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GEOGRAFIA CULTURAL: UM OLHAR PARA A CONTRIBUIÇÃO DOS ÁRABES 

NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

RESUMO-Qual seria a contribuição de um povo que desembarcou nas Américas, mais especificamente 
vieram para São José do Rio Preto/SP/Brasil, fugidos de uma guerra? A partir desse questionamento, 
este artigo pretende esclarecer ao leitor como sua presença, culinária, cultura, enfim suas 
territorialidades atuam gerando uma economia mais consistente para os lugares onde estão. Para tanto, 
foi utilizado como método à coleta de dados através das pesquisas bibliográficas e exploratórias, 
realizadas por diversos autores, até mesmo aquelas produzidas dentro da própria cidade, buscando 
evidenciar autores que participaram ativamente na observação e contribuição desse povo para o 
município. Espera-se, dessa forma, contribuir para os esclarecimentos desses termos para aqueles que 
os buscam. 

PALAVRAS-CHAVE: Árabes. Geografia Cultural. Migração. Culinária. Territorialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.   INTRODUÇÃO 

 

A presença dos árabes no Brasil aumentou a população e mudou todo o cenário 

do povo brasileiro. Conforme Brandi (2002, p. 369) afirma que “[...] um considerável 

aumento, refletindo uma nova realidade [...].” A imigração acontecida no final do 

século XIX foi a fim de atender as necessidades dos árabes que fugiam de uma 

guerra.  Aqui, preencheram espaços vazios na economia, no trabalho e na culinária. 

Trabalharam como mascates (comerciantes) e nos campos. 

De forma geral, os turcos, assim também chamados, buscam até hoje 

estabelecer um aprimoramento de sua cultura e costumes, movimentando o mercado 

com suas comidas e vendas. De acordo com Moura (2015, p. 62) “Diferentemente de 

outras correntes migratórias, os sírio-libaneses, não vieram para trabalhar em 

lavouras, começaram a vida, em sua maioria, como mascates [...]”. A Geografia 

cultural que estuda as formas de territorialidades tem o seu olhar voltado para esse 

estudo. Com isso, a cada dia, aqui no Brasil, há um sincretismo religioso, uma mistura 

na culinária, pois a Constituição Federal Brasileira os recebem para criar uma cultura 

de paz e de harmonia com os outros países. 

Diante do exposto, buscou-se reunir informações com o propósito de responder 

o seguinte problema de pesquisa: Qual contribuição dos árabes no município de São 

José do Rio Preto/SP? 

Com este propósito, o objetivo geral é contribuir com a cultura árabe em São 

José do Rio Preto/SP. Então, os objetivos específicos são: contextualizar o povo árabe 

no Brasil, falar da Geografia cultural e a alimentação dos árabes, mostrar como 

presença desse povo contribui com os empreendimentos em São José do Rio 

Preto/SP. 

A metodologia adotada fundamentou-se por revisões bibliográficas, partindo de 

Macedo (1994), Flick (2007), Shaughnessy et al. (2012), Mattar (2014), assim, com o 

intento de coligir o processo investigatório e as perspectivas deste estudo. 

Esse trabalho estrutura-se em três capítulos, além da introdução e da 

conclusão. O capitulo primeiro traz um enfoque sobre os árabes no Brasil, o segundo 

trata da Geografia Cultural e a culinária árabe e o terceiro discorre sobre a presença 

dos árabes e a economia de São José do Rio Preto/SP. 

 



 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa traz o conhecimento que elucida a pratica. Coeso com Macedo 

(1994, p. 13) ela tem o fim de revisar a literatura existente e não redundar sobre o 

assunto. Sabe-se que o conhecimento não tem um fim e da mesma forma a pesquisa 

não tem um fim definitivo. A problemática de qualquer questão deve-se tentar resolver. 

Assim, a pesquisa precisa ser pensada e estruturada. Conforme Flick (2007, p. 

130) “o processo da pesquisa qualitativa pode ser descrito como uma sequência de 

decisões.” Dessa forma, pode-se afirmar que ela é mais analítica.  

A questão da pesquisa de uma investigação qualitativa é um dos fatores decisivos 

para seu sucesso ou fracasso. 

Supracitado, a revisão de literatura com base em outros fundamentos, já 

publicados, para que a abordagem qualitativa possa obter interpretações variadas 

sobre o problema de pesquisa. Obviamente, a pesquisa precisa ter um problema, tem-

se o tipo de raciocínio hipotético-dedutivo para que a partir de um pressuposto 

possamos surgir uma base de resolução viável para o problema. 

Conforme Shaughnessy et. Al. (2012, p. 64) "Na pesquisa básica buscam 

primeiramente entender o comportamento e os processos mentais." Dessa forma, 

essa pesquisa foi estruturada em natureza básica. 

Como bem nos assegura Mattar (2014, p. 18) afirma que a pesquisa 

exploratória deixa os conceitos mais claros, promissores, conduz o pesquisador, isto 

é, investiga conteúdos importantes dentro de um tema. A pesquisa está classificada 

em exploratória, pois há um mérito investigativo e aprofundado em literaturas, pois ela 

se funda, por exemplo, em livros. 

A pesquisa está estruturada em fichamentos de livros que, na maioria das 

vezes, foram os instrumentos de coletas de dados, utilizando-se de autores 

importantes para resultar num melhor aproveitamento de conteúdo.  

Dessa maneira, para nortear a pesquisa, estabelecendo os tópicos, foi traçado 

um planejamento de estudos para se obter o resultado esperado.  Os autores citados 

nessa pesquisa foram Andersen (2002), Bastide e Fernandes (1955), Boulos Júnior 

(2016), Brandi (2002), Fausto (2000), Ribeiro (1995) Sampaio (2015), Safady (1966) 

e outros. 



 

 

 

3. A CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ÁRABES NO BRASIL 

 

Sabe-se que a cultura brasileira é caracterizada pela mistura de 

raças.  Segundo Darcy Ribeiro (1995, p. 21) "[...] suas matrizes formadoras, 

fortemente mestiçada, dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada pela 

redefinição de traços culturais dela oriundos".  Os árabes, que se converteram ao 

cristianismo, vieram para as Américas no fim do século XIX, conforme afirma Fausto 

(2000, p. 25) que cerca de 31 milhões de imigrantes chegaram às Américas.  

Como bem nos assegura Moreira (2005, p. 437) o deslocamento de pessoas 

entre países, regiões e cidades é um acontecimento de praxe da humanidade. Por 

todas essas razões, é necessário dizer que tudo isso é complexo, pois envolve cultura, 

religião e classes sociais. Assim, é notório dizer que essa miscigenação acaba por 

dinamizar ainda mais o país, principalmente na economia.  

Conforme explicado acima, é interessante, aliás, afirmar que os árabes 

participam ativamente no país contribuindo para o seu crescimento, pois a política 

brasileira permite que isso aconteça. Dessa maneira, arraigados no povo brasileiro 

com seus costumes, principalmente no sudeste, eles vão aparecendo pouco a pouco 

na sociedade como protagonistas. Dessa forma, esse deslocamento de pessoas até 

o Brasil criou-se uma nova dinâmica para a sociedade.  

Conforme verificado o autor deixa claro que a cultura árabe virou um bem de 

consumo do brasileiro. Trata-se inegavelmente que os árabes muito se trabalham no 

comércio brasileiro, mais específico como mascates, seria um erro, porém, atribuir 

que cem por cento deles trabalham nesse setor. Assim, reveste-se de particular 

importância dizer que a segunda geração de árabes, por volta de 1925, conseguiu 

estudar para medicina, engenharia e outros cursos, pois seus pais já estavam mais 

estabilizados no comércio. Coeso com Bastide e Ferndades (1955, p. 12) "os 

primeiros árabes chegaram ao Brasil em 1880, mas foi apenas em 1895 que se iniciou 

um movimento imigratório organizado".  

Pode-se dizer que os autores supracitados falando da imigração dos árabes no 

país querem demonstrar que o Brasil recebe esses povos refugiados por uma questão 



 

 

humanitária para contribuir com a paz mundial. Neste contexto, fica claro que a fixação 

dessa colônia passa de pai para filho, com isso ela cresce e aparece a cada dia. Não 

é exagero afirmar que um país de maioria católico não teria dificuldades em receber 

árabes cristãos. Conforme mencionado pelo autor o deslocamento de pessoas traz 

contribuições para a humanidade. Dessa maneira, conforme afirma Martins (2003, p. 

80) sobre o Brasil que "[...] propôs uma "Agenda de Desenvolvimento" ligada a uma 

"Agenda de Paz [...]” 

Já que o Brasil, conforme explicado acima, em toda a sua história, cresceu 

devido às imigrações, mantendo um contexto diplomático entre outros países para 

atrair bons resultados. Os árabes, por exemplo, sempre foram um povo muito 

trabalhador, principalmente no comércio. Assim estudar sobre essa colônia, que está 

fixada há anos em nosso país, traz relevância a esse trabalho, pois o país cresceu, 

em alguns lugares, com as tradições deles.  

 

"[...] o fator primordial dessa imigração era a pressão e o despotismo dos 
dominantes turcos. As divergências entre muçulmanos e cristãos, definidas 
desde os tempos dos cruzados, produziram convulsões internas no Líbano, 
que culminaram com os massacres de 1860". (Safady, 1966, p. 161).  

 

Os acontecimentos no Oriente médio culminaram na vinda, pois historicamente, 

a maior parte dos sírios e libaneses aqui chegados decidiu pela imigração, premida 

pela precária situação econômica da terra de origem e pela inferioridade 

sociorreligiosa dos cristãos numa sociedade predominantemente islâmica. Além das 

muitas razões de ordem econômico-demográfica que fomentaram a imigração, como 

a perda de competitividade da produção de artesãos independentes, de produtores 

rurais e de subsistência, afetados pela chegada de produtos importados.Esses dados 

revelam muito mais do que esperávamos, pois os árabes migrados para as Américas, 

sendo por força maior, ou seja, sem opções tiveram que sobreviver no Brasil de 

alguma forma.  Sendo, então, um povo esforçado foram as ruas e mostram seu 

trabalho ao longo dos anos. De fato, mais que uma migração, e, sim, um presente aos 

Sul-americanos, pois fizeram com que a economia e a cultura se modificassem com 

a sua chegada. 

 



 

 

4. CULINÁRIA ÁRABE E A GEOGRAFIA CULTURAL. 

 

No mundo antigo, há mais de doze mil anos, os homens, mais especificamente 

os semitas, passaram a cultivar a cevada, o trigo, a noz, o figo entre outros. Também 

criavam carneiros e cabras. Dali, aprenderam a fazer misturas, como por exemplo, o 

pão, mais tarde, incrementaram a carne por cima do pão, saindo as primeiras esfirras. 

De acordo com Andersen (2002, p. 4) afirma que os ingredientes da culinária árabe 

que estão sempre presentes são o trigo, a ervilha, a lentilha, as nozes e as carnes de 

carneiros. Dessa maneira, é fato dizer que a cozinha dos árabes é muito farta e rica, 

afirmando assim a sua territorialidade. Diferenciá-la das demais pode até parecer um 

preconceito, mas ela foi incluída em muitas culturas e a Geografia Cultural está de 

olhos bem abertos para essas dinâmicas. Como bem nos assegura Ferreira (2014, p. 

7) a Geografia Cultural trabalha as identidades dos grupos, pode-se dizer a culinária 

é um jeito de reviver e resistir com seus mitos e ideologias, nesse contexto fica claro 

que o saber da culinária árabe, vindo de modo, ancestral, traz uma fixação da colônia 

no país. O mais importante, é constatar que a sua territorialidade é presumida através 

da cultura, pois não é exagero afirmar que os árabes estão sempre presente no 

cotidiano do brasileiro. É preciso, porém, ir mais além, pois a Geografia Cultural 

trabalha para interpretar a realidade. Assim, conforme explicado acima à culinária 

árabe traz para a nação brasileira novas vivências. Por todas essas razões, esse 

símbolo construído através da cultura deixa notório que a criação de vínculos entre os 

povos os unem. O que importa é entender que esses atributos trazidos e aculturados 

se cria nova cultura. Ora, essa nova cultura influenciou a formação do povo brasileiro. 

Caso contrário, essa variedade não existiria aqui. Não se trata de um país vazio sem 

valores e costumes, isso o autor deixa claro, mas de novas personalidades entrando 

em cena. É importante considerar o que afirma Silva et al (2006, p. 148) que há uma 

variedade cultural produzida pelas raças, tanto de colônias como de colonizadoras. 

Pode-se dizer que os grandes movimentos migratórios no início do século trouxeram, 

além de povos, as multiterritorialidades dos árabes. Neste contexto, conforme 

mencionado pelo autor, fica claro que eles logo fundaram seus próprios negócios 

(vendendo coisas do seu jeito), estabelecendo-se muitos como comerciantes 

(mascates). O mais preocupante, contudo, é apurar que eles aceleraram o processo 

de urbanização brasileira, criando um mercado mais dinâmico. De acordo com 



 

 

Sampaio e Medeiros (2015, p. 160) "[...] Cada vez mais pessoas se dedicavam a 

diferentes atividades econômicas, aumentando a produção, o comércio e os serviços 

[...]".             

 É importante ressaltar que, conforme explicado acima, os árabes mascateavam 

também pelas zonas rurais, mas fixaram-se sobre tudo nas cidades, mas, em cima 

disso, eles integravam as iguarias à culinária local. Dessa maneira, algumas receitas 

difundidas são habituais em nosso meio, por exemplo, o quibe, a esfiha, o tabule, a 

coalhada, o babaganuche, o pão sírio e a lentilha.  

 

Os árabes se adaptaram muito bem ao Brasil. E o Brasil a eles. seja por sua 
profunda influência em Portugal, seja pela forte imigração no último século, a 
cultura árabe tem presença garantida na história e na sociedade brasileira. 
[...] Na culinária, difundiram o uso do café, de doces próprios e produtos de 
pastelaria, do azeite, em substituição à proibida gordura de porco, e de muitos 
outros temperos, como o açafrão, a noz-moscada, o cravo, a canela e 
pimentas. (Boulos Júnior, 2016, p. 213 e 214). 

 

O autor deixa claro na citação acima que o povo árabe exportou a sua cultura 

para o continente americano, marcando sua presença e também na culinária 

misturando os produtos.  Para não infringir sua religião trocaram a gordura de porco, 

porque a lei Mosaica proibia, pelo azeite. Inseriram iguarias como as pimentas e a 

canela na alimentação brasileira.  

Portanto, torna-se evidente que os beduínos contribuem e muito com a sua 

culinária formando territorialidade nas Américas, principalmente, na América do Sul, 

sendo mais preciso, no Brasil. Vê-se, pois, que os árabes há mais de um século vivem 

no Brasil e não se arrependem de estar aqui, pois nesse país, que é laico e não 

confessional, não há tantas desavenças pelas religiões. Logo, é indiscutível o fato  de 

exercerem livremente o seu comércio e suas atividades, pois o Brasil os acolheu e 

ganhou um lugar ainda melhor, pois eles contribuíram e ainda contribuem para a terra 

brasileira.  

 

5. A PRESENÇA DOS ÁRABES E A ECONOMIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 



 

 

A cidade de São José do Rio Preto, situada no Estado de São Paulo, no Brasil, 

tem uma economia ativa e dinâmica.  De acordo com o sítio eletrônico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2016) a economia dessa cidade gira em 

torno de 14,951 mi, sendo a décima sexta economia do estado. Dessa maneira, pode-

se dizer que os árabes têm a sua participação com alguns negócios na cidade, que já 

são tradicionais, por exemplo, o “Kiberama”, “Zahtar”, “Cozinha Árabe”, “Ali Baba”, 

“Beyrout”, “Armazém Árabe”, entre outros. Conforme verificado há muitos negócios 

árabes na cidade, entretanto, eles foram aparecendo pouco a pouco no município, 

pois na opinião de Brandi (2002, p. 374) diz que muitos imigrantes não foram 

recenseados por medo de problemas, porque as documentações estavam 

incompletas e por orientação de seus patrões. Dessa maneira, diz que é sabido da 

presença de imigrantes, porém, seria um erro, atribuir um número exato de pessoas 

de outra nação em nossa terra. Assim, reveste-se de particular importância dizer que 

os números de crescimento demográfico eram favoráveis ao crescimento da cidade. 

Sob essa ótica, é fato dizer que eles contribuem para o crescimento econômico e 

demográfico até hoje. Conforme explicado acima, é preciso, porém, ir mais além 

dizendo que pessoas estrangeiras formaram essa cidade. É importante ressaltar que 

não há nada mais justo que essas pessoas ganhem um espaço generoso nas 

honrarias da cidade. Por todas essas razões, o jornalista Lelé Arantes publicou o livro 

"Quem faz história em São José do Rio Preto" em 2009 homenageando “Hayssan 

Mohamad Akad”, “Fuad Sallim Ferez Bucater”, “Fuad Miguel Pachá Junior”, “Halim 

Atique Júnior”, “José Hawilla”, “Fadl Al Háj”, entre outros.  

 

E assim, como em toda parte, os imigrantes deram uma contribuição 
significativa rumo ao progresso, com seu esforço, capacidade de adaptação, 
tenacidade e competência, atuando em todos os setores da ordem 
econômica. (Brandi, 2002, p. 374). 

 

Por fim, podemos chegar à conclusão de que São José do Rio Preto é 

privilegiada, pois as figuras supracitadas desempenharam e ainda continuam 

exercendo um papel de protagonistas, contribuindo todos os dias para uma economia 

mais firme. Logo, é indiscutível saber que a cada dia esses negócios, ligados à sua 

cultura, movimentam a economia pró-ativamente do município, gerando emprego, 



 

 

trabalho, renda e etc. nesse sentido, é possível afirma que ao hospedar esse povo em 

nosso país, nós criamos, além de uma paz na geopolítica, um bem a todos nós. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este estudo teve como propósito contribuir com a cultura árabe em São José 

do Rio Preto/SP, bem como contextualizar o povo árabe no Brasil, falar da Geografia 

cultural e a alimentação dos árabes, mostrar como presença desse povo contribui com 

os empreendimentos nessa cidade. A análise feita a partir do problema de pesquisa 

resulta em concluir que os árabes é um bom negócio para São José do Rio Preto, 

sendo assim, eles podendo serem incentivados por políticas públicas, seus negócios 

expandirão por todas as regiões brasileiras. Frisando que eles são bem aceitos pelo 

povo brasileiro, isso porque, conforme Souza (2004, p. 57) diz que os árabes não 

poupavam distâncias para trabalhar, não perdiam contatos comerciais e com isso 

cresciam no conceito de muitos fazendeiros.  Suas visitas eram inesquecíveis, pois 

havia negociações para todos os gostos. Dessa forma, seguindo essa premissa, o 

autor deixa claro que esse povo movimenta a economia, pois sua garra traz grandes 

resultados para o município.Dessa maneira, observa-se que os árabes dentro do 

território brasileiro tiveram muito sucesso, até mais do que se esperava.  Talvez, a 

guerra promovida pelo império turco otomano tenha sido uma coisa positiva, pois a 

promoção da migração fez com que os semitas encontrassem uma nova casa para se 

viver. Esse objetivo proposto nesse trabalho, atingido por um contexto histórico, faz a 

elucidação desse povo e seu deslocamento até as Américas, pois eles não queriam 

se convertessem ao islã. Dessa maneira, destaca-se, por exemplo, uma migração de 

grande escala, mesmo eles não sabendo onde iriam parar, foi um fator extremamente 

relevante para a formação do povo brasileiro. Coeso com Vainfas (2015, p. 231), 

conforme explicado acima, diz que era comum que as regiões conquistas todos se 

convertessem ao islamismo.        

 Já no segundo objetivo especifico, traz um enfoque na Geografia Cultural e na 

culinária árabe.  Pode-se observar que a essa modalidade de Geografia analisa as 

territorialidades produzidas pelos personagens inseridos.  Eles fazendo com que a 

sua culinária transparecesse entre o povo brasileiro, criaram seu espaço de destaque. 

Dessa forma, destaca dizer que a culinária, por exemplo, foi um importante apetrecho 



 

 

da inserção da territorialidade desse povo. Assim, por esse motivo, a Geografia 

cultural, dentro do campo das Ciências Humanas, aproveitou para analisar essas 

variações criadas em muitos lugares do território brasileiro.   

 Dessarte, o terceiro e último objetivo desse trabalho é salientar que, por 

exemplo, a presença dos árabes na economia da cidade de São José do Rio Preto, 

há anos tem feito à diferença, pois isso influência e muito nas vendas que estão 

ligadas a essa cultura. A exigência de um negócio mais especifico, conforme citado 

acima, tem sido feita pelos consumidores em todo o mundo. De acordo com Larentis 

(2009, p. 23) diz que “[...] É o consumidor comprando, consumindo e descartando o 

produto influenciado por ações de marketing, por questões situacionais e culturais 

[...]”.            

 Os resultados apresentados por este trabalho mostram que a territorialidade 

criada pelo povo árabe fornece subsidio para que esses atores sociais construam e 

continuem construindo suas multiterritorialidade. Assim, compreende-se o jeito 

dessas pessoas agirem e pensarem trazendo, atualmente, vários benefícios a 

sociedade em que estão inseridos. Assim, conforme a Serpa (2008, p. 401) “a 

multiterritorialidades contemporânea faz remontar as origens”. Portanto, verifica-se, 

que a Geografia cultural precisará continuar estudando essa temática para eliminar 

falsas crenças de que esse povo não agregou nenhum valor ao povo brasileiro e que 

essa cultura só trouxe a criação de um espaço representativo e muito produtivo, 

principalmente à cidade de São José do Rio Preto/SP. 

Diante disso, é possível afirmar que ao longo desses estudos a territorialidade, 

analisada pela Geografia Cultural, pode explorar cada vez mais os lugares e os povos, 

absolvendo cada vez mais as atitudes desses povos. Os árabes têm e sempre terá 

grandes chances de incrementar qualquer economia dentro do Estado brasileiro. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Esse estudo teve como propósito verificar se os árabes, sua culinária e modo 

de vida poderiam contribuir para a cidade de São José do Rio Preto, situada no Estado 

de São Paulo, logicamente, que não se pode desprezar o olhar da Geografia Cultural 

analisando a presença das territorialidades.  Assim, a suposição feita a partir da 



 

 

problemática da pesquisa foi qual seria a contribuição desse povo a esse município.

 De um modo geral, os árabes demonstraram, ao longo dos anos, dinâmica e 

pró-atividade em tudo o que fizeram, buscando sempre novas formas de negociar e 

inovações em sua cultura.  Sinceramente, a Geografia Cultural pautou suas 

territorialidades, entretanto, faltou um pouco de políticas públicas para incentivar ainda 

mais esse povo tão trabalhador.       

 Assim, pode-se dizer que hoje as pessoas que participam desses negócios 

demostram interesses pelos negócios e a culinária dos árabes na cidade de São José 

do Rio Preto. Diante dos acontecimentos ficou evidente que os objetivos foram 

realmente alcançados pelo autor, pois a cada objetivo analisando a chegada, a 

presença da Geografia Cultural, a culinária rica em especiarias e a contribuição 

econômica para a cidade, é fato dizer que sem eles tudo seria muito diferente, tanto 

economicamente como culturalmente, dizendo que não seriamos tão bem sucedidos 

assim. Dessa maneira, este trabalho pautou-se em bibliografias de maior presença na 

cidade em questão.  Essas obras nos possibilitou realizar um estudo sobre o tema, 

deixando claro que o autor Agostinho Brandi (2002) é sim o mais relevante desse 

trabalho. Diante de todo o exposto, sendo o tema relevante, torna-se necessário o 

desenvolvimento de novos projetos de pesquisas sobre esse povo para que sua 

cultura possa expandir ainda mais e garantir que bons negócios possam sempre 

acontecer através dessa cultura. Nesse sentido, verifica-se, portanto, que os árabes 

em toda sua cultura enaltecem, enriquecem e criam oportunidades no lugar onde 

estão situados. Dessa forma, a presença deles é sim contributiva para essa cidade e 

para muitas dentro do Brasil, podendo dizer que sem essa mistura não poderíamos 

alavancar nossas cidades. 
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