e jogavam pelada com

bola de borracha na rua Tomé de Souza. Sérvulo Geraldo, um dos fundadores do

SPFC era um rapaz pobre que foi criado por uma família de libaneses da região.

Ele conta, com saudosismo, com foi a criação do Clube do qual tornou-se um

misto de líder, roupeiro, auxiliar técnico :

(...) Nós éramos uns... meninos de rua, né?, do bairro, né?  E jogávamos peladas na rua.
Aí, veio aquela idéia de garoto: – “Vamos abrir o Senhor dos Passos? Vamos fazer um clu-
be?”. “Vamos!”  Aí, sentamos na porta do doutor Elias Saad e bolamos... (...) Então, nós
fomos falar com o Rabeca, falecido Rabeca, que morava na Regente Feijó, 70, que era o
responsável pelo campo do Lloyd.  Ele era chefe lá no Lloyd.  Ele, prontamente, cedeu o
horário pra gente.  Nós saímos de lá satisfeitos. Aí, viemos pra rua de novo com aquela
alegria: – “Vamos abrir! Vamos abrir!” Aí, fizemos uma vaquinha, compramos camisas...
Senhor dos Passos Futebol Clube.(...) Eu, Felipe [Riff], Oscar Salomão, Mahmud Ismael, tá
entendendo? Ah, e as cores? Encarnado, verde e branco. Ficou encarnado, verde e bran-
co.  Eu fiz até um samba com essas cores: “Encarnado, verde e branco é meu querido pa-
vilhão.  São três cores que eu adoro e mora no meu coração.  Ah, pra que questão?  Igual
ao Senhor dos Passos não há não. Não, não. Ah, pra que questão. Igual ao Senhor dos
Passos não há não.”  

 O clube tinha uma pequena sede na rua República do Líbano e teve, na

gestão de Adib Coste Tabach, na década de 1950, o seu auge com inúmeras ati-

vidades esportivas, sociais e religiosas (quando a imagem de Nossa Senhora da

Aparecida saía da igreja do Sacramento para ser reverenciada nas residências da

‘pequena Turquia’). O futebol era a principal atividade do clube que tinha o time

dos veteranos, primeiro e segundo times e juvenil. Eram amadores e jogavam pela

segunda divisão nos campos do subúrbio Brás de Pina, Pitunga e no Cocotá da

ilha do Governador, além de participarem de torneios em Minas Gerais e São

                                           
130 DAMATTA, R., op. cit., p. 36-37. 
131 Na rua da Alfândega, perto do Campo de Santana também se reunia o time de futebol profissio-
nal Esporte Clube Sírio-libanês onde, alguns relatam,  jogou o craque Leônidas. Quando acabou,
alguns de seus jogadores se transferiram para o Flamengo e para o Fluminense. Foi também na
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Paulo com times como o S.A.M.A. – Sociedade Artística de Melodias Armênias

com o qual tinham um intercâmbio.

 Dentre as atividades sociais e culturais realizadas, a mais freqüentada

eram os filmes passados pelo cinegrafista amador Anysio Zaher, filho de um  imi-

grante sírio, no salão de bilhar132 Mehadim na rua Senhor dos Passos, n. 252-

sobr. Muitos são os que se lembram do sucesso de filmes como ‘Os brutos tam-

bém amam’, com Jack Pallance. Ali também eram realizados torneios de sinuca e

gamão e imigrantes de origem árabe e brasileiros disputavam prêmios. Eram fre-

qüentes também os piqueniques em Paquetá e em Guaratiba sempre filmados por

Zaher. O salão do prédio do Sindicato dos Contabilistas, na rua Buenos Aires com

Regente Feijó, costumava ser alugado para os bailes e para o evento de coroação

da Miss e Rainha Senhor dos Passos além do concurso da saia mais bonita, do

concurso de rock and roll e do desfile de penteados. 

                                                                                                                                    
rua da Alfândega, em 1936, que um grupo de imigrantes sírios e libaneses fundou o Clube Sírio e
Libanês, que hoje tem sua sede no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. 
132 O jogo, de uma forma geral, faz parte das culturas árabe e da judaica. Na ‘pequena Turquia’,
não era diferente. Além do bilhar e do carteado, o jogo do bicho tem tradição na região desde a
década de 1930 quando já haviam os apontadores que recebiam as apostas atrás das portas que
davam para os sobrados, como nos contou um antigo morador do local. Alguns atuais banqueiros
do bicho (e patronos de escolas de samba) no Rio de Janeiro são descendentes de sírios e libane-
ses e alguns deles são oriundos da região da rua da Alfândega onde eram comerciantes de roupas
e tecidos. Nomes como Turcão e Zinho são conhecidos no Saara, que ainda hoje mantém uma
rotina ativa do jogo. Observamos que diariamente, pela manhã, um apontador (que é um ‘patrício’)
percorre algumas lojas anotando as apostas dos comerciantes. O resultado pode ser conhecido
durante o dia na ‘esquina’ mais famosa do Saara onde fica tradicionalmente o vendedor de raspa-
dinhas e da loteria federal. No jornal Diário de Notícias de 5/jan./1933, encontramos um artigo inti-
tulado “Como se faz hoje em dia o ‘jogo do bicho’ “ que associa cada bairro da cidade a um dos
bichos do jogo. A ‘pequena Turquia’ é associada ao camelo. Vejamos um trecho da matéria: “(...)
Bicho do dia: camelo. O banqueiro sabia ter perdido no ‘setor’ da praça da República e adjacênci-
as. O motivo reside no seguinte fato: é ali que residem os judeus do Oriente, os sírios e os ‘turcos’.
Para essa gente o ‘camelo’ é por excelência o ‘bicho’ que lhes vem à mente, na hora do jogo. Ra-
ramente em Botafogo uma empregada se lembra de semelhante animal. Com ele ‘sonham’, entre-
tanto, amiúde, os orientais. Em Botafogo e nos outros bairros residenciais os ‘bichos’ carregados,
jogo de patroas e empregados são os domésticos: ‘cachorro’ e ‘gato’”. E o artigo continua, referin-
do-se ao ‘bicho cavalo’ e ao trecho da rua da Alfândega entre a atual rua Primeiro de Março e rua
Uruguaiana, onde se concentravam os bancos nacionais e estrangeiros: “ ’cavalo’ é jogo de ho-
mem. Nele fazem sua fé, de preferência, os homens da rua da Alfândega, que é a ‘city carioca:
corretores, empregados de bancos. No domingo esses elementos vão às corridas. Os que acertam
estão na segunda-feira, cheios de ‘pólvora inglesa’”.
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A comemoração do aniversário do clube era sempre no mês de junho o que

coincidia com os festejos de Festa Junina. Eram organizados várias atividades

durante todo o mês e no final sempre faziam um grande arraial na rua Senhor dos

Passos que era fechada para dar lugar a uma enorme fogueira, barraquinhas e

quadrilhas. Os depoimentos relembram com humor a “falange feminina”, setor da

diretoria social do clube controlado pelas mulheres, responsáveis pelos quitutes

das festas que podiam ser brasileiros ou árabes, visto que grande parte das se-

nhoras e senhoritas eram filhas de imigrantes sírios ou libaneses que residiam  no

local.

O clube não anunciava na imprensa as suas atividades mas, no entanto, al-

guns bailes eram divulgados pelo  programa de rádio Zé Duba  na rádio Metropo-

litana  e os jogos de futebol do SPFC eram anunciados em jornais como o Diário

da Noite e O Mundo por terem colunas sobre esportes amadores. O clube era tão

organizado que publicava mensalmente boletins onde constavam as programa-

ções do mês, artigos sobre os jogos, receitas culinárias, fofocas locais e muitas

propagandas de lojas da região. O ex-presidente Adib Tabach, possui um acervo

maravilhoso sobre o Clube e dentre os documentos há um livro de recortes, com o

registro de um dos últimos jogos do jovem Garrincha pelo Esporte Clube Pau

Grande contra o SPFC na década de 1950. Há também uma bela fotografia da

comemoração da Copa do Mundo de 1958 vencida pelo Brasil e registra uma

enorme mesa montada na rua Senhor dos Passos, que ia da  praça da República

até a rua Tomé de Souza. Ao som do tamborim, comemoram a vitória do Brasil

comendo quibe, e feijoada, como nos contou um ex-morador do local. 

 

As ruas e as calçadas tinham, e têm, uma multiplicidade de usos. A comu-

nidade delas se apropria e se tornam o espaço maior da convivência e que até

hoje, como veremos no capítulo 3, tem um significado importante porque possibi-

lita relações sociais e coloca em contato os diferentes grupos e usuários do local.
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No meado da década de 1960, quando a maioria dos moradores dos so-

brados já haviam deixado a região e transferido sua moradia para os bairros da

zona sul e norte da cidade e quando a maioria dos campos de várzea do Rio  já

haviam acabado, o Senhor dos Passos Futebol Clube deixa de jogar e acabam as

atividades culturais organizadas pelo clube.

Outros elementos nas narrativas analisadas demonstram a proximidade dos

jovens locais com manifestações tipicamente cariocas e brasileiras. Falando de

outra forma, os imigrantes e seus filhos foram encontrando meios de se fixarem na

cidade e freqüentar a praia (muitos jovens iam à praia das Virtudes), fazer esporte

(muitos desses jovens remavam nos clubes da cidade como o Santa Luzia e Bo-

queirão), ir às gafieiras na vizinha praça Tiradentes, e brincar o carnaval no Cen-

tro, foram práticas incorporadas em suas vidas. 

Wadia Kudsi testemunhou vários carnavais na região do Centro do Rio. E

relembrou os anos de 1930 quando ela e suas amigas, todas filhas de imigrantes,

brincavam nas ruas da ‘pequena Turquia’ enquanto as grandes sociedades pas-

savam pelas maiores avenidas do centro da cidade. As fantasias eram confeccio-

nadas pelas mães que compravam os tecidos nas tradicionais lojas da cidade,

como Casa Turuna, que ainda hoje se situa na avenida Passos.
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Carnaval na rua Senhor dos Passos, 1930. Acervo família Riff. Reprodução CIEC/UFRJ.

Na década de 1950, o carnaval continuava a ser bastante comemorado no

Centro, e os atuais comerciantes do Saara, que eram jovens naquela época, têm

‘histórias’ para contar... Desde as batalhas de confete até o Bloco do Nero, quan-

do sírios e libaneses, fantasiados, brincavam pela cidade, como testemunhou Sér-

vulo Geraldo: 

(...) Ah... Isso foi em... se não me engano foi em 58, 59. Sair no carnaval, coisa louca. Nes-
sa época era batalha de confete. Nós íamos pra batalha de confete na Dona Zulmira, lá em
Olaria, na Penha, onde tivesse batalha de confete a gente estava. É, e quase sempre a
gente ganhava. Tínhamos uma bateria muito boa. Ih! Todo mundo aqui batia bem, né?  In-
clusive eu saí na bateria da Mangueira muitos anos, tá entendendo? Me lembro cada um
botava um... aquela época se usava muito terno azul-marinho, camisa de seda e cada um
ia com aquele conjunto, tá entendendo? Comprávamos as camisa aqui mesmo, botava
tudo a bateria igual. E era também muito conhecido o nosso bloco [o Bloco do Nero]. Inclu-
sive tem uma garota que mora na..., que tem loja aqui no 274, a Sueli, ela tem... O pai dela
filmava todinho o nosso bloco.  Não sei se ela ainda tem o filme.[Isso] em 57, 58, até 1960.
Sessenta e um já começou a cair um pouco. Depois, veio..., o olho grande. Começou a vir
uns bacana, tá entendendo?  Aí, estragou tudo. Enquanto era na rua era tudo gostoso.
Quando foi pra dentro da sede...

Pagrad Paboudjian também relembrou com saudosismo do antigo carnaval

carioca e contou que alguns jovens da rua da Alfândega alugavam caixotes para o

pessoal subir, ficar mais alto e assim assistir ao desfile passar na avenida. Ou

quer vendendo sanduíches na praça Paris, como testemunhou:

(...) Eu morava na praça da República, ali onde hoje é o Tribunal de Contas, era uma casa
de cômodos, e eu fazia uma caixa de engraxate... Eu queria me virar! Existia a Galeria
Cruzeiro, aí aqueles marinheiros americanos, porque antigamente vinha muito marinheiro
americano, eu engraxava, quer dizer, engraxate. Aí me dava uma gorjeta e tal! Shoeshiner
boy na Galeria Cruzeiro. Eu tinha o que?  onze anos? doze anos?  Aí fui, eu não parava.
Foi, foi. Tudo é época. Eu vendia... na época do verão, do carnaval, eu vendia abacaxi,
melancia. Na Rio Branco. [Os desfiles] depois é que passou para a Presidente Vargas. E
no Carnaval  você vê que eu não parava. Meu pai fazia sanduíche para a gente vender no
desfile de Grandes Sociedades. Antigamente não tinha escola de samba. Escola de Sam-
ba era negócio de marginalizado e tal, naquela época. Era grande desfile de carros alegó-
ricos e tal. De Sociedade, como é que se diz? Era a Democrática, era a Sossego..., tam-
bém Terror das Cavernas, era um troço bonito! Era o último dia, era terça-feira, né? Eu...,
era na praça Paris que eu ia vender. Meu pai fazia uma porção de sanduíches. De morta-
dela, queijo. Eu vendia, se virava, se virava! E a nossa vida foi assim. 
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Através da reelaboração de práticas culturais e sociais no espaço da ‘peque-

na Turquia’, os imigrantes vão percebendo que a imagem idílica de “fazer a Amé-

rica” vai dando lugar a uma vida de lutas cotidianas na cidade que é amenizada,

no entanto, com a constituição dessas novas estruturas e formas instituídas que

dão suporte ao processo de inserção no novo país. Estas podem ser compreendi-

das como “estruturas de sentimento” para usar um termo proposto por R. Williams.

Na ‘pequena Turquia’ observamos  processos vividos por esses imigrantes e, em

nossa análise, tentamos nos centrar nessa “experiência social” que vai dar sentido

ao Saara hoje.133

 O processo de integração e assimilação à sociedade brasileira, mesmo que

lento, fez com que a maior parte dos imigrantes de primeira geração não retornas-

sem ao Líbano ou Síria. Poderíamos inclusive dizer que a maior parte deles alcan-

çou seu objetivo inicial e ao se tornarem proprietários e constituírem família no Rio

de Janeiro, já não pensam em retorno. Alguns voltam a passeio, de forma “vitorio-

sa”, como recordou Wadih Bedran em diálogo comigo: 

WB – Quando uma pessoa vem pra cá...[ Brasil] não [volta], muito  difícil...  Só se for muito
rico, vai para dar um passeio, como eu fui.  Eu depois, quando cheguei aqui, quando tra-
balhei muito, fiz um dinheiro e tal, tal, tá, tá, tá, peguei, voltei pra lá e fui dar uma passeio.
Um passeio. E voltei, pronto, acabou.
PR – O senhor não voltou com a intenção de ficar no Líbano?
WB – Não.  Nada disso não.
PR – O senhor é naturalizado brasileiro?
WB – Eu sou brasileiro (...)  Há sessenta anos, mais ou menos.  Sessenta e poucos anos.
Sou brasileiro.

Procurando se fixar naquele lugar, árabes e judeus compartilham experiên-

cias, e isso os une. Estabelecem relações sociais que vão sendo reelaboradas nos

diferentes tempos históricos e vão moldando aquela territorialidade.  

Nas diversas dimensões da vida social e cultural da ‘pequena Turquia’, os

imigrantes e seus descendentes vão defendendo o seu pedaço na cidade e nela

                                           
133 WILLIAMS, R., op. cit., p. 130-137.
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imprimindo as suas marcas. O que tornou-se uma condição essencial para a ma-

nutenção do espaço Saara. 

CAPÍTULO 3

           RESSIGNIFICANDO UMA TERRITORIALIDADE

A lembrança constitui o trajeto, obscurece 
        as distâncias, põe em relação.
              Antonio A. Arantes

3.1 Saara e o sentido de pertença

Se no capítulo anterior observamos os modos de constituição e de repre-

sentação sobre um passado do Saara, transmitido pela memória dos depoentes,

agora procuramos refletir de que forma, ao elaborarem sobre esse passado, os

imigrantes árabes e judeus e seus descendentes, vivendo o Rio de Janeiro de

hoje, dão sentido ao Saara no ano 2000. 

Os filhos e netos dos imigrantes árabes (sírios e libaneses) e judeus, embo-

ra imprimam ao Saara uma nova marca, diferente daquela de seus pais, preser-

vam dimensões da identidade trazida e mantida por seus ascendentes. Na matéria

“A invasão chinesa na Saara”, publicada no Jornal do Brasil em setembro de 1996,

sobre a presença de novas etnias nesse lugar, o filho de um imigrante libanês

acentua a importância da manutenção dessa identidade. Um trecho de sua entre-

vista deixa clara essa posição: “... Mesmo se um dia ficarmos em minoria a Saara
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será sempre dos imigrantes árabes e judeus. Nosso nome e a maneira de fazer se

perpetuarão”.134

Nessa perspectiva, a memória dos imigrantes e seus descendentes nos

aparece como um campo de afirmação de sua presença, por meio da qual esses

grupos mais antigos reafirmam a idéia de pertencimento ao lugar, forma pela qual

procuram legitimar seu espaço na cidade. Assim, a “perpetuação” de que fala o

entrevistado e a luta pela manutenção “do nome e da maneira de fazer”, se reali-

zam recorrendo a uma memória e a um passado comum do grupo que, reelabora-

do constantemente, dá significado e legitima essa territorialidade.

Nesse aspecto, as memórias individuais muito nos dizem sobre a história e

a memória social do Saara. Ecléa Bosi, no seu clássico Memória e sociedade:

lembranças de velhos “ao descrever a substância social da memória” demostra

que “a matéria lembrada é tanto individual quanto social”135, visto que as memóri-

as individuais reconstituem e redefinem a memória dos grupos dos quais os su-

jeitos sociais fazem parte. Nesse passado comum onde todos, de alguma forma,

se encontram e se reafirmam, as diferentes versões apresentadas pelas narrativas

expressam as formas individuais de se apropriar desse espaço, atribuindo signifi-

cados e orientando-se de maneiras distintas nos modos como se situam como um

grupo étnico, vivendo e sobrevivendo na cidade do Rio de Janeiro ao longo do

século XX. 

Como nos adverte Alessandro Portelli, “na verdade, estamos lidando com

uma multiplicidade de memórias fragmentadas e internamente divididas, todas, de

uma forma ou de outra, ideológica e culturalmente mediadas”.136 Esta questão

apresenta-se mais evidente quando consideramos que o recurso à memória pos-

sibilita lidar com “as teias de significação que urdem das vidas dos sujeitos” assim

                                           
134 PEREIRA, Gisela. “A invasão chinesa na Saara – aos poucos, os comerciantes orientais vão
ocupando as lojas do centro comercial carioca, tradicional reduto de árabes e judeus”. Jornal do
Brasil, Rio de Janeiro, 1º set. 1996. Capa e p. 30. 
135 BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos, apud BERNARDO, T. Memória em bran-
co e negro: olhares sobre São Paulo. São Paulo: Educ: Ed. da Unesp, 1998,  p. 29-32. 
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como permite “descortinar situações conflitivas, discriminações, jogos de poder

entre pessoas e grupos sociais e processos, como o de construção de identida-

des, uma vez que memória e identidade se encontram imbricadas”.137 

O raciocínio que ao longo de nosso trabalho tentamos desenvolver é que,

no Saara, a princípio se pode observar que árabes e judeus possuem experiências

e vivências particularizadas nesse espaço (experiências e vivências fundamentais

para que cada grupo transmita a sua memória e se afirme enquanto sujeitos histó-

ricos, que identificam-se com seu grupo e diferenciam-se de outros). No entanto,

em nome de uma luta maior para a constituição de uma territorialidade específica,

elaboram uma memória que dá significado aos dois grupos e é compartilhada por

eles em suas bases gerais. Ou seja: o Saara como um lugar marcadamente sírio e

libanês no Rio de Janeiro, embora o estreitar contato com essa realidade nos leve

a identificar suas diferenças e tensões. 

Fazer uso de lembranças e transmitir essa memória consiste em uma práti-

ca entre os imigrantes árabes e judeus tendo em vista perpetuar suas tradições e

valores. A transmissão oral de memórias se associa às marcas expressivas de

suas culturas físicas impressas naquele lugar, marcas que as sugerem e as ex-

pressam. Essas memórias trazem, para a maioria, uma dimensão afetiva através

da qual se entretecem relações entre os membros do grupo, permeadas pela lem-

brança do país de origem e realimentadas pelo sentimento de pertença ao Saara.

A depoente Wadia Kudsi, através de suas lembranças, expressa aspectos dessas

“estruturas de sentimento” no dizer de Raymond Williams138, que vão sendo re-

construídas e reafirmadas através das gerações:

                                                                                                                                    
136 PORTELLI, A. “O massacre de Civitella Val di Chiana (Toscana: 29 de junho de 1994): mito,
política, luto e senso comum”. In: AMADO J. e FERREIRA, M. de M. (coords.), op. cit. , p. 106. 
137 BERNARDO, T., op. cit., p. 30.
138 WILLIAMS, R., op. cit., p. 130-137. 
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(...) Mamãe contava histórias..., coisas espetaculares. Era interessante que ela contava
com tanto prazer e nós ouvíamos com mais prazer ainda, dela contar aquelas histórias bo-
nitas, que  passava lá no Líbano, né? Eu era louca para conhecer... 

Isaac Meyer Nigri, tendo uma diferente trajetória e uma diferente bagagem

cultural, enfatiza a importância de sua memória familiar, buscando nela significa-

dos para a sua experiência vivida no Saara. Suas narrativas nos permitem ir de

encontro ao modo como, na cidade do Rio de Janeiro, Isaac e sua família reelabo-

ram tradições culturais e religiosas:

(...) IN – É, porque os Nigri..., pela história que nós temos, ... (...). Porque tem um primo meu
que tá fazendo uma história da família (...) Ficaram loucos com a história da nossa família.
Porque nem os Nigris que estavam lá...[em Israel e Nova York sabiam]. [ E me perguntaram]
: – “ como é que você sabe?”. Eu digo: – “eu sei porque o meu pai...” E eu conversava muito
com meu pai, meu pai me contava e eu gravei muita coisa. Gostava... 
PR – A memória da família...
IN – Exatamente. Tem que gostar (...)  Eu gosto. Eu já fiz várias dessas entrevistas. Então o
que eu quero te dizer é o seguinte, a história dos Nigri é o seguinte: na Inquisição, em 1500,
um Dom Joseph del Nigris, ele era o tesoureiro-mor do Rei de Portugal. Esse é o nosso, é o
nosso ponto-de-partida em 1498, quando houve a Inquisição, né? (...)

Aqui, o pai aparece como o responsável pela transmissão da memória dessa

família, e a impressão que se tem, na verdade, é que, além de gostar de ouvir as

histórias contadas por ele, Isaac atribui grande importância a essa transmissão de

valores. Em sua narrativa, expressa essa relevância, ao contar que dá continuida-

de, entre outras, a uma tradição judaica sefardita (transmitindo ao filho o nome do

avô) como forma de ‘perpetuação’ da sua origem familiar, cultural e religiosa no

Brasil:

(...) Então – isso eu estou falando em mil oitocentos e pouco já – esses dois primos, um se
chamava Samuel, que em hebraico é Schmuel, e o outro Meyer, que é Mêyer. Por isso que
todos os Nigri, você vai notar, ou tem Samuel ou tem Meyer. Eu sou Isaac Meyer, meu pai
era Meyer Isaac, meu filho é Meyer Isaac. Tem sempre um Meyer que é a linhagem. E o ou-
tro lado é Samuel, do outro primo. Mas a família é uma só. Não existe dois Nigris (...) ; a raiz
é uma só. É claro que agora nós já estamos na sexta/sétima geração. Aqueles dois primos...
Eu só consigo partir desses dois primos. Porque antes nós não conseguimos pegar. Foi tudo
oh!, perdido, eles não souberam guardar... (...) Eles eram errantes, ... de terra em terra...
Olha, o que meu avô contava, coisas... Eu levo o nome dele [do avô paterno]. Que nós te-
mos... os sefaradim, nós temos o costume... mesmo vivo, nós damos o nome do avô, né?
Meu filho tem o nome de meu pai. Não sei se ele vai, vai dar o meu (ri)... 
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Isaac Nigri, em sua fala, demonstra que tem dúvidas se esse costume conti-

nuará com o filho, e que, a partir de agora, não sabe se a geração futura vai dar

continuidade ou não a esse tipo de tradição. Em outro trecho de seu depoimento

transmite também incerteza em relação à permanência da família Nigri no espaço

Saara, e perguntado se gostaria que o filho desse continuidade aos seus negócios

responde: 

(...) Gostaria, para ele continuar a nossa construção, o nosso castelo, vamos dizer assim,
né? Mas eu não quero interferir... porque eu fui obrigado a... porque o comércio é muito
bom quando dá certo, é muito bom. Mas ele é sacrificado. Eu posso dizer que até pouco
tempo, vou dizer, eu trabalhava de domingo a domingo. Os negócios eram muito grandes e
numa velocidade muito rápida. Porque eu não tinha tempo. Então eu tinha que fazer isso
no domingo. Preparar tudo, deixar tudo pronto, os pagamentos, tudo, pra durante a sema-
na ir fazendo os pagamentos e não atrapalhar a minha venda. Porque eu trabalhava no
balcão. Porque todos nós trabalhávamos no balcão. Eram dois empregados e nós todos.[
Somos três irmãos], .... nós somos sócios, mas sócios dentro do papel; mas na realidade
nós somos três num só. É..., a verdade é essa. Cada um tem o seu setor e tudo o mais...
Agora, a segunda geração só Deus sabe. Eu não...

O que Nigri nos demonstra é que a memória aparece como uma forma de
luta permanente, pela cultura e pelo espaço. Mas, efetivamente, dentre as possibi-
lidades colocadas no social, Nigri expressa incerteza em relação ao fato, que seu
filho venha manter esse tipo de luta.

Podemos dizer que, no Saara, a memória é um instrumento através do qual
árabes e judeus realimentam sua cultura na diáspora, reelaborando-a tendendo a
externar seus traços mais importantes, como forma de resistência e sobrevivência,
e como forma de “demarcar e defender” o seu “pedaço” na cidade.139 E, como já
foi visto, o Saara se constitui tão fortemente dessas expressões que podemos
afirmar que apesar da chegada de novos grupos étnicos, continuam lutando pa-
ra mantê-lo como sinônimo e referência de suas culturas no Centro do Rio de Ja-
neiro. 

         Múltiplas experiências e o sentido comum de pertencer ao pedaço 

                                           
139 VELLOSO, M., op. cit., p. 208. 
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Nas visitas que fazia à casa de Wadia Kudsi, em que tomávamos café e ela
me confiava a história de sua vida, eu sempre saía com uma certeza: a de que ela
é uma boa narradora. Isto porque, como define Walter Benjamim, o bom narrador
é aquele que tem “a faculdade de intercambiar experiências”. 140  

Ao estreitar de nosso relacionamento, ela cada vez mais ia buscando, em
sua experiência de vida, me narrar sobre o Saara. E eu, como sua ouvinte, ia de
certa forma ‘incorporando’ essa experiência narrada. “Intercambiar experiências”
nesse sentido, significa este diálogo que mantivemos, porque como boa narradora
que é, “incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes”.141

 Esta troca, esse diálogo, é fundamental e todos nós, historiadores e cien-

tistas sociais, que trabalhamos com testemunhos orais, estabelecemos, sempre,

um “relacionamento pessoal”142 e de proximidade  com nossas fontes de pesquisa.

Sem esta proximidade não poderíamos lidar com a experiência “do outro”, que não

é a nossa própria e, portanto, mais delicada de lidar. E é nesse confrontar de

“memórias de outros” que estabelecemos o diálogo, e nele, tanto os depoentes

como os pesquisadores, somos modificados.143 

Trabalhar com reminiscências e envolver pessoas em nossa análise crítica,

nem sempre é fácil. Nesse estudo sobre o Saara, me propus a utilizar os testemu-

nhos orais para refletir sobre a história e a memória social desse espaço da cida-

de, interpretando criticamente toda a documentação que encontrei, incluindo aqui

as  narrativas.144 Pode ser até que alguns dos depoentes não concordem com a

análise e as conclusões finais desse trabalho. Pode ser também que não gostem

                                           
140 BENJAMIM, Walter. “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. In: Magia e
técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, Obras
escolhidas, 1996 , p. 197-221. 
141 Id., ibid.,  p. 201. 
142 THOMSON, ª “Recompondo a memória: questões sobre a relação entre história oral e as me-
mórias”. In: Projeto História: revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do
Departamento de História da PUC-SP. São Paulo: Educ, n. 15, 1997, p. 51-71. 
143 PORTELLI, A . “O massacre de Civitella Val di Chiana”, op. cit., p. 130. A opção pelo diálogo
permeia todo nosso trabalho, e se expressa de diferentes maneiras. Em várias situações apresen-
tamos trechos de diálogos mantidos entre mim e o narrador, e esse se mostrou quase como um
recurso metodológico, uma opção metodológica. Isto porque consideramos que é através dessa
interação, que nos envolvemos em um processo de reelaboração de experiências.
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muito de ver suas “histórias contestadas", como afirma, com razão, o historiador

australiano Alistair Thomson com farta experiência na metodologia da história oral.

Mas, como define o mesmo autor, o valor e a riqueza desse método de trabalho é

tão grande que, ao trabalharmos como os depoimentos orais, estamos verdadei-

ramente gerando “novas histórias, e a criação de novas histórias, por sua vez,

pode, literalmente, contribuir para o processo de dar voz a experiências vividas por

indivíduos e grupos que foram excluídos das narrativas históricas anteriores, ou

foram marginalizados”. E foi pensando dessa forma que, com sutileza e sensibili-

dade, envolvi meus depoentes no meu processo de análise sobre o Saara.145

Entrecruzando sua história de vida com essa territorialidade específica,

Wadia narrou sobre sua infância, sua juventude, sua casa. De sua memória emer-

giram histórias que a avó e os pais contavam, aspectos do modo de viver de sua

família na região da rua da Alfândega, sua profissão, sua religião, seus sentimen-

tos. E, tal qual o “narrador” de W. Benjamim, que “retira da experiência o que ele

conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros”146, Wadia foi reconstitu-

indo seu vínculo com esse espaço da cidade e, nesse processo, o preserva e rea-

limenta. São diversas as passagens narradas por Wadia, que exemplificam a es-

treita relação que tem com o lugar, e que representam esse vínculo forte que pre-

serva até hoje em relação a ele:

(...) e meu pai sempre lutando para criar os filhos. Nós éramos oito [irmãos], agora somos
5, né? Todos nasceram aqui, nesta casa; aliás, quem não nasceu nesta casa é a Samea
[que nasceu em 1917], a mais velha e o Elias; eu e o resto da turma nascemos nesta casa.
Senhor dos Passos 276. Elias nasceu onde é o Roberto Sufan, e minha irmã nasceu onde
é 259, tudo neste pedaço. Nem da Tomé de Souza pra lá ninguém. Só neste pedaço, da
Tomé de Souza para a praça da República (ri). A minha avó tinha quitanda. Joana hadar-
gie. [Meus pais] casaram nesta rua! A igreja de São Jorge era num sobrado que tinha na
rua da Alfândega, a igreja era lá. A minha mãe comentava que ela casou na praça XV, era
cartório, ela não sabia dizer cartório, então ela se casou na praça XV. (...) Aí então a minha
mãe casou e nasceram todos aqui, neste pedaço entre Tomé de Souza e praça da Repú-
blica. Nem da Tomé de Souza pra lá. Fazia questão de conservar este trecho (ri). E aqui
nasceram e aqui foram criados e daqui saíram para casar.

                                                                                                                                    
144 Id., ibid.,  p. 106. 
145 THOMSON, A ., op. cit., p. 67-69. 
146 BENJAMIM, W., op. cit., p. 197-221.
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Wadia não se casou e ali permaneceu. E dessa forma foi se enraizando e

recriando referenciais de identificação com esse espaço. Outros elementos se

destacam em sua narrativa, como, por exemplo, a importância que atribui à sua

casa, como fica expresso no diálogo que mantivemos no outono de 1999:

(...) PR – Como é que é isto para você, quer dizer, você está acompanhando, você mora
aqui, você nasceu aqui... 
WK – Nasci aqui...
PR – ....[ como] você vê esta mudança que esta ocorrendo no Saara? 
WK – É completamente diferente.
(...) PR – O que é que te prende aqui de alguma forma?
WK – Amor pela casa. Eu fico apaixonada se tiver que deixar a minha casa. Meu irmão Eli-
as comprou um apartamento para mim para eu mudar!, minha  irmã que mora nele. Eu vou
lá fim de semana só. Ele não se conforma porque eu não quero sair daqui. Eu adoro isto
aqui.   
PR – Mas o que é que isto representa para você?
WK – É o meu mundo né? É meu mundo. Meus pais tiveram aqui, meus irmãos, todas as
minhas irmãs que partiram também..., é uma sauda... É uma coisa que prende que a gente
não tem explicação. Entendeu? E como me botar num palacete eu não vou ficar feliz. En-
tendeu? Engraçado, que eu tenho uma casa em Saquarema, casa de veraneio, eu vou pra
lá mas com um olho nesta aqui (risos). Lá eu não considero a minha casa... Eu considero a
minha casa aqui. 
PR – Ah é?
WK – É. Eu não considero. O pessoal: – “Puxa, você tem casa lá, você podia morar lá....” .
Eu,  Deus me livre sair daqui! Eu vou para a Tijuca [no final de semana] porque tem que ir,
mas eu pareço visita. Aliás eu não faço nada, minhas irmãs me tratam como princesa, eu
não faço nada. Mas eu... parece que eu fico louca para chegar segunda-feira, você acre-
dita? Fico maluquinha para chegar segunda-feira.

Wadia demonstra que não deseja de forma nenhuma deixar a casa, a rua, o

lugar em que nasceu e que vive há mais de 70 anos. O que a princípio é normal

numa pessoa da sua idade e em sua situação. É compreensível porque, afinal,

para muitos de nós, o lugar em que nascemos, em que crescemos é constitutivo

de nossas identidades individuais.147 

Wadia identifica-se frente a esse universo social e cultural, demonstrando

orgulhar-se de sua origem (ascendência) libanesa, e ressaltando as várias déca-

das que sua família “ocupa” o lugar, utilizando-se desses argumentos para demar-

car seu sentido de pertença a esse espaço da cidade.

                                           
147 AUGÉ, M. Não-lugares: Introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas, São
Paulo: Papirus, 1994, p. 52.
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A palavra saudade, que aparece entrecortada em sua fala, exprime um

sentimento presente em muitos depoimentos por nós ouvidos.  A saudade assim

foi conceituada pelo antropólogo Roberto Da Matta: “(...) saudade é um conceito

que trata de uma experiência universal: a da passagem, duração e consciência

reflexiva do tempo”. “(...) a saudade fala da temporalidade como experiência vivida

e reversível que cristaliza uma dada qualidade. Assim, pela saudade podemos

invocar e dialogar com pedaços de tempo e assim fazendo trazer os tempos espe-

ciais e desejados de volta”.148 Da Matta parece se referir à memória pois, como

afirma Teresinha Bernardo, “ela sim é que possibilita a experiência universal da

reversibilidade do tempo”.149

Esse “diálogo com o tempo” e um sentimento de saudade aparece na fala

de Wadia, e demonstra ser o meio pelo qual ela reelabora as situações vividas no

passado, que quer, de alguma forma, “proteger” e ao qual quer dar continuida-

de.150 Expressa também a maneira como se relaciona com o Saara atual, compa-

rando aspectos desse passado vivido, com sua vivência hoje. 

O trabalho com a memória dos filhos de imigrantes árabes e judeus princi-

palmente aqueles que nasceram ali, e ali permanecem (comercialmente ou não),

nos revela que embora se caracterize por tensões e disputas, suas memórias nar-

radas têm como característica importante o sentido de “continuidade”. Ali não se

sentem discriminados ou excluídos; ao contrário, sentem-se parte de um proces-

so, parte integrante desse espaço, com o qual eles têm referências de situações

passadas e presentes. Ali experimentaram e experimentam sentimentos bons, que

suas memórias agora revelam. E, em parte, é a saudade a que comumente se

referem, que os liga mais ainda ao lugar, e reforça o diálogo com essas diferentes

temporalidades. Ao nosso ver, suas lembranças despontam como uma forma de

                                           
148 DA MATTA, R. “Antropologia da saudade”. Jornal Folha de São Paulo. Caderno Mais. São
Paulo,  28/6/1992, p. 5-6 apud  BERNARDO, T., op. cit.,  p. 197.
149 BERNARDO, T. , op. cit., p. 196-198
150 Id., ibid.
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preservação, de manutenção, de “proteção” desse passado, que aqui pode ser

compreendido como a forma que encontram para lutar e garantir seu pedaço na

cidade.151 

 O que se mostrou interessante em nossa pesquisa, foi observar que esse

elo com o lugar, o sentido de pertença, se expressa constantemente nos depoi-

mentos e, assim como Wadia, outros depoentes se sentem fortemente identifica-

dos com esse espaço na cidade, e consideram-no como parte de seu “mundo”,

tendo com ele uma relação de afeto, e de memória. Talvez até o tenham como

“mundo memória” do qual nos fala Michel de Certeau. Para o autor, este é ”um

mundo que amamos profundamente, memória olfativa, memória dos lugares da

infância, memória do corpo, dos gestos da infância, dos prazeres”.152

Em um trecho do depoimento do comerciante José Kamache, filho de imi-

grante sírio, reproduzido em parte no capítulo 2, esse sentimento fica bem desta-

cado e vale a pena retomarmos essa passagem. Ele narra da perspectiva de seu

universo particular, mas esta em muito se assemelha a outros depoimentos que

foram ouvidos por nós:

(...) Olha, pra mim ficou porque eu nasci aqui. Quer dizer, quando nêgo diz assim: – “Você
tá aqui há quantos anos”? Eu digo: "Cinqüenta". – “ Por quê? Quantos anos você tem"? Eu
digo: – "Cinqüenta". – "Você nasceu aqui”? – "Nasci". Quer dizer, pra mim que nasci aqui,
isso aqui tem muito mais importância do que quem veio de lá ou de quem é filho de, esta-
belecido, de comerciante daqui. Eu nasci aqui. Eu não, não tenho isso aqui só como um
meio de vida. Eu tenho isso aqui como... como meus anos, dos primeiros anos de vida. Eu
nasci aqui, morei aqui 16 anos. Eu morei 16 anos num sobrado, eu não sabia o que era
quintal... Mas eu jogava bola na rua, eu brincava no Campo de Santana. (...) No tempo de
verão, a gente ficava até meia-noite andando de bicicleta no Campo de Santana, andando
nessas ruas. (...) Então, eu peguei isso tudo. Então, pra mim tem muito mais importância
isso aqui do que pra outros que tem isso aqui como um meio de vida só. Eu não. Eu tenho
como, como os primeiros anos da minha vida. (ri) Os primeiros e todos!

É interessante notar que tanto para José Kamache como para Wadia Kudsi

não há uma diluição dos laços afetivos com esse espaço da cidade. Ao contrário,

esse elo se complementa a outros. Ali viveram e vivem intensamente diversas

esferas de suas vidas cotidianas. E essa cotidianidade, essa experiência, se ex

                                           
151 Id., ibid.
152 CERTEAU, M. de et alii, op. cit., p. 31-33.
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pressa através de suas memórias. Ao acompanharmos suas trajetórias, percebe-

mos que o Saara é um espaço dinâmico, plural, de “relações múltiplas”, e que é

vivenciado e “sentido” de diferentes maneiras.153  Não obstante muitos deles terem

em comum o fato de sentirem pertencer a ele, este sentimento se dá de forma di-

ferenciada em cada um desses indivíduos. 

No caso de Kamache, a leitura de todo o seu relato, nos leva a encontrar

em alguns momentos, uma superposição de perspectivas em relação a sua liga-

ção, hoje, com o Saara. E aponta que, o seu processo de luta para permanecer

ali, conjuga afetividade (‘saudade’) e motivações econômicas e comerciais, na

medida em que depende financeiramente de seus negócios na região. Mas vários

são os trechos de seu depoimento que apresentam com mais intensidade uma

‘conexão’ afetiva com o lugar, como fica reforçado nesse trecho de sua fala: “En-

tão, pra mim tem muito mais importância isso aqui do que pra outros que tem isso

aqui como um meio de vida só. Eu não. Eu tenho como, como os primeiros anos

da minha vida. (ri) Os primeiros e todos”!

Atribuímos a Wadia Kudsi e a José Kamache, como a todos os nossos de-

poentes, o papel de protagonistas do Saara. Mais especificamente, protagonistas

da constituição e das transformações pelas quais o Saara passou. Desta forma os

inserimos na memória social do espaço Saara. Mas, curiosamente, Wadia não se

reconhece no Saara de hoje. Ela se reconhece no que considera como sendo o

seu  “bairro árabe”, justamente o que vem à sua memória quando eu indago sobre

a sua experiência e sua relação com este que considera como sendo o seu “mun-

do”. 

O enraizamento de Wadia e o sentido pertença ao lugar, transpareceu de

forma muito singular quando, em um de nossos encontros, andamos juntas pela

rua Senhor dos Passos em direção à rua Tomé de Souza. Esse trecho da rua Se-

nhor dos Passos entre Campo de Santana e rua Tomé de Souza, que Wadia con-

sidera como sendo o seu “trecho”, lhe é totalmente familiar pelas relações de ami

                                           
153 Id., ibid.
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zade e de convivência que ali se inscrevem. Efetivamente observamos ali frag-

mentos da ‘pequena Turquia’: o casario antigo, lojas pouco modernizadas, uma

presença majoritária de comerciantes imigrantes e filhos de imigrantes sírios e

libaneses, o hábito dos comerciantes de conversarem nas portas das lojas, o

que configura uma espacialidade similar àquela resgatada através da memória de

Wadia. E é neste trecho do Saara que ela se reconhece, porque é aí que está a

sua rede de relações com o Saara hoje.

Ali Wadia mora e convive com outra família moradora, os Riff, descenden-

tes de libaneses que, como ela, nasceram na ‘pequena Turquia’ e dali não saíram.

Essas duas famílias têm grande proximidade e mantêm hábitos de vizinhança,

como a troca e o empréstimo de artigos para a casa e as visitas freqüentes. Man-

têm também outras ‘práticas’ que eram observadas no espaço da ‘pequena Tur-

quia’, como o hábito de se comunicar pela janela. Ambos os sobrados dão para a

rua e é comum vermos as senhoras papearem e observarem (porque afinal tam-

bém são “espectadoras”) o movimento do Saara, em pé, debruçadas no balcão.

Assim recriam uma ambiência que tanto nós, quanto os antigos moradores do lo-

cal, associam a um modo de vida tradicional do que hoje é reconhecido como

Saara.154

As transformações da vida urbana que ali também ocorreram acarretaram o

fim desse tipo de uso do espaço. Acabou também com a relação pessoalizada

entre seus ocupantes. A época que os imigrantes ali moravam, que conversavam

à janela, que botavam as cadeiras nas ruas ou sentavam nas soleiras das portas

para jogar dama ou gamão (que uns chamavam de taule e outros de frangie), con-

versar e fumar o narguile há muito deixou de existir. A época em que a calçada

pertencia  à casa, e era quase sua extensão, também acabou. Era na rua que as

crianças brincavam e a rua dessa forma compunha o ambiente familiar. Era o es-

paço da socialização. Era uma época em que a rua e a calçada expunham uma

                                           
154 Id., ibid.  
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“dimensão da vida cotidiana” daquela coletividade, que hoje só a memória recu-

pera.155

No Saara do ano 2000 não há nem lugar nem tempo para se sentar na cal-

çada. Hoje, essas ruas são ocupadas pelas bancas de mercadorias e pelos milha-

res de transeuntes que as freqüentam diariamente. Hoje as ruas do Saara estão

radicalmente separadas da casa, e de contíguos já não têm mais nada. O Saara

está mais ‘acelerado‘ e não se observa mais a “tranqüilidade” expressa pela fala

de Wadia que reproduziremos adiante, assim como já não se brinca nem se joga

futebol nas ruas, como rememorou Kamache. O Saara se redefine, levando a uma

mudança sensível na relação com o lugar e com seus antigos e novos ocupantes.

 Ao andar em sua rua, Wadia reconhece e cumprimenta alguns comercian-

tes que, como ela, são moradores e ocupantes tradicionais da rua.  São os mem-

bros da família Zaher, Anate, Paboudjian, Salleh, Tabach, Boueri, Sufan, Cheade

e Salomão, a maioria filhos de imigrantes sírios e libaneses cristãos, com os quais

(con)viveu nas ruas do “bairro árabe”.  Ali, naquele trecho, esses ocupantes do

Saara se reconhecem e demonstram que a ‘pequena Turquia’ continua sendo,

mesmo que fragmentariamente, ‘praticada’.  E na sua relação com essas famílias

de origem síria e libanesa, e em seu testemunho, Wadia vai atribuindo um sentido

de continuidade, e de pertença a esse meio social específico. Conhecer e ser re-

conhecido por essas pessoas conota uma forma de pertença a esse universo so-

cial do Saara de hoje. 156

                                           
155 SANTOS, C.N.F. dos e VOGEL, A. (coords.), op. cit., p.50- 53. Consultar: DA MATTA. R. A casa
& a rua para uma discussão acerca da significação social do espaço da casa e do espaço da rua
na sociedade brasileira. 
156 Id., ibid. No ano de 1996, a revista SAARA Informa nº 14, em sua coluna de fofocas intitulada
“Sherazade”, inovou dividindo o Saara em Baixo e Alto Saara, fazendo uma alusão ao que aconte-
ce em outros bairros da zona sul do Rio, como o Leblon e o Gávea. O Baixo Gávea e o Baixo Le-
blon são pontos de encontro de jovens, que se reúnem nas ruas, em pé, em torno de bares movi-
mentados e da moda. O Alto Saara ficou delimitado pelo bar Xuazão, na rua Senhor dos Passos
(ponto de encontro de alguns comerciantes de origem árabe e judeus), até a avenida Passos. O
baixo Saara vai do bar Bunda de Fora (também na rua Senhor dos Passos, perto da Tomé de
Souza e freqüentado pela maior parte de nossos depoentes) até o Campo de Santana. O Baixo
Saara, como a colunista diz, “é onde ocorrem os bochichos” e nele está incluída a esquina da rua
Senhor dos Passos com a rua Tomé de Souza, ambiente bastante movimentado e freqüentada
durante o dia pelos comerciantes, principalmente os de origem árabe e judaica, que ali se reúnem,
em pequenas rodinhas, para conversar. E é ali, justamente, o “trecho” de Wadia e de seus antigos
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Num dos encontros com Wadia, presenciei uma ligação telefônica entre ela

e um conhecido, que mora em outro bairro da cidade, pedindo para que ela com-

prasse para ele pão sírio fresco na padaria árabe da região. Esta conversa refor-

çou, naquele  momento, a caracterização de Wadia como protagonista da história

social do Saara. Porque compreendi que ela é ainda hoje referência para alguns

ocupantes do Saara, como é para os amigos que não o ocupam, mas que reco-

nhecem nela e nesse espaço da cidade um ambiente representativo da cultura

árabe no Rio de Janeiro. E são as relações que ela tem com esse espaço, no qual

ela se reconhece e é reconhecida socialmente, que lhe garantem o sentido de

pertença ao lugar. E assim entendemos que essa territorialidade é fruto das dife-

rentes relações e práticas sociais que os diferentes habitantes da cidade ali esta-

belecem. 

Pertencer ao Saara significa  a identificação com certos valores e não com

outros. No caso de Wadia, como vimos, ela se reconhece na esfera das relações

tradicionais de solidariedade, de convivência e de vizinhança tão comuns à essa

territorialidade e ao grupo cultural que ali se fixou. A sua memória se fundamenta

nesse passado, nessa prática das relações familiares e de amizade e podemos

dizer que é dessa forma que Wadia se inscreve na memória do Saara157 e a reali-

menta, como pode ser observado a partir de um outro trecho de seu próprio de-

poimento:

                    
(...) Tinha muitas lojas, mas não era nada do que é agora! Era calmo, tranqüilo, você podia
entrar na loja e escolher o que você quisesse, não tinha esta confusão toda de gente na
porta batendo palma, gritando, nada disto. Era tranqüilo, tranqüilo. E depois, sabe o que
é?,  tinha loja na frente e nos fundos era residência. Além de ser residência nos fundos da
loja, nos sobrados eram residências, então tinha mais residências do que propriamente
loja, né? (...) Se você que tivesse que fazer visita, você tinha que entrar na loja. Ou senão

                                                                                                                                    
conhecidos. A colunista comenta que muitos não gostaram dessa separação e afirma que afinal de
contas a sua “carinhosa divisão tem como único objetivo ressaltar pontos pitorescos [grifo meu] da
nossa querida Saara...”.  Ora, por pitoresco, acredito eu, ela atribui, e identifica, uma prática social
específica da cultura árabe e da judaica. Um fragmento do que foi a ‘pequena Turquia’, que tanto
Wadia como seus amigos tentam preservar.

157 SANTOS, C.N.F. dos e VOGEL, A . (coords.), op. cit., p. 82.
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você ia fazer visita de noite. Mas a maioria das lojas, os fundos eram residência. (...) E o
sobrado era residência. Depois que isto aí foi indenizando o pessoal para sair, para pegar
o sobrado para fazer fábrica, fazer depósito, foi acabando a residência. Agora só tem três
famílias: tem nós, o da padaria e os Cheade. Três famílias. (...) Senhor dos Passos, praça
da República, Buenos Aires e Tomé de Souza é da Santa Casa. Agora, do meu lado, a
maioria é do Estado. Como a minha casa é do Estado. A maioria é do Estado.(...) A nossa
casa pertencia à família do Gabriel Habib, aos tio de Gabriel Habib, os tios. Aí ele vendeu,
não sei por que que vendeu para ... A Prefeitura tomou conta, até hoje não sei por quê.
Porque papai pagava aluguel a ele, né?, era na rua da Alfândega a loja. Nós... eu sempre
ia pagar o aluguel lá. Agora, não sei por que o Estado tomou conta? Não sei se ele preferiu
vender para o Estado. Então nós temos o recibo número 1. (...)  Eu nasci aqui, eu tenho 74
anos. Eu nasci neste sobrado. Quando meu pai pegou o sobrado, já pegou o sobrado ruim,
não pegou novinho não. Ele que sempre procurou conservar, porque aqui que nós vivía-
mos, aqui tem que conservar, né?  E esta é a nossa vida.

A história do Saara se inscreve na sua história de vida e ao mesmo tempo

em que a marca. Uma outra questão interessante que se coloca em sua fala, é o

fato de relembrar que o Estado “tomou conta” do sobrado em que vivia com sua

família, mas que até hoje não sabia o porquê dessa atitude. Aqui, ao meu ver, pa-

rece ignorar uma certa vivência, reconstituída por vários outros depoentes, da mo-

bilização e da luta contra os projetos de transformações urbanísticas e ameaças

pelas quais o Saara passou durante várias décadas do século XX. 

Como abordamos no capítulo 1, através dos testemunhos de Demetrio Ha-

bib, José Botner e Ênio Bittencourt, o Estado desapropriou e demoliu vários imó-

veis para a construção da avenida Presidente Vargas e da avenida Diagonal. Esta,

“rasgaria” o Saara ao meio, e o sobrado que a família de Wadia alugava (e ainda

aluga), se localiza exatamente na quadra que foi desapropriada pelo Estado

quando este iniciou a execução de seus planos de renovações urbanísticas na

região.

Para além de observar o desconhecimento ou a distância de Wadia em re-

lação a estas questões e tensões vividas no espaço do Saara por muito de seus

ocupantes, ganha relevância pensar aqui no que Wadia guardou e valoriza como

memória a ser transmitida. Nos interessa potencializar justamente a forma como

demarca e reelabora, em sua narrativa, aquela territorialidade, e a partir de que

elementos narra o passado e o presente do Saara. 

Sua narrativa, no entanto, nos revela um aspecto fundamental da vida ur-

bana: que é o fato das pessoas vivenciarem diferentemente o processo de urbani
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zação e metropolização. E demonstra que a experiência da vida social na cidade

se impõe diferentemente para cada um de seus habitantes. O que Wadia nos nar-

ra, portanto, é a experiência de vida dela, e na sua consciência não tem quase

clareza sobre as transformações da cidade do Rio de Janeiro. Apenas diz: “Depois

que isto ai foi indenizando o pessoal para sair, para pegar o sobrado para fazer

fábrica, fazer depósito, foi acabando a residência. Agora só tem três famílias: tem

nós, o da padaria e os Cheade. Três famílias. (...). Mas, reconstituindo social-

mente o seu espaço Saara, Wadia estará, efetivamente, reconstituindo, e se in-

corporando na história social da cidade do Rio Janeiro. 

Através de suas lembranças, articulando o modo como viveu e vive esse

espaço, Wadia nos expressa como viveu e vive a e na cidade do Rio de Janeiro.

Como a ‘experimenta’ e a ‘pratica’. E como articula suas vivências com outros pro-

cessos, com outras formas de luta e de disputa, que não são necessariamente as

mesmas de outros ocupantes do Saara. Aqui, mais do que qualquer coisa, “com-

põe” para si, e para mim, sua ouvinte, um passado sobre o Saara. E é este passa-

do que quer nos transmitir, porque é este que quer preservar.

Sem compará-las, é igualmente interessante recuperar aspectos da narrati-

va de Demetrio Habib no sentido em que esta nos traz uma experiência ( vivência)

particular, um olhar diferenciado sobre o espaço Saara. Através de sua memória,

que compreendemos aqui como a experiência narrada, demonstra-nos que, mes-

mo não tendo morado ali, Demetrio também preserva e transmite um passado so-

bre o lugar. Em trechos de seu depoimento, apresentados no capítulo 1, revela-

nos uma outra forma de lidar com a memória do Saara, bastante diferenciada da

de Wadia Kudsi.

Relembrando sua luta contra o projeto da avenida Diagonal e  o seu enga-

jamento na fundação da S.A.A.R.A, Demetrio está nos apontando os motivos que

o impeliram a lutar pelo seu pedaço na cidade. Ali se insere na condição de des-

cendente de libanês, e esta caracteriza uma forma de inserção e pertinência a

esse espaço. Se insere também como membro de uma das famílias mais tradicio
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nais de comerciantes da rua da Alfândega, e ainda como idealizador e militante da

S.A.A.R.A, membro de uma ‘velha-guarda’, representante da segunda geração de

comerciantes de origem árabe ainda trabalhando ali. 

Demetrio atribui para si o papel, e a responsabilidade, da preservação e

transmissão (de um aspecto) da memória do Saara, principalmente aquele relaci-

onado à historia da Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega.

Essa memória ele nos transmite oralmente, mas também se encontra documenta-

da na medida em que possui, em seu acervo particular, uma farta documentação

sobre a formação da S.A.A.R.A, incluindo jornais e revistas cariocas com matérias

sobre a sua fundação, uma cópia do anteprojeto do estatuto da Sociedade e a

coleção dos primeiros boletins da S.A.A.R.A publicados na década de 1960 que

nenhum outro comerciante parece ter. Demetrio também guarda documentos rela-

cionados à história da imigração de seu pai e da cadeia de lojas que montou no

Rio de Janeiro, a Gabriel Habib, que orgulhosamente nos mostrou.

Sua atuação nesse espaço vincula-se à experiência do trabalho e às lutas

da S.A.A.R.A, e é incorporando esses elementos, que articula e (re)compõe, para

si, e para nós, a sua memória do Saara. Isso talvez possa explicar a forma como

se insere hoje naquela territorialidade e a forma como se reconhece e é reconhe-

cido nesse espaço da cidade, como nos relatou, de forma jocosa:

(...) Quando a gente assume, quando a gente passa a ter uma idade que não paga mais
trem nem ônibus (ri), a gente fica assim meio encostado ...[ E o pessoal diz]: – “Chega,
pelo amor de Deus, você já fez demais”...,  você leva o título de Presidente de Honra. Este
hoje é meu título no Saara. Eu sou presidente de honra [da S.A.A.R.A], tenho muita honra
com isso, fui o idealizador, um dos fundadores e estou sempre atuante.

É esta a imagem, e posição, que quer preservar e preserva. Da mesma

forma que é esta a imagem que lhe atribuem no Saara, hoje. Indiscutivelmente era

Demetrio que me indicavam quando eu queria alguma informação sobre a socie-

dade comercial S.A.A.R.A e todos eram categóricos em afirmar que era ele que

“guardava essas coisas” referindo-se à documentação e à história (memória) da

Sociedade. 
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Ao reafirmar a sua luta cotidiana (“estou sempre atuante”) está, de uma

forma diferente de Wadia, mostrando o seu enraizamento nesse espaço da cidade

e os seu sentido de pertença ao Saara. E reforçando que é um dos idealizadores

da S.A.A.R.A, está, sem dúvida nenhuma, expressando uma forma de pertença e

de lutar pelo seu pedaço, reafirmando a sua inserção na cidade, através de seu

espaço comercial. 



178

Dentre a documentação consultada no acervo de Demetrio, estão dois car-

tões de visita de diferentes épocas e trajetórias da loja Gabriel Habib que nos

chamaram atenção. Esse, reproduzido abaixo, é provavelmente da década de

1940, quando a firma ainda importava brinquedos, de celulóide, da Alemanha e do

Japão, como nos contou Demetrio. Simbolicamente parece querer demonstrar o

enlace do imigrante libanês Gabriel Habib com o Brasil e com essa região da ci-

dade, quando mantinham duas grandes lojas na rua da Alfândega:

A década de 1970 demonstra um outro momento da loja de brinquedos que,

já sob o controle dos filhos, abre filiais em outros bairros do Rio, como Copacaba-

na, na época, ainda com um certo status na cidade. Os brinquedos já eram de

plástico, e todos produzidos no Brasil.  O cartão indica a matriz na rua da Alfânde-

ga mas, o seu maior marketing é a figura do “turquinho” que, de calção e de tur-

bante, vai à praia de Copacabana! 



179

A loja de Copacabana funcionou por cinco anos, enquanto a loja da rua da

Alfândega persiste há mais de setenta anos.

Durante vários anos a loja Gabriel Habib anunciou nas rádios da cidade.

Numa época em que a televisão ainda era incipiente no Brasil, o rádio era o gran-

de meio de propaganda. Dentre as mais ouvidas, estavam a rádio Mayrink Veiga e

a Nacional, que tinha o famoso ‘Programa César de Alencar’. O radialista lançava

cantoras e fazia publicidade para várias lojas do Rio. Foi ele quem criou a imagem

do “marajá” que ficou informalmente conhecida como “turquinho”, uma alusão à

origem do imigrante libanês Gabriel Habib, que dava nome à conhecida loja de

brinquedos da rua da Alfândega. O nome pegou, e a imagem também. E se man-

tém como o símbolo da loja, que apesar de estar mais estilizado, ainda é usado

nos cartões e em outras propagandas como essa veiculada na revista mensal da

S.A.A.R.A:

Como vemos, o que começou como uma forma pejorativa de tratamento

para sírios e libaneses no Brasil, aos poucos, foi perspicazmente apropriada e

transformada no seu maior marketing.

O espaço Saara, narrado pelos diferentes depoentes, tem marcas de suas

experiências de vida, que articulam-se com um Saara muito mais amplo, que tem

uma história social composta de várias outras experiências. O Saara vai sendo

preservado nessas tensões e o seu significado vai sendo construído e reelaborado

por cada um de seus ocupantes. Nessa perspectiva, compreendemos que os su-

jeitos que vivenciam o Saara, assim como outros sujeitos históricos, “compõe” um

passado com o qual possam conviver, no qual se apóiam, e que seja reconhecido

dentro da “comunidade específica” e da sociedade mais ampla em que convivem.

A  este respeito Alistair Thomson comenta que as “(...) reminiscências são passa-

dos importantes que compomos para dar um sentido mais satisfatório à nossa
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vida, à medida que o tempo passa, e para que exista maior consonância entre

identidades passadas e presentes”.158 

José Feres Sauma é brasileiro e é considerado, assim como Demetrio Ha-

bib, um dos representantes da ‘velha-guarda’ do Saara. Sua trajetória também é

bastante reveladora de uma forma de se relacionar e se sentir pertencer ao Saara

hoje. Sua família nunca morou ali, mas assim como Demetrio, mantém uma vivên-

cia comercial de mais de setenta anos naquele espaço da cidade. 

De um comércio iniciado na rua da Alfândega pelo pai imigrante libanês,

ampliou-se para uma cadeia de lojas, no próprio Centro da cidade.  Em um mo-

mento que o Centro “descentralizava”,  na década de 1950, e que já despontava o

dinamismo dos bairros da zona sul e norte da cidade, a população vai se distribu-

indo espacialmente e o Centro deixa de ser o único bairro a ter infra-estrutura para

atender à população carioca. Nesse momento, a família Sauma expande seus ne-

gócios para outras áreas da cidade, como rememorou José:

 
(...) Então o centro é aqui ...Porque é que eu criei os bairros? Antigamente, você para pa-
gar um título, tinha que ir ali na rua Primeiro de Março. Os bancos eram todos ali. Chama-
va-se, até hoje chamam, zona bancária. Ali era a zona bancária. Depois, com o cresci-
mento da cidade, descentralizou o Centro. Foi para Copacabana, tem gente em Copaca-
bana que não vem ao..., não conhece a Saara. É, tem gente que mora em Copacabana
que se surpreende ao ver a Saara. Que o cara nasce lá, é criado lá, faz tudo lá: vai ao
dentista, ao barbeiro, ao oftalmologista, tudo por lá e não vem mais aqui. Não vem ao
Centro. Então eu sentindo que o Rio de Janeiro ia descentralizar, eu procurei levar minha
empresa aos bairros. Levei a Copacabana, levei a Madureira, a Tijuca, e estava dando
certo. Mas de repente essa mudança me desatrelou, sabe? E eu aí comecei a sentir que a
caixa baixou, baixou, baixou, baixou, chegou uma hora que eu tive que vender as coisas
para poder pagar...

José Sauma, não mais em sociedade com o pai e os irmãos, amplia seus

negócios por todo o Rio, e entre as lojas e uma fábrica no bairro de Vila Isabel, de

roupas hospitalares, com mais de cinqüenta costureiras, chegou a ter quase du-

zentos empregados. Sua cadeia de lojas era bastante conhecida no Rio, mas por

problemas econômicos na década de 1990, perdeu parte do seu patrimônio e re-

tornou à sua pequena loja na rua da Alfândega, da qual nunca se desfez. Hoje,

                                           
158 THOMSON, A ., op. cit., p. 57.
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Zezinho, como é chamado por seus amigos no Saara, vai trabalhar todos os dias

ali, ajudado por seus dois filhos homens, e oito empregados. Sobre sua trajetória

familiar e sua vida profissional, assim comenta: 

(...) Eu sou nascido em 10 de setembro de 1921, portanto, eu estou com 79 anos pratica-
mente. E muito feliz por trabalhar numa profissão que eu sempre gostei. Eu sempre gostei
de comércio. Eu era vizinho, na Tijuca, da família Castro Araújo, que era o médico do Ge-
túlio. Eram muito amigos do meu pai. Queriam que eu seguisse a profissão de médico.
Cheguei a estudar dois anos de medicina mas eu, a minha paixão mesmo, era o comércio.
Eu tinha uma tendência natural, de herança, genética, porque minha família, são pais e
mães libaneses, descendentes dos fenícios, que eram os antigos..., o Líbano é a antiga
Fenícia. Então eu sempre tive uma tendência por comprar e vender, gostava muito disso!
Então, tive uma discussão com meu pai, e vim trabalhar aqui. Graças a Deus fui muito
bem- sucedido, criei minha família, criei meus filhos, cheguei até a ser rico! Mas a crise me
tornou pobre como todos, porque a minha firma, apesar de chegar a ter dez lojas, eu fui
obrigado a vender quase tudo, para pagar as contas todas, felizmente eu tinha patrimônio
para pagar as contas. Então vendi o patrimônio e paguei tudo... Uma época em que a
Mesbla, Mappim, os grandes... Lojas Brasileiras, as grandes lojas fecharam, eu teria que
acompanhá-los, como é que eu ia fazer? Eu tive que acompanhar o ritmo que estava e
vamos ver o que vai ser daqui para frente.

Na narrativa de José Feres Sauma entrecruzam-se seu passado, seu pre-

sente e perspectivas de seu futuro. Sua origem cultural árabe permeia sua fala, e

é resgatada quando quer explicar o seu elo com a atividade comercial que dá con-

tinuidade no espaço Saara. É através da sua cultura, portanto, que José se sente

atrelado ao Saara. E prossegue em seu depoimento, demonstrando o porquê vol-

tou à sua loja da rua da Alfândega:

(...) [E falei para meus filhos] “ – Olha, nós temos que mudar nossa vida agora, a gente
agora ... nós vamos ter que levar uma vida de balcão, de trabalho, de roçar a calça no bal-
cão. Então vamos voltar para a rua da Alfândega, vamos voltar às origens, vamos começar
de novo”. Eu não tenho medo de começar de novo e estou começando de novo e vou che-
gar lá! Com toda a crise. (...) . Eu estou voltando às minhas origens. Eu, você já viu que eu
sou meio sentimental né? Fui ao Líbano ver minhas origens; fui lá em Faria Lemos ver mi-
nhas origens então, eu aqui, voltei para minhas origens. Falei: – “Olha, vamos voltar para
onde eu conheço”. Eu podia ir para a Barra né? “ – Vamos abrir um negócio na Barra, um
escritório e tal”? Eu falei : – “Não, vamos voltar para ali, que ali eu conheço”. Eu aqui co-
nheço a rua. Conheço o ambiente, conheço todo mundo, estou em casa. Aqui eu me sinto
em casa, entendeu? De noite, de dia. 

 José associa a noção de origem e, conseqüentemente, suas raízes cultu-

rais, ao sentimento de intimidade e de apego ao Saara. Ali se “sente em casa”,
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sente intimidade com o lugar. Ali reconhece códigos de convivência e de comerci-

ar. E com intensidade reforça esse sentido de pertença ao Saara:

 
(...) Porque eu conheço, eu estou aqui desde 1934! Então eu aqui eu conheço tudo! Sei até
os ralos onde é que estão. Entendeu? Então para mim, isso aqui para mim é muito impor-
tante. Muito importante. Tenho um carinho por isso aqui e gosto disto aqui. Porque aqui é o
centro, o centro. Você tem que ter um centro de comando, tem que ter uma Nova York na
sua vida! (...)  Então você tem São Francisco, Las Vegas, mas tem que ter Nova York , que
é que manda entendeu?

O Saara é o lugar possível para (re)começar e, para ele, reivindica o papel

de seu “centro de comando”, porque o tem como sua referência maior. Sauma é

muito ligado ao que considera como suas “origens”  e este é um dos aspectos

mais valorizados em sua narrativa. Quer seja quando se refere à cidade mineira

de Faria Lemos, onde nasceu em 1921, à cultura árabe ou ao Saara. Zezinho,

guarda um verdadeiro “arsenal” de documentos, objetos e fotografias de sua famí-

lia e de suas lojas, e, como ele me disse informalmente..: –  “Eu sou ligado nesses

troços!” 

Sobre Faria Lemos nos contou que seu pai tinha uma loja chamada Casa

Libaneza, que vendia de tudo um pouco: fazendas  armarinho, calçados, chapéus,

louças, ferragens, “molhados e mantimentos”, e nos mostrou um antigo recebo da

loja, datado de 1922, que atesta o que estava nos contando. Sobre sua origem

cultural árabe, em um diálogo comigo, revelou uma das facetas de como se relaci-

onava e como se relaciona, hoje,  com esse aspecto de sua identidade cultural:

(...) PR – Você já foi ao Líbano? 
JFS – Fui. Fui ver as minha origens (...)  Porque eu sou curioso. Eu tenho uma coisa, eu fui
no quintal do meu pai, trouxe terra de lá, botei num vidro e no quintal da minha mãe, trouxe
terra e botei num vidro ... (...) eu tenho aí guardado. Terra lá do Líbano, que eu trouxe do
Líbano.
PR – Os seus pais voltaram ao Líbano?
JFS – Não, o meu pai nunca teve curiosidade de ir lá. Eu fui porque eu sou o curioso, as-
sim, das coisas libanesas. Eu apesar de ser brasileiro, e ter defendido o Brasil porque eu
fui pracinha né?, eu defendi  o Brasil pra vocês...
PR- Ah é? 
JFS- Vocês estão aí porque eu defendi. (risos) Mas eu fui pracinha e... não cheguei a vir
embarcar. Fui muito esperto, dei um pulo aí e fiquei aqui. Então fiquei, eu servia no Forte
Copacabana, eu era praça lá. E então...mas aí, neste tempo,.... meu pai estava fazendo
uma igreja na Tijuca – chama-se Nossa Senhora do Líbano – na rua Conde de Bonfim pa-
pai estava fazendo a igreja, quando terminou a Igreja ele quis fazer o Clube Monte Líbano.
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E eu, ...não é que eu debochava não?, fazia pouco dele e dizia: –  “Papai, tem tanta igreja
aqui na Tijuca, o senhor vai fazer igreja”? Tinha igreja de Santo Afonso, eu estudava no
Colégio São José, Externato São José, sou figura lá também no Externato. Ele aí fez a
igreja Católica lá na Tijuca, muito bonita! Ele fez não; ele e um grupo de libaneses. Depois
resolveram fazer o Clube Monte Líbano! E eu, apesar de debochar dele, fazer pouco das
coisas, agora me apaixonei pelas coisas, eu cuido da igreja e cuido do clube entendeu? Eu
agora tenho um carinho especial com a igreja e um carinho muito especial com o clube.
(...) Então eu criei assim, agora que eles foram morrendo, eu fico olhando: – “Que obra bo-
nita e tal...”  Aí você se apaixona. 

Zezinho encontra no Saara um ambiente de similaridades porque sua ori-

gem árabe, tantas vezes manifestada em seu depoimento, encontra no Saara um

espaço para sua enunciação.  Ao se articular em torno desse meio, social e cultu-

ralmente estruturados, este possibilita, e corrobora, o sentimento de pertença a

esse meio social específico.159 No Saara desenvolve uma sociabilidade importante

para ele, baseada nas relações de proximidade, não apenas sociais, mas também

da cultura. E nos expressa esse sentimento num outro trecho de nosso diálogo:

(...) PR – Você vem todo dia ao Saara? 
JFS – Eu não saberia fazer outra coisa.
PR – Como é um dia seu hoje Zezinho? 
JFS – Eu levanto às 6.30 hs todo dia, faço tudo: barba, tudo, banheiro, tudo tá tá, e venho
trabalhar aqui. Chego aqui 8.30 hs, 8.45 hs, tomo café com o Ênio, com o Demetrio, com
meus amigos ali na esquina, depois eu venho trabalhar. Trabalho até 6 hs mais ou menos,
6 e pouco, depois eu saio ou vou pra casa ou vou para o Clube Monte Líbano onde eu sou
financeiro há 15 anos. E eu estou querendo sair e eles não querem me deixar. Ainda hoje
falei: – “Olha, eu vou sair ...”  – “Não, você não pode mais”. Eu falei: – “Eu não posso
mais?! Estou com 79 anos. Vocês estão esperando eu morrer lá?” Eu não vou morrer lá
não. Eu quero morrer aqui [no Saara], no meu trabalho aqui. 

A pertença ao Saara reforça a identificação entre membros de um mesmo

grupo, que se acham fortemente ligados e inseridos nesse “tecido social”, que é

parte de um “tecido urbano específico” do qual o Saara faz parte.160 

E reforça também o contato entre membros dos diferentes grupos culturais.

Essa integração fica é notada quando a representação que fazem do espaço Saa-

ra assinala uma forma comum de designar o espaço, e atribuir significado a ele. O

fato de terem vivências similares os aproxima, e através de sua narrativas corro

                                           
159 CERTEAU, M. de et alii , op. cit., p. 81-84.
160 Id., ibid.
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boram valores que expressam esta ligação que têm com o Saara hoje. Isso fica

evidenciado, por exemplo, na narrativa de Isaac Meyer Nigri, que atribui um tre-

mendo significado à primeira loja fundada por seu pai, imigrante judeu libanês. E

apesar de os negócios da família ampliarem, mantêm, por memória e tradição, a

pequena loja da rua da Alfândega. Assim como o fez Feres Sauma.

(...) É, a Dália e são três lojas. Essa [a loja Dália, na rua da Alfândega], ...é a pioneira de
1924. É menorzinha..., é a matriz, nós não mexemos. Aquela continua sendo a matriz.
Apesar de nós estarmos aqui [numa loja bem maior], mas ela continua sendo a matriz,
porque foi de lá que nós fizemos isso. Então nós não mexemos naquela... É uma questão
até de, de lembrança de meu pai, né? Do sacrifício dele, né?, tudo isso. A gente mantém
aquilo como memória, não é?

A família de Isaac Nigri nunca ampliou seus negócios para fora do Saara,

mantendo ali a sua rede de lojas. O porquê desta decisão ele explicou em uma

conversa que mantivemos em março de 1995. Em janeiro de 2000, em uma con-

versa informal com Isaac, observamos que ele continua pensando da mesma for-

ma e os Nigri continuam no Saara, com suas três lojas, das quais não pretendem

se desfazer: 

(...) PR – Você tem lojas em outros bairros?
IN - Não, somente aqui.
PR – Não. Mas você pensou em expandir seu negócio?
IN – Eu não consigo sair daqui.
PR – Mas qual é o teu elo com o Saara?
IN – Eu tô muito... Eu nasci aqui, me criei aqui, não sei fazer outra coisa se não aqui. Isso é
minha vida, né? Cinqüenta e nove anos olhando pra mesma janela. É uma existência, uma
coisa. Eu não consigo pensar em outra coisa. Pode ser que meus filhos venham a modifi-
car (...) 

Esse último trecho de sua fala, no entanto, expressa incerteza em relação a

continuidade dessa tradição familiar no Saara. E a memória, mais uma vez, apa-

rece como forma de luta para preservar o seu pedaço. 

É possível citar várias outras narrativas significativas relativas ao senti-

mento de pertença ao Saara e o depoimento de Jamil Haddad, por exemplo, nos

chama atenção para um processo relativamente inverso do que observamos nas

narrativas de Wadia, Demetrio, José Sauma, Isaac Nigri e Kamache. Jamil nunca

morou nem trabalhou na região da rua da Alfândega mas isso não impede que
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sinta identificação e proximidade com esse espaço da cidade. Ali encontra traços

de sua identidade cultural, e de sua origem familiar. Seu pai e tios tiveram uma

grande loja na rua da Alfândega, onde funcionou o consulado da Turquia nas pri-

meiras décadas do século. Mas Jamil se tornou médico e adquiriu renome na ci-

dade fazendo uma carreira política expressiva tendo sido prefeito do Rio de Janei-

ro no ano de 1993. Seu  irmão se tornou engenheiro e, assim, não deram conti-

nuidade à tradição comercial e aos negócios da família na região. Mas Jamil

mantém laços profundos com o lugar, que visita freqüentemente porque também

encontra ali, um espaço de enunciação de sua cultura de origem, que se mani-

festa de diferentes maneiras, como nos revelou nesse diálogo que mantivemos em

julho de 1999: 

(...) PR – O senhor freqüenta ainda o Saara?
JH – Eu vou muito lá, hoje mesmo eu estive lá.
PR – Mas, por quê?
JH – Quando dá vontade de comer lá, eu vou lá.
PR – E sobre pessoas antigas, amigos, colegas...
JH – Muitas pessoas que ainda têm comércio lá, ou filhos de comerciantes meus amigos,
eu vou lá, porque é rara a família de descendentes árabes que não tenha sido tratada por
mim, que eu tenho 50 anos de medicina. (...) então eu me tornei muito conhecido no meio
da colônia. E, eu passo lá para ver os amigos, então meus antigos clientes como também
meus amigos em termos de política, que eu sempre tive uma grande base política nos pa-
trícios, que sempre nas eleições me dão uma ajuda muito grande! 

Muitos descendentes de imigrantes mantiveram elos com o lugar e a não

existência deles implicaria na diluição de valores culturais de suas origens quer

seja ela árabe ou judaica. No caso de Jamil, ele estabelece uma relação diferen-

ciada com o Saara e com seus membros, e sua percepção acerca desse espaço é

fruto dessa relação que se manifesta em certas dimensões de sua vida familiar,

social, profissional e política. 

Esta diferente forma de identificação com o lugar é interessante para obser-

varmos que o sentido de pertença ao Saara é múltiplo, porque múltiplas são as

experiências nesse espaço. Esse, que chamamos de processo inverso (já que

Jamil nunca viveu e trabalhou no Saara), exprime que o Saara é dinâmico e não

se esgota numa única experiência, pois é a multiplicidade delas que aponta para a
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diversidade de elementos que nos permite analisar as questões mais amplas do

significado do Saara hoje, no ano 2000, no contexto da cidade do Rio de Janeiro.

Remete-nos também à idéia de que trabalhar com a memória é uma forma

de compreender os diferentes significados que cada sujeito atribui a esse espaço

social.

A vocação (histórica) do Saara é a de ser um espaço dinâmico, assim como

é a própria cidade. Que há tensões, isso nós vimos, e vimos também que mani-

festações sociais e culturais dos grupos que estão ali, tradicionalmente fixados, os

distingue não apenas em relação a “quem é de fora” e não ocupa o Saara, mas

também entre “seus próprios membros”.161 Nesse sentido, o relato do jovem imi-

grante libanês Toni Haddad se mostra bastante revelador de uma outra percepção

do espaço Saara, ao não compartilhar experiências vivenciadas por Wadia, De-

metrio e por outros depoentes. 

Toni nasceu no Líbano em 1972, e chegou ao Brasil em 1983. Seu pai ha-

via emigrado para o Brasil na década de 1950 e em 1958 abriu o restaurante El-

Gebal (que, em árabe, significa “montanha”) na rua Buenos Aires, perto do Campo

de Santana. O pai manteve, paralelamente, negócios no Brasil e no Líbano, e as-

sim a família permanece até hoje. Toni, no entanto, optou pelo Rio de Janeiro. Se

formou em Direito, passou a gerenciar sozinho o El-Gebal em 1996, e se radicou

na cidade. E se incorporou a ela, como fica expresso em um trecho de seu belo

depoimento: 

(...) Eu estando aqui [no Brasil], é aquilo que eu te falei, eu estando aqui eu me sinto cario-
ca. Que a gente está falando mais de um assunto sobre o Líbano e tal, é também um as-
sunto que muito me interessa, eu tenho muito orgulho de ser libanês e digo, eu sou liba-
nês, eu sou brasileiro, mas eu sou libanês, então quando eu estou num contexto... (...) Eu
me naturalizei brasileiro. Mas eu não digo assim: eu me naturalizei brasileiro, eu sou bra-
sileiro naturalizado! Eu sou brasileiro, eu gosto disso! (...) Você sabe que eu me naturalizei
mais por uma questão de praticidade? Eu já podia ter me naturalizado há muito mais tem-
po! Aí entramos num processo, demora e tal. Porque eu nunca senti necessidade, eu já
estava naturalizado! Eu sou flamenguista, eu vou ao Maracanã... 

                                           
161 SANTOS, C.N.F. dos e VOGEL, A. (coords.), op. cit., p. 11-12. 
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No interior de seu restaurante nota-se, perto da caixa registradora, um pe-

queno boneco com o uniforme do time de futebol Flamengo e um pequeno objeto,

de cobre, representando o Cedro do Líbano. Essa união de símbolos, ele assim

tentou explicar:

(...)  Esse boneco me deram e quando eu trouxe este Cedro, desta última viagem, eu botei
ali. E no sábado me deram este boneco e eu falei : – “Perfeito, o Flamengo e o Cedro do
lado e aquele santo ortodoxo em cima...” (risos). É, eu acho legal! Gosto de tomar um
chopinho, de andar na beira do mar, acho que eu sou bem carioca! Gosto de um futebolzi-
nho... . Eu gosto disso, eu sinto falta disso. Eu sou flamenguista, eu sou flamenguista
mesmo! (...) Talvez eu não esteja podendo lhe dizer como eu me sinto brasileiro, porque eu
me sinto muito a vontade aqui, por eu me sentir muito brasileiro.

A parede de seu  restaurante é toda enfeitada com fotografias antigas do

Líbano e com imagens religiosas brasileiras e árabes: a imagem de São Jorge; a

imagem de uma Santa ortodoxa que lhe foi enviada de presente da cidade síria

Saidnaya; um prato de cobre com a inscrição árabe Meshe alá, que significa “com

Vontade de Deus” e que é reverenciada principalmente pelos muçulmanos. Vários

outros símbolos remetem ao mundo árabe mas é a diversidade, a mistura da cul-

tura árabe e da brasileira que nos chama a atenção. Sobre isto ele comentou em

seu depoimento: 

(...) Eu acho legal, mesmo porque essa coisa de cristão e muçulmano, ainda mais aqui,
perde muito o sentido, eu não tenho como...: – “Ah, não, eu vou me afastar desse porque
esse é maronita, e aquele é... .” Eu acho uma grande bobagem, ainda mais que nós esta-
mos no país da mistura, da miscigenação. Olha, como eu estava dizendo agora há pouco,
eu pessoalmente acho, quer dizer, eu não me dirijo a uma pessoa já pensando que eu es-
tou falando com Cláudia, e Cláudia é judia, estou falando com Pedro, Pedro é cristão. Eu
sei que, talvez no Líbano, as pessoas tenham essa mentalidade, e com certeza têm, por-
que é também um momento mais, é um lugar onde isso tá mais, isso é mais sentido né?
Agora, eu vim pra cá com 11 anos, eu  não sei... O Saara tem de tudo, às vezes eu acho
que a pessoa é muçulmano e o cara  é cristão, e vice-versa! (risos) Porque eu nunca me
preocupo realmente em saber, no início eu não conhecia, não sabia reconhecer nem os ju-
deus, chamava de primo achando que era árabe, e às vezes são árabes! E eu vejo com
muita naturalidade, eu gosto muito dessa convivência...

É notável como ele confere sentido à cidade e a importância que dá a ela

na sua vida pessoal e profissional. Em vários momentos, no entanto, reforça sua

origem libanesa e confere a ela uma predominância. A riqueza de sua trajetória

nos possibilita entender que a imigração e a adaptação no novo país são partes
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de um processo no qual o imigrante reelabora a sua cultura de origem como forma

de inserção na nova sociedade. Toni demonstra também que é a partir de suas

relações sociais cotidianas  que se originam as estratégias de sobrevivência no

novo país, e revela que seus valores de origem, sua cultura, vão sendo reelabora-

dos nesse contato com os habitantes da cidade. Pois é no contato e no confronto

com outra cultura, no caso, a cultura brasileira – e a carioca – que Toni se ‘molda’

e se insere no Saara: 

(...) Agora, veja bem são dois pontos interessantes. Eu sou uma raridade (ri), entre aspas,
aqui no Rio, porque da minha idade, alguém que tenha nascido no Líbano, dificilmente
você vai encontrar, talvez em São Paulo, com mais facilidade. Eu tenho 27 anos, e vim pra
cá com 11 anos, eu falo árabe fluentemente, eu vou ao Líbano, quer dizer aqui no Saara,
quem tá aqui no Saara da minha idade, já é segunda ou terceira geração, depois dos que
vieram. Então, os meus contemporâneos da família Riche, os pais já não tiveram na cida-
de, no país de origem do avô deles, então você veja há uma grande diferença, e eu convi-
vo muito bem com eles, porque eu também sou brasileiro, e sou libanês, eu costumo dizer
que sou brasileiro aqui e sou libanês no Líbano! (ri) É curioso, você sabe que é interes-
sante, eu acho que eu tenho o melhor de dois mundos, porque são dois lugares muito dife-
rentes, que te ensinam coisas totalmente diversas, eu não seria nem um quarto do que eu
sou hoje, se eu não tivesse saído do Líbano.

E mais adiante atesta: 

(...) Eu posso ter os dois mundos sim, eu não preciso acabar com o meu mundo aqui, ou
com o Líbano. Muito pelo contrário, eu acho que a tendência é cada vez ter mais os dois
mais presentes na minha vida, ter mais contato. Sem ser conflitante (risos). Não sei se
isso é possível, esse é um grande desafio, esse é um grande desafio. 

Toni tem um perfil bastante distinto dos outros depoentes e um elemento

que sobressai em sua narrativa é o seu vínculo profissional com o espaço Saara.

Se no depoimento dos demais prevalecia em muitos momentos o Saara enquanto

um espaço demarcador de sua origem cultural, que propicia reforçar traços de sua

etnicidade (em contraste com a cultura brasileira), o depoimento de Toni Haddad

se opõe ao dizer que o Saara não o remete ao Líbano e nem a suas origens cultu-

rais. Percebemos, inclusive, um certo distanciamento seu em relação ao espaço e

frente ao grupo que o ocupa. E percebemos também que ele não considera os

“antigos” do Saara como representantes da (sua) cultura libanesa, que eles tanto

tentam representar na cidade:
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(...) Alguns dos velhos que eu conheço hoje são segunda geração... (...) Esses já nasce-
ram aqui, não têm vínculo nenhum! Quer dizer, às vezes eles vêm e tiram uma dúvida co-
migo, se no Líbano é assim, e são considerados, são considerados uma referência direta
do Líbano e não é! O cara não conhece. Eu acho, eu não sei, vou falar uma coisa, pode
parecer absurda, eu acho que o próprio lugar, o próprio Rio de Janeiro, o próprio Brasil,
esse país que oferece essa coisa tão boa de você poder chegar e se sentir em casa, eu
acho que aqui merecia uma manutenção, e uma busca maior da cultura natal dessas pes-
soas, porque isso ia enriquecer isso também, entende como? (...) Acho que é um movi-
mento de ida e volta. Eu acho que enriqueceria o lugar também se essa cultura tivesse en-
raizada aqui, ou tivesse uma boa demonstração. Eu acho que é ingrato com o imigrante
vir..., é ingrato, é uma coisa de ingratidão, você vem é tão bem recebido, e não traz a sua
cultura? (Risos) Não mantém a sua cultura? É para você e para o país que te recebeu tão
bem! (...)  Mas eu me adaptei ... Eu tenho o meu lugar aqui. Agora, eu acho que seria bem
mais interessante, mais enriquecedor ao Rio de Janeiro, ter essa cultura mais presente, eu
acho que o Rio ia gostar muito mais, os brasileiros iam gostar mais.

São vários os trechos de sua narrativa em que expressa uma postura dife-

renciada em relação aos “antigos” do Saara, àqueles mais velhos que ainda estão

muito vinculados ao lugar. Porque verdadeiramente não sente reciprocidade nem

com eles e nem com o lugar fisicamente. A proximidade que às vezes aponta em

seu depoimento é motivada principalmente por uma tentativa dele, atual, de “se

ligar nas coisas do passado” e assim recuperar parte de sua trajetória familiar no

Brasil que tem como elemento o restaurante árabe fundado pelo pai numa rua do

Saara.

Isso não implica dizer que Toni Haddad não se situa no Saara e não se

sinta pertencer ao lugar. Ao contrário. Como veremos adiante, Toni atribui um 

significado diferente a ele, porque com ele se relaciona de forma diferenciada. Ali

tem uma experiência, uma vivência diversa da de Wadia, Demetrio, Nigri e dos

outros. Sua bagagem cultural é outra, apesar da origem libanesa ser a mesma.

Seu modo de ser, de trabalhar, de se socializar nas ruas do Saara também é ou-

tro. Porque a sua experiência no Saara e na cidade do Rio de Janeiro é outra. Mas

Toni e seu restaurante El-Gebal têm uma marca árabe, que nós cariocas e brasi-

leiros consideramos árabes. E o Saara é o lugar propício para seus negócios, à

medida que ali pode se favorecer dessa imagem árabe que o espaço tem na cida-

de. Dessa forma sua pertença ao Saara parece estar muito mais vinculada ao
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imaginário árabe que fazemos deste espaço do que propriamente ao espaço físi-

co, como é o caso de Wadia e seu apego à sua casa e à sua rua. 

O Saara tem essa marca na cidade, mesmo que na sua constituição sejam

sírios e libaneses, com especificidades. Porque afinal são sírios e libaneses, com

experiências diferentes no e com a cidade do Rio de Janeiro. Ao lhe perguntarmos

se o Saara, de alguma forma, o remete ao Líbano ele reflete: 

(...) Eu vou ser sincero... Eu, eu aqui, o Saara não me faz sentir ligado ao Líbano. O que
me faz sentir, também porque a minha família tá lá, o meu irmão, a minha irmã, a  Valéria e
o Élio, que eu me referi antes. A  mais velha mora em Teresópolis, os outros dois moram
no Líbano, meus pais agora tão no Líbano, eles tão fazendo o que o papai fazia antiga-
mente, ele ia e voltava todo ano, quando nós estávamos lá, agora ele e minha mãe fazem
isso. Eles vão, passam alguns meses lá, voltam, passam alguns meses aqui, então o que
me traz o Líbano é minha família, a minha relação com a minha família, minhas idas ao Lí-
bano (ri). Quer dizer, eu tenho contato direto com o Líbano. (...) Então minha relação com o
Líbano são eles, porque aqui, por causa dessa diversidade, por causa dessa perda de
identidade e por causa dessa inimizade, às vezes, eu não tenho, não tenho uma grande
noção, eu não sei. Eu aqui, a Saara me traz, é tipo assim, é, a representação, como é que
eu vou lhe dizer? O que a Saara me faz sentir é como se aqui eu pudesse representar, en-
tre aspas, um mundo árabe, para o Brasil. Porque as pessoas vêm para me perguntar so-
bre aquele turbante e tal, que é uma coisa que nós não usamos, quem usa são os muçul-
manos! Mas que, pô, eu tenho em casa, e tal então, você entende mais ou menos como é
que é? Meu restaurante ele não pode ter a cara do libanês, meu cardápio tem ao fundo o
Egito, as pirâmides do Egito, o camelo, eu posso trocar o fundo daqui a pouco, algumas
pessoas perguntam: – “Mas por quê não uma imagem do Líbano?” Essa ficou boa, e é re-
presentante, ela representa o mundo árabe, quer dizer, até comercialmente é interessante,
quando você pensa em árabe, você pensa em deserto... Tudo bem, o Líbano tem água,
tem os cedros e plantas e tal, mas se nós nos propormos a ser comida árabe, apesar de a
comida ser a libanesa, eu acho interessante fazer esse conjunto, como tem essa diversi-
dade aqui nos quadros, quer dizer, alguma coisa que lembra o islamismo, outra coisa que
lembra a minha região, e outra que talvez lembre aqui o Brasil, a presença de São Jorge.
Eu acho que é mais isso... Você tem lugares em Paris, por exemplo, tem restaurante liba-
nês! Se você entrar e perguntar: – “Vem cá, isso aqui é comida árabe?” “ – Não, não é ára-
be, é libanês. Porque lá já tá mais perto, já há aquela coisa mesmo...: – “Não, iraquiano o
quê? Não, não sou iraquiano.” Você não pode chamar ele de árabe, tem que chamar de li-
banês. Mas o Líbano é um país árabe, ora bolas! E isso eu aprendi aqui, se eu tivesse fi-
cado no Líbano, talvez eu tivesse essa aversão a esse termo também. 

O seu discurso como um todo é relevante e nos dá uma dica importante

para compreender que o Saara hoje, marcadamente sírio e libanês, árabe, é efeti-

vamente uma força hegemônica como imagem 162 mais do que qualquer outra coi

                                           
162 Nesse sentido, trabalhar a cultura como instrumento de construção da hegemonia parece perti-
nente. A idéia aqui é pensar a cultura árabe como hegemônica porque esta demarca – e impõe –
ao espaço uma forma particular do grupo social árabe ver e se representar. Através de seus valo-
res, das suas práticas e organização social (da sua cultura), de sua imagem e representação, os
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sa. Porque como força comercial no contexto de correlações de forças que se

vislumbram com a chegada de novos imigrantes, o Saara marcado pelas etnias

árabe e judaica talvez esteja perdendo espaço. 

É o imaginário árabe, que tão bem propagandeiam e divulgam, que favore-

ce os negócios. Toni tem a consciência disso e sabe que ali pode, e deve, misturar

os símbolos como tapetes persas, pirâmides do Egito, cedros do Líbano, santas

ortodoxas, dizeres muçulmanos, porque é essa a imagem que os brasileiros, de

uma maneira mais geral,  fazem do mundo árabe.

É a prevalência de imigrantes sírios e libaneses e de seus descendentes

nesse espaço da cidade que reforça essa imagem e, através do Saara, o ele-

mento árabe se torna parte constitutiva de nossa cultura urbana carioca. E é nes-

se espaço formulado, retrabalhado, difundido e defendido por eles, que o imaginá-

rio árabe vem, há quase um século, fazendo parte do Rio de Janeiro.

Poderíamos dizer inclusive que como imaginário, ele ocupa mais espaço no

Rio do que a ‘pequena Turquia’ ocupava, porque vem sendo retrabalhado e difun-

dido por seus ocupantes. Através da memória e das diferentes formas de reelabo-

ração de sua cultura nessa territorialidade, sírios e libaneses e seus descendentes

legitimam sua ocupação e inserção na cidade. Porque como hegemonia (como

grupo que luta para manter valores hegemônicos) precisam estar o tempo todo

realimentando sua legitimidade. E a memória é fundamental nesse processo. Quer

seja a memória narrada, pela oralidade (que os “antigos” do Saara preservam)

quer seja a inscrita no traçado, nas edificações, nas lojas e seus interiores (como

faz Toni).

E é desta forma que observamos o Saara e os grupos sociais que o demar-

cam, dialogando com a cidade, resistindo e lutando para manter o seu pedaço. 

                                                                                                                                    
sírios e libaneses legitimam-se perante os diferentes sujeitos sociais dentro do Saara, e da própria
cidade. Dessa forma não seria errado dizer que a cultura árabe no Saara, ainda hoje, é (e luta para
continuar sendo) hegemônica. Cf. WILLIAMS, R., op. cit., p. 118
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. Toni Haddad, em seu relato, demonstra que não compartilha do mesmo

sentido de pertença ao Saara que expresso nos outros depoimentos e evidencia o

quanto ele se situa de um ponto de vista diferente ao falar do lugar:

(...) É, deixe eu tentar lhe explicar uma coisa. Como eu sou da nova geração aqui dentro,
é, patrício, patrício mesmo, vem alguns, e tem sido resgatado mais isso ultimamente. Mas
é que eu sou entre aspas, novo aqui, entende, mais ou menos? Tem pessoas aqui, que
vêem o administrador de outro restaurante há 20, 30 anos, joga porrinha com ele, toma
café da manhã com ele, é uma intimidade que eles não têm comigo, mas eu sei que eu te-
nho um certo espaço aqui e cada dia está melhor, eu sinto isso. Agora, essa coisa de ir al-
moçar, porque é o Toni diretamente, eu sinto que há mais, com uma clientela brasileira,
com pessoas que vêm aqui, e voltam porque vem não, essa coisa de ligação de amizade
Agora acho que a maioria da clientela vem, sente essa coisa do espaço ter sido preparado
para representar o lugar, uma comida legal, uma comida boa e possibilidade de se servir
de várias maneiras, e me vêem aqui, como o cara que faz as coisas com capricho. Talvez
seja isso. – “ Pô, reformou, ficou legal, gostei dessa idéia de mudar o prato assim.” Então
eu acho que a fidelidade é mais pelo que se faz do que pela intimidade que se tem. Mas é
claro que há pessoas que passam, quer dizer, todo dia se eu parar para pensar, todo dia
tem gente aqui, que vem daqui, que são de lojas de perto..: – “ E aí Toni...! ” Conversam
em árabe, perguntam sobre o Líbano, porque sabem que eu tenho uma ligação... 

E continua, demostrando que sua inserção reflete um pouco a forma como

seu pai já se relacionava com o lugar, com sua comunidade de origem e com a

própria cidade:  

(...) Mas eu acho que perdeu muito, são pequenos grupos. É isso que eu quero te explicar.
Meu pai não era muito de sair na rua, tomar café e jogar porrinha ! (...) Olha, ele morava
num sobrado, mas não sei exatamente onde, aqui pelo Centro, depois a gente se estabe-
leceu em Copacabana e depois Ipanema. Também tomou o caminho inverso da Tijuca,(ri)
né?, pode ser isso, eu não sei, mas ele tinha uma ligação muito grande antigamente com o
pessoal da igreja ortodoxa ...

Toni, de alguma forma, quer expressar que se reconhece no presente do

Saara, no que ele representa de moderno e de profissional. Os “outros” (o grupo

mais tradicional do qual Feres Sauma, Demetrio e Kamache se sentem fazer par-

te) ele diferencia e enquadra como passado do lugar, vinculados que estão a valo-

res e tradições com os quais não se reconhece. Como, por exemplo, o jogo de

porrinha, o encontro na esquina e o papo no café. Para o grupo da ‘velha-guarda’,

os tradicionais, o encontro no café , o joguinho e o papo na esquina significa a

manutenção de relações tradicionais e que este grupo luta e quer preservar atra-

vés do significado comum que atribuem a estes lugares dentro do Saara. O ponto
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de encontro numa esquina é definido por Kevin Lynch como um “ponto nodal”, que

aqui adquire o sentido de “lugar estratégico”. Alguns pontos nodais têm a função

de “concentração” e no caso do Saara algumas esquinas  são um “foco”, ao mes-

mo tempo que “síntese” de uma forma de se relacionar com aquele espaço. Para

muitos a esquina do Saara é o seu “centro polarizador” assim como são certos

bares que também ocupam a função de sociabilidade e, portanto, lugares estraté-

gicos no processo de socialização no Saara.163 Os “pontos nodais” são referênci-

as, pois ali li mantêm relações sociais, rememoram, “matam as saudades” da ‘pe-

quena Turquia’. Desta forma realimentam o apego e reforçam a pertença ao lugar.

Ali estão juntos, e se sentem fortalecidos no contexto geral do Saara. 

Toni rompe com este passado. E parece não querer fazer parte desse Saa-

ra, que, ao seu ver, parece cristalizado nessas manifestações do passado. Toni

não se reconhece no Saara da experiência de Demetrio e dos outros e vigora em

sua narrativa uma forte associação do espaço de seu restaurante com o público

carioca. Através de sua fala demonstra que mais do que se sentir parte do grupo

dos patrícios, e do que diz respeito aos valores da cultura árabe por eles manti-

dos, ele quer se inserir na cidade e é através do seu restaurante de comida árabe

que ele quer o reconhecimento público. O reconhecimento público que ele quer ter

através do Saara. Como imigrante libanês é essa a forma como se insere e inter-

vém no Rio de Janeiro. E aponta que, até o momento, o Saara possibilita, e até

mesmo ajuda, no desenvolvimento de seus negócios. Não é à toa que mescla em

seu restaurante a cultura carioca com a cultura árabe, como ele mesmo depôs: 

(...) Eu botei aqueles tapetes, alguns motivos árabes aqui as fotos e tal, pra pessoa se si-
tuar. Eu acho que ainda pode melhorar... . (ri) (...) A cadeira e as mesas eu recuperei por-
que é peroba do campo, é uma madeira também rara e tal. Talvez isso vá de encontro ao
que você me perguntou, o que a Saara me proporciona, é, talvez tenha me proporcionado
isso, poder trazer esse lado para as pessoas daqui, para o Rio de Janeiro, eu encaro como
uma contribuição para o Rio de Janeiro. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, eu acho que é o
meu lugar, eu me sinto bem aqui, e toda vez que alguém entra aqui, elogia, acha legal, eu
cresço mais. Porque foi uma coisa de recuperar o estilo e também recuperar o estilo de
época daqui né? 

                                           
163 LYNCH, K. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1980,  p. 52-54.
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O cardápio do restaurante também foi adaptado ao gosto do carioca isso

mais uma vez demonstra sua inserção na cidade através de seus negócios no

Saara. Demostra também a reelaboração das tradições e dos costumes no país

que o jovem imigrante adotou: 

(...) Olha, tipicamente a comida libanesa (risos). Porque eu não sei o que é comida árabe!
Eu vim pra cá com 11 anos, não sabia nem o que era comida libanesa, você acha que eu
já sabia fazer um tabule? Eu aprendi aqui, essa é a verdade, né?! Então com o tempo eu
fui pegando o jeito e tal, nós temos as pastas, o houmos, a coalhada, a baba hanouche
(...). No verão, a nossa cidade natal Nabeh-alsafa, é tipicamente turística então tem uns
restaurantes assim, com água.... Nós temos inclusive um lá, que tá alugado, tá meio para-
do e tal, mas é lindo, tem água passando no meio, um lugar grande, cheio de árvores. En-
tão lá, nesse tipo de..., chamam de El hewadi, tipo uns cafés de verão, você vai nesses
restaurantes, se oferece tudo isso: são as pastas, e ainda muito mais o que chamam de
maza ..., e aí vem vários pratos na mesa! Aqui não dá, há uma característica diferente, é
um lugar tropical, as pessoas comem menos, então... A esfiha aberta lá do Líbano, para
você ter uma idéia, é um troço desse tamanho assim, é do tamanho de um pão árabe. Aqui
você não ia vender isso, as pessoas não comem assim, mesmo porque o clima não per-
mite, e o costume das pessoas, as pessoas andam muito mais e sentem calor, então não
dá. Junto com a obra eu fiz algumas adaptações no cardápio, eu criei uns combinados
árabes... (...), um pouquinho de cada coisa e foi até um modo de as pessoas conhecerem
mais a comida árabe, né? (...). Eu introduzi o rodízio também. (...)  Agora veja bem, muita
coisa aqui é diferente, né? O tabule por exemplo, no Líbano, ele é mais verde, mais ver-
melho de salsa e tomate. Não foi uma coisa que pegou aqui; aqui tem que ter mais trigo,
porque as pessoas... É uma salada que tem trigo, então eles querem ver trigo, eu já tentei
botar mais salsinha, foi um horror! Me chamaram, reclamaram e tal, então vamos fazer
como as pessoas gostam. Agora, tem outro fato interessante. Tem alguns pratos que den-
tro do próprio Líbano são feitos de maneiras diferentes, o próprio tabule em certas regiões
leva pepino, nós não fazemos com pepino, eu não como o tabule com pepino no Líbano.
Então às vezes algumas pessoas vêm aqui...: – “Ah, o seu tabule não tem pepino, o da mi-
nha mãe tinha...” Brigava, e tudo (risos). Quer dizer, cada cozinha tem que ter um estilo
também, né?

E como bom comerciante que é, conclui:

(...) Mas por que eu sou especial aqui dentro? Porque eu sou libanês! Se fosse pra comer,
um, sei lá, uma feijoada ou uma rabada a minha opinião não valeria nada.

  Do ponto de vista do grupo sírio e libanês que ocupa o Saara, Toni não

precisa reafirmar constantemente sua origem libanesa porque ela é sólida. Ao

contrário dos antigos ocupantes do Saara, que se ‘alimentam’ da memória, como

forma de luta para ali permanecer e reforçar e realimentar traços de suas origens

culturais naquele espaço. 
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Toni tem sua cultura solidificada no seu trabalho (com seu restaurante, de

nome árabe e comida árabe), na sua língua de origem (que os patrícios reconhe-

cem, na medida em que o procuram para conversar em árabe), na sua família que

mora lá, na sua religião, enfim, na sua história. Mas esses valores (portanto a sua

etnicidade, a sua cultura), estão constantemente se reelaborando na cidade do

Rio de Janeiro, porque Toni está em constante contato com a cultura e a socieda-

de brasileira, na qual se inseriu tão bem. 

A sua forte associação com a cidade o leva, em várias situações, a não evi-

denciar tanto o Saara em seu depoimento como os outros depoentes o fazem.

Mas, ao contrário do que possa parecer, sua visão sobre o Saara perpassa justa-

mente por certos aspectos que os tradicionais ocupantes do espaço tentam man-

ter e que ele, em vários momentos, critica. Ele também quer representar sua cultu-

ra libanesa, divulgá-la e preservá-la. E todos eles, sem exceção, se favorecem

dessa imagem que, nós, cariocas, fazemos do Saara. É esse lugar imaginário,

marcadamente árabe, que eles querem preservar e difundir porque ali se realizam

como habitantes da cidade. E também é ali que eles têm um papel importante na

manutenção da cultura árabe na cidade.

É na diversidade dessas experiências que o Saara se constitui. É na diver-

sidade das memórias que ele está sendo preservado. 

3.2 Saara: uma “pequena  ONU” no Rio de Janeiro?

Se existe um tema que unifica muitas narrativas esse é o da ‘pequena

ONU’. Se existe uma “auto-imagem predileta” que a maioria dos ocupantes do

Saara querem nos apresentar, essa é também a da ‘pequena ONU’. E concordan-

do com a reflexão de que “ todo grupo social tem uma versão sobre si mesmo,
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uma imagem que cultiva e difunde”,164 essa, no Saara, sem dúvida nenhuma, é a

da ‘pequena ONU’. 

Alguns chamam o Saara de “a pequena Nações Unidas” no Rio de Janeiro

e essa imagem fica bem retratada em um trecho do diálogo travado entre pesqui-

sadores do Projeto Memória do Saara e Demetrio Habib e Ênio Bittencourt no de-

poimento conjunto realizado em 1993: 

(...) DH – Aqui, predomina a coletividade árabe. Depois, vem a judaica. Depois, vêm os co-
reanos, os chineses. É... nós temos espanhóis, temos, gregos... que são bem-vindos. Te-
mos brasileiros. Argentinos...
DH – Isso aqui é uma, é uma pequena Nações Unidas. Aqui não se discute religião nem 
política. Aqui a nossa política é brigar pra trazer o cliente pra dentro da loja. Só. Aqui não
se discute política nem religião. Haja vista quando saiu a Guerra dos Seis Dias. Eu era
presidente do conselho e o Arnaldo Cherzman, descendência judaica, era o presidente da
Sociedade. Que nós, é... sempre revezamos, dando a vez àqueles que ainda não foram. E
a imprensa tentou por várias vezes minimizar..., procurando um e outro, e nós nunca de-
mos, o direito ou o prazer de falar mal de outras colônias. Em hipótese alguma. (...) Mas,
aqui, vivemos todos irmanados. Olha, Kissinger, quando veio ao Brasil, sentou-se, em Bra-
sília, para uma homenagem, sentou-se ao lado da Dona Helena, que é mulher do Célio

                                           
164 SANTOS, C.N.F. dos e VOGEL, A. (coords.), op. cit., p. 84.
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Borja [seu pai, filho de imigrantes portugueses, foi proprietário de lojas na região da rua da
Alfândega por muitas décadas]. Então, ela disse a ele que havia uma comunidade no Rio
de Janeiro chamado Saara e que conviviam, harmoniosamente, árabes e judeus. Então,
ele mandou ver se havia condições de furar a agenda para vir ao Rio. O que era fato iné-
dito. Para ele, Kissinger, era fato inédito. No mundo! (...) 
DH – Houve ajuda de Deus, né? Não se faz nada sem que Deus ajude. (...) Em todas as
solenidades que o Saara presta ...., estão representantes das Nações Unidas. De todo o
mundo, tem gente ali. Eles convivem: árabes, judeus, coreanos, chineses, ingleses, espa-
nhóis, argentinos. Todos não faltam.
Il – Orientais são os chineses e coreanos, né?
DH – Chineses, coreanos, tem japoneses também.
Il – Esses, parece que é uma imigração mais recente...
DH – É a mais recente. Eles estão querendo tomar conta do Saara mas não vão tomar,
não. (risos)
Il –Estão querendo... estão comprando muitas lojas? 
DH –Tão. Mas nós vamos passar o cadeado... (risos) . A hegemonia dos árabes, ninguém
tira! (risos) .
Il – Mas, na Saara, vocês convivem bem?
DH – Sem dúvida nenhuma.

O relato acima é de extremo valor para pensarmos sobre essa imagem

mais recente que propagandeiam e para refletirmos sobre o momento pelo qual

passa o Saara, e o significado que seus ocupantes atribuem a ele hoje. A idéia da

‘pequena ONU’, nesse sentido, é interessante e parece querer refletir uma nova

imagem que pretendem divulgar para a cidade do Rio de Janeiro. Para a cidade e

para o mundo pois, afinal, parece que até o político americano Henry Kissinger se

interessou em conhecer o Saara! 

A então ‘pequena Turquia’ é caracterizada como um espaço no qual pre-

dominavam os sírios e libaneses mas, não por acaso, era um espaço possível

para a convivência com outros grupos. Embora realmente tivesse esse recorte

étnico claro, a rua da Alfândega e suas adjacências também designava o espaço

em que outros imigrantes podiam se estabelecer e conviver. Nesse caso, o que

me parece, é que independente da sua origem étnica, a ocupação no mesmo es-

paço significava uma adaptação e uma reelaboração de suas identidade culturais

e práticas sociais no novo país que permitiam que os diferentes grupos ali convi-

vessem. É claro que havia uma cultura hegemônica, como já vimos, e que havia

diferenças e tensões, mas a proximidade de aspectos da cultura corroborava a

interação entre os distintos grupos. Além disso, a inserção nessa estrutura social e
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econômica específica gerou relações sociais pautadas no critério de vizinhança, e

de solidariedade entre membros dos diferentes grupos culturais. Desse modo,

constituíram-se como uma comunidade, tantas vezes recuperada através de suas

memórias. Em suas reminiscências, reiteram esse caráter comunitário do local,

das “relações sociais personalizadas” e mantêm essas relações consolidadas. 

Todos, independente da origem, tinham com a ‘pequena Turquia’, e têm

com o Saara, uma relação de afeto. Essa relação entre os distintos grupos era, e

é, definida portanto pelas experiências que vivenciam ali. E é a partir dessa vivên-

cia comum que criaram e mantiveram uma auto-imagem pautada nas relações de

coexistência (o que não implica no desaparecimento das divergências) o que é

fundamental para a vida do lugar. Inclusive comercialmente. Há portanto uma tro-

ca. Eles compartilham o lugar. Eles “integram-se” numa relação de “complementa-

ridade”, em certas dimensões e momentos. E essa coexistência, essa “troca soci-

al”, dá força para eles lutarem pelo seu pedaço na cidade, no momento de amea-

ças.165

A idéia de compartilhar o lugar, no entanto, vem se transformando, porque a

chegada de novos imigrantes está sendo considerada uma “ameaça” pelos anti-

gos ocupantes do Saara. Observamos nesse sentido que, se o Saara era marcado

notadamente por duas etnias, e se suas culturas eram a marca do lugar, um novo

tipo de inserção no Saara pode (e está) dando um outro contorno a essa paisa-

gem da cidade. 

A imagem da ‘pequena ONU’ surge quando os ocupantes percebem que o

Saara está se transformando. E quando a própria cidade aponta que está mudan-

do o seu olhar sobre esse espaço. Nesse bojo reforçam-se velhas alianças e for-

mam-se novas que reafirmam e realimentam valores da comunidade tradicional,

que sente seu espaço social ameaçado.

Os novos ocupantes, notadamente os imigrantes de origem coreana se

identificam com o espaço diferentemente. E se ligam ao lugar, se associam a ele

                                           
165 Id., ibid.
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principalmente através de sua funcionalidade, isto é, do seu comércio. O Saara é

o seu espaço apenas de trabalho. E é desta forma que se inserem e vêm cons-

truindo sua relação com o lugar. 

De uma forma geral os imigrantes coreanos e chineses são confundidos e

são chamados freqüentemente de “orientais” ou de “asiáticos”. A presença corea-

na começa a ser notada mais intensamente no Saara a partir do meado da década

de 1990, quando esses imigrantes encontram ali um espaço comercial (de ataca-

do e varejo) viável para suas atividades profissionais, principalmente a do ramo de

confecção de roupas femininas. Os chineses, por sua vez, se diferenciam entre si,

e já se encontravam representados no Saara e na cidade há várias décadas. No

Rio alguns eram estabelecidos no Centro com restaurantes de comida chinesa

barata e pastelarias, ou em pequenas lojas de artigos chineses, na zona sul. Entre

as décadas de 1940 e 50 freqüentavam o Centro Social Chinês na praça Tiraden-

tes onde se reuniam para atividades comunitárias e datas comemorativas. 

No Saara, os anos 70 marcam a chegada dos chineses da República da

China (Formosa/Taiwan), já precedidos dos imigrantes da China Continental (Re-

pública Popular da China) que, na década de 1960, em número muito reduzido,

tinham na região algumas lojinhas de mercadorias chinesa como guarda-chuvas,

bolsas, sapatilhas, e porcelanas. Os imigrantes de Formosa chegam fugindo dos

problemas políticos e econômicos de seu país, e falavam o mandarim e o dialeto

taiwanês. No Saara, um ponto representativo do atacado na cidade, eles se esta-

belecem com a importação de artigos chineses (muitas dessas lojas são chama-

das de ‘bazar’) como brinquedos e artigos de presente. Posteriormente, introdu-

zem o ramo de artigos para festas na região (produtos descartáveis de papel,

plástico e isopor para festas infantis) e também o ramo de flores artificiais, feitas

de seda ou de plástico, flores desidratadas nacionais e importadas e talvez não

fosse errado dizer que foram os pioneiros na cidade comercializando nesse ramo.

Hoje, quase não chegam novos imigrantes chineses ao Saara, observando-se, no

entanto, alguns vindos de São Paulo, como também é o caso de coreanos e al
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guns japoneses. O que se percebe, entretanto, é que os chineses, já estabeleci-

dos na região da rua da Alfândega, ampliam sua presença, através do estabeleci-

mento de rede familiares com intensa participação de mulheres e jovens à frente

de novos negócios. 

Essa presença já é tão concentrada e representativa que, desde 1996, a

comunidade chinesa comemora no Saara, o seu Ano Novo (que não segue o ca-

lendário cristão). Com música e dança, desfilam pelas ruas e recebem de cada

comerciante chinês uma oferenda (geralmente um envelope vermelho, contendo

uma quantia em dinheiro).166

 Em relação à presença coreana no Brasil há pouquíssima documentação

publicada. No Saara, o pioneirismo dessa leva imigratória, é atribuído ao imigrante

Daniel Jo Kim, oriundo da hoje Coréia do Norte, que chegou ao Rio em 1964. Kim

foi o primeiro presidente da colônia coreana na cidade e fundou a Associação Co-

reana do Rio de Janeiro. Em 1978, levado por um conhecido de origem árabe, se

estabeleceu no Saara, na rua da Alfândega, com o ramo de confecção de roupas

para senhoras. Até hoje mantêm seu negócio, no qual trabalham a esposa e o fi-

lho. A presença coreana no Saara se amplia visivelmente a partir do final da déca-

da de 1990, e se insere rapidamente na região comprando ou alugando lojas e

fazendo uma concorrência forte aos comerciantes tradicionais. Se antes observá-

vamos essa presença nas ruas menores e menos expressivas (onde o aluguel e

as luvas das lojas são mais baixos) hoje ocupam as ruas principais, Alfândega e

Senhor dos Passos. Os imigrantes coreanos também têm uma rede de ajuda que

pode ser entre membros de uma mesma família, que adquirem lojas nos diferen-

tes quarteirões do Saara, ou entre conhecidos A maioria ocupa o mesmo estilo e

                                           
166 A imigração chinesa para o Brasil é um tema ainda pouco estudado. Cf.: HUI, J. H. Chinos En
América: Madrid, Espanã: Editorial Mapfre, Colección América, Crisosl de Pueblos, 1992. Neste
livro, o autor oferece uma pequena bibliografia acerca dessa presença no Brasil desde o século
XIX e entre outras indica: ELIAS, M.J. “Introdução ao estudo da imigração chinesa”. In: Anais do
Museu Paulista, tomo 24, s/d.
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setor de comércio, isto é, roupa feminina, fabricada em São Paulo, e vendida a

preços baixos.167

Poderíamos dizer que os imigrantes chineses e coreanos ( principalmente)

não desenvolvem o sentido de pertença ao Saara, nos moldes do que apresenta-

mos no tópico 3.1 deste capítulo. Ao contrário, a relação com o Saara é marcada

(pelo menos até o momento) justamente pela “não-pertinência”. Entendemos que

eles não têm uma identidade estabelecida com o lugar, como não têm uma ligação

e uma “troca social”, com os antigos ocupantes e com o próprio espaço físico. E

não se socializam, nos moldes da sociabilidade observada entre os tradicionais

membros do Saara. Ao nosso ver, pertencer ao lugar significa ter história com e no

Saara. Pertencer significa fazer parte do processo da construção social do espaço.

Significa compartilhar experiências. E essa experiência, a experiência da cultura e

da história do lugar, eles efetivamente não têm.168

  Mas isso não significa que já não sejam parte integrante do Saara do ano

2000. Visivelmente o são. E não significa, também, que não demarquem especifi-

camente o Saara a partir de relações particulares de trabalho. Dessa forma estão

iniciando um processo de pertencimento diferenciado (através do comércio) e es-

tabelecendo um outro tipo de interação como os antigos ocupantes do Saara,

abrindo justamente a possibilidade de interagir e conviver em uma outra perspecti-

va. Desse modo, cabe refletirmos sobre o fato de que os novos ocupantes estão

elaborando uma outra forma de experiência compartilhada, e ao mesmo tempo

tensa, no lugar.  E assim já já disputam esse espaço da cidade. 

Os relatos dos tradicionais comerciantes vão revelando tensões que são

expressas de diferentes maneiras, como, por exemplo, quando usam as palavras

“invasores” e “estranhos” cada vez mais em seus discursos. Contrariando portanto

                                           
167 Consultar a entrevista de Daniel Jo Kim para o “Projeto Memória do Saara, CIEC/ECO/UFRJ.
168 SANTOS, C.N.F. dos e VOGEL, A. (coords.), op. cit., p. 89.
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aquilo que Demetrio afirmou enfaticamente na sua fala em 1993, quando expres-

sou a boa convivência entre os diferentes ocupantes do Saara. 

Em um depoimento concedido a mim em março de 2000, portanto, sete

anos depois da entrevista concedida aos pesquisadores do “Projeto Memória do

Saara, UFRJ”,  Demetrio reitera a opinião de que o Saara é uma ‘pequena ONU’

só que de sua ‘ONU’ aparentemente não fazem parte os novos imigrantes. Aqui,

com mais clareza, expõe sua opinião e os embates que efetivamente observamos

no Saara do ano 2000:

 
DH – (...) Porque aqui não havia ainda a raça amarela. A raça amarela tem o quê? Tem 10,
12 anos que mudaram para o Saara. É, são companheiros de comércio, mas não se dão
conosco, são  fechados, são retraídos, não querem fazer parte da Sociedade. Nem todos,
talvez 10% sejam nossos associados, mas os outros são retraídos botam gente dentro da
loja numa pirâmide para ver se tem alguém roubando. Não é normal isso aqui no Saara,
não gostamos disso. Então não há uma certa convivência com eles; eles não se dão, não
nos dão o direito de sermos amigos deles. Não sei se pelo idioma, não sei se por serem
assim a natureza deles, mas estão discordando do que eu considero o Saara. Não são to-
dos, mas a sua grande maioria.
PR – Mas quando você fala nós, quem somos “nós”?
DH – Nós comerciantes antigos: árabes, judeus, portugueses, espanhóis, argentinos, es-
ses são da velha-guarda, esses se dão maravilhosamente bem. Normalmente você entra
num restaurante aqui no Saara você encontra numa mesa árabe e judeu batendo papo,
tranqüilamente [Demetrio se refere ao hábito que tinham de almoçarem juntos no restau-
rante árabe Cedro do Líbano, onde havia diariamente uma mesa reservada só para eles se
reunirem. Chegamos a presenciar alguns destes encontros, mas, em nossas últimas ‘an-
danças’ no local, constatamos que estes vêm sendo realizados cada vez menos]. Você vai
ao cafezinho, tanto seja o Bunda de Fora, como seja o outro, na outra esquina, você en-
contra árabe e judeu batendo papo, conversando tran-qüi-la-men-te, não se fala em guerra
aqui.

A fala de Demetrio enfatiza a sua idéia de ‘pequena ONU’, e ao falar sobre

o Saara, coloca-se do ponto de vista de um determinado grupo e esta identificação

com o seu grupo de origem é que irá reger e sustentar uma visão bem específica

sobre os demais ocupantes do Saara. Ao valorizar a importância do espaço do

café e da esquina estará valorizando a função social dos “pontos nodais”, como

tratamos no tópico anterior, e a importância que eles têm no processo de manu-

tenção de aspectos da cultura (e da imagem) que lutam para preservar. 

Para Demetrio, o seu “ideal” de integração passa pela ida a estes lugares,

porque eles são o seu referencial de Saara. Só que o que percebemos é que es
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ses hábitos têm significados diferentes para os diferentes ocupantes do local. E se

para Demetrio o seu ‘ideal’ de integração, seu ‘ideal’ de enraizamento, seu ‘ideal’

de pertença, passa por esses elementos,  a eliminação dessa prática significa cla-

ramente uma diferenciação.  E essa diferenciação fica expressa quando diz que

os imigrantes recém-chegados não falam o português, não são associados da

S.A.A.R.A e quando afirma que “não nos dão o direito de sermos amigos deles”.

Estes, ao seu ver, são aspectos que os distinguem, que os distancia desse meio

social, que os afasta do cotidiano do Saara.  Portanto, que os diferencia.

Impregnados de valores ligados ao passado do Saara e de sua origem,

predominam vários discursos que ouvimos. E essa forma particular de ver o Saara

ficou publicamente expressa na entrevista que o comerciante Roberto Sufan, filho

de imigrante libanês, concedeu à revista SAARA Informa, n.13, de dezembro de

1995, que na época tinha uma tiragem de 5.000 exemplares. Vale a pena repro-

duzirmos um trecho da entrevista, que foi muito comentada pelos comerciantes:
(...) Revista: E qual é a mensagem para a Saara?

RS: São os votos para continuarmos sendo uma grande família, isto aqui é muito bonito,

que se consiga total unanimidade, que continue sendo o grande atacado, modernizado,

com mas conforto para os fregueses.

Revista: Você quer dar um recado final?

RS: Sim, aos nosso filhos e de outros comerciantes da colônia sírio-libanesa [sic]: não

deixem que outras raças invadam a Saara, venham continuar nosso trabalho, o que foi

plantado. Do contrário, os chineses, coreanos, enfim, a raça amarela tomará conta da

nossa ‘Turquia pequena’. Nosso maior patrimônio é a lembrança de nossos pais constru-

indo a Saara. 

Na revista do mês seguinte, SAARA  Informa, n.14, Roberto Sufan  publicou

uma carta, explicando que havia concedido a entrevista tomado pela “emoção e

pelo coração” e que não teve “a intenção de dizer que não gostava de outras ra-

ças” que ocupavam o Saara. E escreveu: “a nossa pequena Saara é um exemplo

para o mundo, união de raças e povos de todas as partes do mundo, com cores e

religiões diversas que convivem em harmonia, e assim quero viver todos os meus
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dias, convivendo com brasileiros, árabes, judeus, espanhóis, portugueses e todos

os povos de raça amarela. O coração falou mais alto. Nascido e criado aqui, sinto-

me alegre ao ouvir o idioma de meus pais. Sejam todos bem-vindos! Aqui na Saa-

ra não houve e não haverá motivos para qualquer tipo de discriminação”. 

Roberto, com essa carta, tentou reverter a situação incômoda que desper-

tou com sua entrevista e recorreu à idéia da  ‘pequena ONU’ para se desculpar e

dizer que no Saara “não houve e não haverá motivos para qualquer tipo de discri-

minação”. Só que o próprio uso da palavra “raça amarela” foi inábil. Aliás, os ter-

mos “amarelos” (lembram da expressão pejorativa “turco”?) “olhos puxados”, “ori-

entais”, “invasores”, “intrusos”, “japa” (para se referir a japoneses), chamar chinês

de coreano e coreano de chinês (assim como chamavam os sírios de libaneses e

os libaneses de sírios, ou todos como sírio-libanês) muito ouvido no Saara, cono-

tam ou não conotam um estigma? Demonstram ou não demonstram hostilidade?

Assim como Demetrio, Roberto Sufan demonstra que se sente ameaçado –

comercial e culturalmente – pelos “outros”, que não são como eles, porque não

compartilham da sua história do Saara e dos fragmentos da sua ‘pequena Tur-

quia’. A experiência que têm nesse lugar – e com quem as compartilha – é que

fundamenta a sua fala e a sua postura no Saara. E evocar um modo de vida e

uma prática social que mantinham, parece, cada vez mais, uma forma de resistir

às novas “ameaças”.

Não precisamos dizer que a entrevista e a carta de Roberto criaram um

certo constrangimento. A ‘pequena ONU’ foi mais uma vez acionada e coube a

Ênio Bittencourt, o presidente da S.A.A.R.A, o papel de mediador da situação. Ali-

ás, Ênio sempre é o mediador, quer seja no interior do Saara quer seja mediando

o poder público (a administração) da cidade e a imprensa. Por mediador, C.N. dos

Santos entende aquele que tem conhecimento, habilidade, crédito de confiança e

responsabilidade sobre um certo domínio social. Mediador, portanto, “é aquele que

se sente responsável pelas coisas que são de todos. Por esse motivo é uma per
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sonalidade pública”.169 E Ênio é o medidor no e do Saara há mais de 35 anos. Por

isso ele sempre fala do ponto de vista da ‘pequena ONU’, qualquer que seja a si-

tuação. Vejamos um trecho de fala sua, na conversa que mantivemos em 1999: 

(...) EB – Olha, você sabe, nós temos imigrantes aqui de várias etnias, nós temos os ju-
deus, temos os árabes, temos argentinos, temos espanhóis, temos português, temos chi-
nês, temos coreanos, temos gregos, temos brasileiro, temos várias etnias, e a finalidade
deste povo aqui no Saara é única só: é lutar pela sobrevivência e respeitando-se. Todos se
respeitam, porque se existe um problema em sua pátria, é lá fora, aqui dentro não. Aqui
dentro o motivo é sobreviver. Trabalhar com dignidade, com respeito, e procurar crescer. É
o que tem acontecido.
PR – E sobre estas novas levas imigratórias (...) no Saara?
EB – Olha, a Saara está de braços abertos para quem quiser. É um comércio, é um co-
mércio público e temos recebido chineses, eles trouxeram um aumento grande de público
de acordo com o comércio que eles gostam de trabalhar, de artigos para festas! Mas os
nossos colegas [se refere aos comerciantes tradicionais] também já abriram lojas de fes-
tas. Então a concorrência é muito grande, então já não está havendo mais interesse dos
chineses chegarem até aqui porque eles, já tá completo o quadro aí (ri) e o comércio já
não dá para chegar mais. A divisão é muito grande.
PR – Mas ainda chegam novos imigrantes ou não?
EB – Chega. Todo mundo tem vontade de trabalhar no Saara, de ter  uma loja no Saara.
Você vê, com abertura dos shoppings dividiu muito a freguesia. E os próprios shoppings
tão atravessando uma fase muito difícil. Está ruim. Você vê, com todas as crises que o país
atravessa, atravessou, o Saara não tem problema de venda. O Saara tá sempre vendendo,
cai um pouquinho, mas tá sempre vendendo, não pára de vender nada! (...) Nós não, nós
estamos aí com a freguesia, leal, uma freguesia assídua. Estamos aí trabalhando. 

Como bom mediador, nos apresenta muito bem a sua idéia de ‘pequena

ONU’, que para ele está vinculada ao “comércio público” que é o Saara, que está

de “braços abertos para quem quiser” vir e se estabelecer comercialmente. E re-

conhece os novos ocupantes do ponto de vista de sua verdadeira inserção: que é

a do trabalho. Ênio, por ter a função de mediador, pode, publicamente, afirmar que

eles trazem inovações e melhorias ao comércio porque, verdadeiramente, trazem

mais movimento ao Saara. E ajudaram de alguma forma a recompor o local que

na década 1980, como todo o país, sofreu revezes econômicos.

E por conhecer muito bem o dinamismo do Saara, percebe claramente as

disputas internas. Mas as reconhece do seu ponto de vista e do qual se sente res-

ponsável e pode até intervir, que é o da vida comercial do Saara. Quer dizer, per-

cebe as tensões, mas publicamente tenta mediá-las. No Saara reina, e em vários

                                           
169SANTOS, C.N.F. dos e VOGEL, A. (coords.), op. cit., p. 88.
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momentos se privilegia, a cultura da negociação. A ‘pequena ONU’ é uma dessas

tentativas. 

O depoimento de Arnaldo Cherzman, ex-comerciante do Saara, mescla vá-

rios elementos que demonstram uma outra forma de lidar com essa diversidade.

Ele não demonstra ‘rejeição’ a essa presença, porque tem uma outra compreen-

são sobre a pertença dos novos imigrantes no espaço Saara. Para ele, a nova

imigração ganha espaço quando efetivamente se percebe que a terceira geração

de árabes e judeus estão se desligando do Saara, e considera que o “espaço que

foi deixado”, como ele mesmo diz, vai sendo ocupado pelos novos imigrantes: 

(...) O Brasil desde o início do século e tal, ele tem uma tradição, principalmente o Rio de
Janeiro, uma tradição de carinho, ele recebe muito bem o imigrante, ele dá as oportunida-
des necessárias para as pessoas que querem trabalhar, conseguir trabalhar... (...) Então, o
Saara de hoje, de uns tempos pra cá, ele tem recebido, houve uma mutação de comer-
ciantes, muitos comerciantes da terceira geração não quiseram mais comercializar, se for-
maram em advogados, são advogados brilhantes, engenheiros, temos juizes, temos de-
sembargadores (...) temos hoje centenas de exemplos de filhos de comerciantes do Saara
que hoje se projetaram internacionalmente, saíram do Brasil com sucesso e tal. E é esse
espaço que foi deixado, começou a vir a outra imigração, que é a imigração asiática, então
hoje você tem, é... um percentual acredito eu, de 25% de estabelecimentos comerciais,
dentro do Saara, que são de chineses, japoneses, coreanos, pessoas inicialmente difíceis
e desconfiadas com o trabalho comunitário, não acostumados, que também vieram dos
seus países com problemas políticos, religiosos ou não e que também foram muito bem re-
cebidos no Brasil e hoje estão estabelecidos e hoje na diretoria do S.A.A.R.A já tem dois
diretores de origem asiática [dois antigos comerciantes chineses].
PR – E por que você acha que eles escolheram esta região da cidade para se estabele-
cer?
AC – Eles não escolheram esta região da cidade... Como o tipo de mercadoria que eles
têm, que é miudezas, a maioria ou eles fabricam – eles são muito habilidosos – ou eles fa-
bricam ou eles trazem da China, do Japão, de Hong Kong, são mercadorias que caíram no
gosto do carioca, e como havia, houve esse espaço de estabelecimentos comerciais e eles
são também inteligentes, eles viram que lá o comércio é..., o número de pessoas que pas-
sam, são atraídos por essas ruas, facilitaram e facilitam a comercialização. Eles também
são mercantilistas.... os asiáticos, a grande maioria, eles não são alfaiates, eles não são
homens de fabricação de roupas, então, eles são pessoas, que já estavam no Brasil, nós
temos estabelecimentos tradicionais no Brasil, como a Casa da China outros estabeleci-
mentos aqui no Centro da cidade que não é no Saara, que já traziam produtos chineses, a
própria serpentina, confete, no carnaval, se eu não estiver enganado, foram eles que co-
meçaram a trazer e fabricar aqui no Brasil. Então, eles vieram para a rua da Alfândega, vie-
ram para as ruas do Saara, porque lá o comércio é farto e a estrutura comercial é muito
boa, não só a estrutura organizacional na S.A.A.R.A que ela continua democrática, ela
continua no regime presidencialista, com seus diretores, com muita dificuldade! Não pensa,
as pessoas que olham o Saara, que aquilo, que todo mundo participa...
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Arnaldo vê aspectos “positivos” nessa presença e demonstra que, de algu-

ma maneira, a solidariedade e a integração com os chineses e coreanos vem sen-

do acionada. E dá como exemplo a representação dessas etnias no quadro diretor

da Sociedade de Amigos e Adjacências da Rua da Alfândega. Continuando sua

narrativa, o próprio Arnaldo faz a pergunta que eu mesma queria lhe fazer e de-

monstra que o Saara, para ele, ainda parece ser um espaço possível para os anti-

gos e novos ocupantes, porque ali se identificam em uma situação específica

dentro do contexto da cidade: a de serem imigrantes. E é na condição de filho de

imigrantes que Arnaldo vislumbra a proximidade, e a coexistência entre os mem-

bros das diferentes origens. E isso rege seu olhar e, nesse caso, parece reforçar a

idéia da ‘pequena ONU’. E é através dessa imagem que, perante a cidade, o Saa-

ra se representa enquanto espaço possível para a realização de todos os diferen-

tes imigrantes:

(...) Então o que é o Saara hoje em dia? O Saara é uma mescla de comerciantes, na sua
grande maioria brasileiros de origem árabe, de origem européia e hoje uma população que
eu diria crescente de origem asiática. E, nós, o meu desejo é que eles se integrem dentro
do Saara, dentro Rio de Janeiro, dentro do Brasil, na maneira que os meus pais se integra-
ram, que meus avós se integraram, que façam do Brasil a sua pátria, como nós, eu nasci
no Brasil, eu torço pelo Flamengo, eu sou Salgueiro eu, gosto das coisas do Brasil!

A  interação é a tônica do seu discurso. Arnaldo não mora, nem trabalha

mais no Saara, mas isso não quer dizer que não sinta identidade e pertença ao

lugar, onde tantos anos trabalhou e militou na S.A.A.R.A, e que hoje freqüenta

assiduamente. No seu depoimento vislumbra um Saara que tenha um sentido co-

letivo, que no entanto diverge do Saara pensado e representado por Demetrio e

Roberto Sufan que ainda demarcam o espaço pelo critério, particularizado, da et-

nicidade, das “relações personalizadas”, das vivências comuns, etc. Arnaldo ao

trazer para a sua fala o elemento “imigrante” parece querer consolidar um elo en-

tre árabes, judeus, chineses e coreanos, porque vê entre eles similaridades como

o processo de inserção na cidade e nesse espaço particularizado. E para Arnaldo

esses deveriam ser elementos de proximidade, porque são experiências similares.

É a experiência da imigração. 
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Em outro trecho de sua narrativa rememorou, inclusive, que a maioria dos

imigrantes árabes e judeus iniciaram a vida com o trabalho familiar, quando todos

se ajudavam na loja e na confecção de roupas prontas (atividade introduzida pelos

imigrantes judeus na região). Relembra também a prática comum, entre eles, de

mandar vir os parentes, como forma de ajuda a esse trabalho familiar. E é esse

mesmo movimento que se repete no Saara hoje, só que no âmbito da imigração

chinesa e da coreana:

(...) Eu acho hoje é muito difícil você falar em percentual dentro do Saara, porque a popu-
lação asiática hoje, é capaz de ser maior do que a população não asiática dentre os co-
merciantes. Por quê? Porque esse pessoal faz hoje como os judeus e os árabes fizeram,
da Europa, e dos países árabes faziam antigamente: as famílias todas trabalhavam. (...)
Hoje você vê o seguinte, você vê um comerciante no estabelecimento com empregados;
antes você via um trabalho familiar que era a maneira que um procurava ajudar o outro,
trazer o outro parente e trazer o outro... Então eu não falo em percentual. Primeiro eu acho
que hoje é...,  não existe essa coisa de origem árabe, de origem judaica, porque só os ra-
dicais é que tem essa preocupação, certo? Eu garanto a você que os líderes de hoje para
presidente, o Ênio Bittencourt, é brasileiro, mineiro, casado com uma pessoa de origem
árabe, e é o exemplo dessa, da maneira como fluiu esse entendimento. O vice-presidente
dele, que  é o Seweryn Blumberg, é uma pessoa que nasceu na Polônia, veio pequenini-
nho pro o Brasil, comercializar. E daí todos os outros: a família Nigri, as famílias asiáticas,
entendeu? (...) Então eu não vejo, eu não sei dizer, se essa maioria, se existe uma maioria;
eu digo que hoje existe uma maioria brasileira, todos com pouco mais de 50 anos de Brasil,
certo? Então, uma maioria brasileira e uma minoria asiática.170

O testemunho de um filho de imigrantes portugueses, proprietário do tradi-

cional restaurante Penafiel na rua Senhor dos Passos, assim como Arnaldo, re-

lembrou das similaridades entre os processos imigratórios. José Martins da Silva

relatou sobre a forma como os imigrantes árabes foram penetrando na região da

rua da Alfândega, que era uma área predominantemente portuguesa no início do

século XX. Seu depoimento atesta o processo dinâmico do espaço e também suas

tensões:

(...) [Na década de 50 ainda tinha...] Tecido, confecções, brinquedos. Muito atacado. Arma-
rinho. Atacado de armarinho. [Só tinha árabes] ... aqui na Saara (...) O comércio dos portu

                                           
170 O trechinho final da narrativa nos levou a pensar que Arnaldo Cherzman incorpora um outro
elemento em sua fala, que é o da identidade brasileira. A partir desse referencial, parece que dife-
rencia-se dos novos imigrantes, porque classifica a si mesmo e aos seus contemporâneos de Saa-
ra, ‘os tradicionais’, não mais pelo critério da etnicidade (árabes e judeus), mas sim pelo da brasili-
dade. A esse grupo, ao qual se sente pertencer, denomina “a maioria brasileira”; enquanto o res-
tante, diferencia-os como “a minoria ‘asiática”. É uma outra forma de diferenciar. 
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gueses era um comércio pouco rentável, eram botequins, açougues, quitandas e tal, e
chegaram os árabes, os sírios, os libaneses com dinheiro na mão e ofereciam valores al-
tíssimos por aquele ponto. E todos começaram a vender... oferecer mundos e fundos.
Quem é que vai resistir a uma proposta tentadora? Aí pronto. Agora virou chinês, é corea-
no, japonês. E vai por aí afora. [Os portugueses...] Ah, aqueles que saíram daqui desfize-
ram os negócios. Depois pararam. A grande maioria por falta de sucessores. Falta de su-
cessores.

Uma outra fala se soma à fala de Arnaldo Cherzman e de José Martins da

Silva. É a fala de Jamil Haddad que testemunhou sobre a chegada dos novos imi-

grante no Saara na década de 1990. Essas narrativas se somam, se articulam, e

se sobrepõem, porque é assim o processo constante de reelaboração do espaço

Saara: 

(... ) Agora a rua da Alfândega, ela, até hoje você... hoje você quando vai lá, você sente
uma diferença muito grande. O Saara..., porque era um reduto de comércio dos árabes e
dos judeus, hoje você tem muito chinês e coreano. Quer dizer, os patrícios foram vendendo
seus negócios. Muitos... no meu caso, meu pai e meu tio não tiveram ninguém que traba-
lhasse no comércio com eles, então venderam os negócios e hoje é um banco. E outros
também, os seus filhos não quiseram participar do negócio, foram envelhecendo, vende-
ram seus negócios e sucessivamente houve uma redução do número de árabes e judeus.
Também isso aconteceu... então hoje você vai lá e vê uma gama muito grande mesmo de
chineses e coreanos. Chegam lá, compram com dinheiro batido as lojas, e as pessoas, já
um pouco cansadas, não tendo descendentes querendo assumir os negócios, se afastam e
quebram um pouco a tradição do Saara antigo, quer dizer, em que o comércio era pratica-
mente comandado pelos árabes e pelos judeus.

Como se vê, levando em consideração as diferenças, há aspectos seme-

lhantes nas narrativas. Ambos têm pontos de vista particularizados sobre o Saara,

porque ambos têm experiências diferenciadas com o lugar. José Martins fala do

ponto de vista de um descendente português, e assim se insere no passado e na

memória desse grupo no Saara. Jamil, fala do ponto de vista árabe, e é dessa

forma que se insere no Saara e rememora o seu passado. 

O Saara está vivendo um período de transitoriedade, e poderíamos dizer

que os seus antigos e novos ocupantes “estão se complementando de forma pa-

radoxal”.171 A ‘pequena Turquia’ e a ‘pequena ONU’, de alguma forma, significam

a reelaboração de diferentes modos de vida na cidade. A forma como cada grupo

                                           
171 SANTOS, C.N.F. dos e VOGEL, A. (coords.), op. cit., p. 29. 
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cultural, no seu processo de inserção no Rio de Janeiro, luta, demarca e confere

significado ao seu território. 

O Saara do século XXI vislumbra-se como um espaço de heterogeneidade

étnica. Um espaço comum a diferentes grupos culturais. A idéia da ‘pequena ONU’

vai sendo retrabalhada e pode-se dizer que o distanciamento expresso em algu-

mas narrativas em relação aos novos imigrantes, vai sendo contraposto a outros

depoimentos que expressam uma mudança de perspectiva, que envolve um outro

elemento maior, que é a luta no contexto da própria cidade. Ou seja: árabes, ju-

deus, coreanos e chineses tendem a se aproximar, como forma de manter o seu

pedaço.  Mas isso não quer dizer que a disputa em torno da significação do Saara

vá se acabar. 

O  Saara e a terceira geração 

Em outubro de 1995, a revista SAARA Informa, n. 11, nas vésperas do Dia

da Criança,  homenageou os netos de alguns comerciantes do Saara, chamando-

os de “Herdeiros da Saara”. A capa do jornal retratava oito crianças pequenas que

tinham sobrenomes que identificamos como sendo de origem árabe, judaica, bra-

sileira e portuguesa. O subtítulo da matéria dizia: “No século XXI, eles provavel-

mente estarão reinando na Saara...” Bom, o século XXI está aí e, verdadeiramen-

te, não se pode dizer, até então, quem vai reinar no Saara. 

Esse parece ser um tema que preocupa os filhos dos imigrantes árabes e

judeus que ainda têm negócios no Saara. O desejo dessa continuidade fica ex-

presso em vários depoimentos e poderíamos reproduzir inúmeras passagens que

demonstram expectativa em relação à permanência de seus filhos à frente de

seus negócios.  Mas optamos pelo relato de José Feres Sauma, que narra, de

forma significativa, sobre esse tema:

(...) Eu não sou imigrante, eu sou filho de imigrantes, a primeira geração. Agora, a segunda
geração, a terceira, vamos dizer, não sei se eles tocarão... Agora com a invasão dos ori
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entais mesmo é que eles não vêm mesmo. Porque também o pessoal todo se formou, né?
A maioria foi ser dentista, advogado, médico. Você vê que eles todos aí estão ocupando.... 
PR – Como é que você acha que vai ser o futuro da rua da Alfândega e da Saara? 
JFS – Ela vai ser o que foi o futuro dos outros, ela vai acabando né? Vai mudando de mão,
vai mudando de mão. Porque ela primeiro era dos portugueses, depois vieram o sírios – li-
baneses, sírios – porque nós não somos sírios. Sírios e libaneses misturados, depois vie-
ram os judeus (...) Entraram, ficaram aí. Depois os filhos também foram ser engenheiros e
tal, foram embora aí começaram a  fecha aqui, fecha aí, começou a entrar os chineses, os
orientais. Entra um ali, outro ali, um vem atrás do outro, o outro é primo do outro, o outro é
primo do outro, agora lotaram de uma tal maneira que eles estão nos sufocando! Estão nos
sufocando, que poucas lojas que tem aí que não são deles. (...) E aqui, o futuro da rua da
Alfândega, respondendo à sua pergunta, é esse, ela vai mudando! Agora deve ser os ori-
entais, os próximos, não sei quem virão. Entendeu? 
PR – Mas você acha que a gente ainda pode considerar [o Saara] um espaço árabe na ci-
dade? 
JFS – [silêncio] Oh, por vaidade sim; no duro, acho que não é mais não. Tem as casas de
quibe, as casas destas coisas e tal, mas eu estou vendo...Se fizer um levantamento... 

Árabes e judeus, no Rio de Janeiro, ao se apropriarem do espaço em

questão e ao imprimirem nele a cultura própria de origem, se relacionam com o

lugar, e reconhecem-no como um espaço de experiências de vida. Ao recriarem a

‘pequena Turquia’ e oficializarem o espaço com o nome Saara, em 1962, tentam

garantir o seu  pedaço na cidade. E, como vimos, no decorrer de nosso trabalho, a

idéia de conquista de um espaço (pedaço) na cidade, “passa necessariamente

pela luta”. E são as lutas, as disputas, que determinam essa territorialidade que

observamos hoje. O Saara se rearticula na cidade e não poderíamos imaginar o

Centro do Rio sem ele.172

Durante décadas os governantes viam esse espaço com descaso, e hoje,

ao incorporarem o Saara aos seus projetos de proteção urbanística, arquitetônica

e histórica, demostram que o incorporam à cidade. Porque reconhecem sua pre-

sença e lhe atribuem significado. Porque efetivamente o Saara tem memória e o

Saara tem história. 

Isto nos leva a duas questões: uma é a importância de indagarmos se a

própria cidade pensa essa experiência concreta e incorpora os diferentes grupos

culturais que vivenciam o Saara, em sua história. A outra questão que se impõe é

                                           
172 VELLOSO, M. P., op. cit., p. 224-227.
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que ao ser incorporado como um referencial turístico na cidade – o Saara já faz

parte de alguns guias turísticos do Rio 173 – e nos projetos de preservação do

Centro histórico da cidade, será que o Saara está sendo incorporado também pelo

seu significado social e sua referência cultural na cidade? Será que o governo

nesses processos valoriza e incorpora os sujeitos árabes (sírios e libaneses) e

judeus, que têm experiências culturais próprias naquele espaço da cidade? E se

incorpora, de que forma os incorpora? Chamando-os de “pitorescos”? Ou será que

o Saara está sendo incorporado apenas como expressão de uma época, da crista-

lização de um conjunto arquitetônico, não estando os grupos sociais, constitutivos

dessa história, incluídos? Será que a sua preservação garante o seu futuro como

expressão de uma cultura marcadamente árabe na cidade? Ou seria o caso de

pensar que se inicia um processo de desenraizamento dessa realidade social,

desse espaço de memória e de história para eles? 

Muitas indagações mas uma certeza: o Saara é uma experiência concreta,

e seus ocupantes têm uma experiência de vida social na cidade. Por isso pode-

mos, inclusive, observá-lo como uma paisagem do Rio de Janeiro. E sua legibili-

dade, está na forma significativa como árabes e judeus, através da história e da

cultura, marcaram e marcam esse espaço no Centro do Rio de Janeiro. E esta,

sem dúvida nenhuma, é expressão de uma resistência social e cultural de quase

um século. Árabes e judeus se constituem em outros espaços da cidade, mas ain-

da lutam por esse pedaço, como forma de garantir o futuro dessa expressão na

cidade. E isto é uma luta da cultura e na cultura.

                                           
173 No guia turístico MICHELIN. Guia Verde Rio de Janeiro –, Cidade e Estado – , 1990, p. 190, a
rua da Alfândega é definida como “a rua mais pitoresca do Centro, de ativo comércio popular, colo-
rida e agitada (...). Em seu trecho final, o mais pitoresco [grifo meu], concentram-se comerciantes
árabes e judeus, unidos na associação que reúne os lojistas da área, denominada Saara”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até o século XIX o Centro era, efetivamente, a cidade! E ‘ir ao Centro’ ou ‘ir

à cidade’, até hoje, ainda é a mesma coisa. Nele (ou nela) encontramos registros

de quase todos os tempos históricos, e uma diversidade da vida urbana. E o Saa-

ra é um espaço social, dinâmico, parte integrante desse Centro da cidade. O Saa-

ra é diversidade, e sem ela não podemos imaginá-lo.

Partindo das diferentes histórias de vida e trajetórias de imigrantes e filhos

de imigrantes árabes e judeus, o objetivo desta dissertação de Mestrado foi o de

apreender alguns significados que os ocupantes do Saara atribuem às suas expe-

riências de vida nesse espaço da cidade do Rio de Janeiro. Foi também identificar,

em suas práticas sociais, os elementos que caracterizam processos específicos

da cultura, isto é, o modo de viver de cada grupo social que ali se fixou. 

 O trabalho que apresentamos não define o Saara como um mero espaço

físico na cidade. Define-o, sobretudo, como uma territorialidade social e cultural-

mente elaborada mediada por disputas em torno de seu significado. O significado

que essa territorialidade tem para cada um de seus ocupantes revela diferentes

formas de se inserir e de viver na e a cidade do Rio de Janeiro. E investigar o Saa-

ra permitiu refletir sobre a forma como, ao longo de sua história, o Rio recebeu

seus imigrantes que, em diferentes momentos e em diferentes situações, intervie-

ram na cidade.

O Saara na virada do século XX para o século XXI, apesar de estar sendo

ocupado por novas levas imigratórias, que comercializam diferentes produtos e

que imprimem mudanças no espaço, ainda se constitui como uma territorialidade e

um lugar de memória para um grupo de imigrantes sírios e libaneses e seus des-

cendentes que têm neste lugar uma forte referência de suas histórias de vida. Ali

configurou-se uma rede de relações sociais e comerciais tão própria deste grupo
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que, apesar das mudanças, membros destas comunidades ainda consideram e

valorizam o Saara como um espaço de experiências compartilhadas, por membros

de um grupo cultural, que realimentam e reelaboram uma memória social do local

que, trazidas por depoimentos individuais, expressam a experiência social do gru-

po do qual fazem parte. 

As narrativas conferem significado às experiências vividas no Saara e é

este significado, tanto pessoal quanto coletivo, que reforça o caráter de pertença

ainda hoje a este espaço e de sobrevivência do próprio espaço. Nessa direção,

nosso trabalho assume o Saara como um espaço de relações sociais em convívio

e em tensão, lugar com significado e com tradição histórica de ocupação e de re-

ferência cultural para imigrantes e filhos de imigrantes árabes e judeus. 

Ao lidar com as categorias cultura e territorialidade, tratamos a experiência

urbana dos árabes e judeus no espaço Saara dentro da perspectiva mais ampla

da vida na cidade do Rio de Janeiro e das relações sociais que nela coexistem e

tencionam. E ao observarmos as disputas, cada vez mais incisivas, nesse território

que chegou a ser hegemonicamente sírio e libanês na cidade, ficamos a nos in-

dagar sobre o lugar que esse espaço, seus construtores e sua memória irão ocu-

par nos caminhos e nos sentidos das mudanças futuras na e da cultura urbana

carioca.  

P.S.: E não se esqueça: preste “muita atenção no seu caminho diário, desconfiado de

tudo que pareça ser apenas um cenário de rotina”. (Raquel Rolnik. O que é cidade.)
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