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Uma conjunção de fatores irá favorecer o aparecimento das economias religiosas, a 

saber, o transnacionalismo, a concentração espacial, a utilização de redes de 

solidariedade étnica e religiosa. Dentro de uma lógica de economia religiosa, a rede 

local se define como recursos a serem utilizados, acionados por meio do capital social 

que o indivíduo desenvolve com a comunidade e, posteriormente, vale-se para inserção 

no mercado de trabalho.  

Para o grupo de refugiados palestinos reassentados no Brasil em 2007, essas redes se 

configuram como fundamentais. Por não possuírem uma rede familiar estabelecida no 

país de acolhida, as redes étnica e religiosa se apresentam como primordiais no 

processo de acomodação. São elas que vão formar a primeira porta para a sociedade 

brasileira, uma vez que são os muçulmanos no país os que auxiliam e servem como 

mediadores para o mercado. 

A pesquisa etnográfica aponta que setenta e cinco por cento dos homens em idade ativa 

estão atualmente trabalhando em frigoríficos espalhados pelo país com o abate de carne 

halal destinada à exportação para países com significativa população muçulmana. O 

vínculo trabalhista, por sua vez, é estabelecido através de instituições religiosas 

terceirizadas, responsáveis pela certificação de produtos halal. 

É nesse sentido, então, que se deve problematizar a religião como um capital social de 

que dispõe o refugiado palestino para a inserção na nova sociedade e no mercado 

receptor. 

 

As redes nada mais são do que comunidades de pertencimento capazes de conferir 

identificação, espaços de comunicação e troca que permitem a elaboração de formas de ser 

e agir, bem como espaços de sociabilidade. Essas redes são estabelecidas localmente e 

transnacionalmente, o que nos remete a uma análise da relação entre as redes de 



pertencimento compartilhados por palestinos na dimensão global, e as redes na dimensão 

local. 

O conceito de transnacionalidade nos permite pensar em uma conexão entre dois ou mais 

lugares, o que implica em uma ideia de redes de solidariedade, sejam elas religiosas, 

familiares, étnicas ou pessoais, que são mantidas ao mesmo tempo em que o indivíduo se 

encontra distante. Um dos mais proeminentes trabalhos acerca das conexões transnacionais 

é o de Ulf Hannerz (1996), em que o autor afirma que distâncias e fronteiras não são mais 

o que eram; isso porque tecnologias de mobilidade foram alteradas e, consequentemente, 

alteraram-se as formas de relacionamento com o mundo. Segundo ele, “Our imagination 

has no difficulty with what happens  to be far away. On the contrary, it can often feed on 

distances, and on the many ways in wich the distant can suddenly be close” (1996:4).  

Afastando-se do termo globalização, que, segundo o autor, pode complicar ao invés de 

explicar os processos e relacionamentos que apontam para um fenômeno que cruza as 

fronteiras do estado, mas que não necessariamente envolvem nações, Hannerz propõe o 

termo transnacional como mais preciso para a análise da interconectividade. Pensando o 

mundo em termos de interações, relacionamentos e redes, e retomando o conceito 

desenvolvido por Alfred Kroeber (1945) de “ecumene”, Hannerz irá afirmar que a 

designação de ecúmeno global nos permite perceber a interconectividade do mundo, em 

que relacionamentos de longa distância frequentemente desempenham uma importante 

parte na produção de pessoas e culturas, que não podem mais ser vistas como 

territorialmente circunscritas (1996:7,12). 

O que precisa ser levado em conta na análise dessas comunidades é precisamente um 

exame minuncioso do processo cultural de pequena escala em que são desenvolvidas essas 

interações. O que encaminha a uma discussão do próprio conceito de comunidades para 

que se possa pensar esses grupos de pertencimentos que são estabelecidas pelas redes de 

relacionamento. Anthony Cohen, no livro The symbolic construction of community (2007), 

apresenta não apenas um panorama da discussão no campo das ciências sociais acerca do 

conceito de comunidade, mas propõe uma análise da natureza da comunidade que enfatiza 

sua importância na experiência dos indivíduos. Mais do que pensar no sentido que o 

conceito representa, é preciso pensar no seu uso. Assim, o conceito de comunidade implica 

uma ideia relacional, em que oposição e distinção ganham destaque, e que acaba por trazer 

à discussão um elemento fundamental, a fronteira, que, nos termos de Barth (1969), é 



estabelecida a partir da interação social, marcando onde começa e onde termina a 

comunidade; ou seja, marcando a comunidade em sua relação com outras comunidades. 

No entanto, a fronteira não é objetivamente aparente, uma vez que existe na mente dos que 

a observam, e pode ser percebida de diferentes maneiras, conferida a partir de diferentes 

sentidos, e até mesmo parecer imperceptível a outros (2007:12). Existe, então, um aspecto 

simbólico da fronteira da comunidade que precisa ser levado em conta, em que diferentes 

significados lhe podem ser conferidos, uma vez que dependem da interação entre 

indivíduos; ou seja, “this consciousness of community is, then, encapsulated in perception 

of its boundaries, boundaries which are themselves largely constituted by people in 

interaction” (2007:13). 

Sobre esse aspecto simbólico das fronteiras da comunidade, é importante manter em mente 

que sentidos e significados não são compartilhados da mesma maneira pelos indivíduos, 

mas são mediados por experiências idiossincráticas, ao mesmo tempo em que o senso de 

comunidade é construído por símbolos compartilhados. No entanto, esses símbolos não 

apenas expressam um significado, mas fornecem a capacidade de criar sentidos, uma vez 

que “They share the symbol, but do not necessarily share its meanings. Community is 

just such a boundary-expressing symbol. As a symbol, it is held in common by its 

members; but its meaning varies with its members' unique orientations to it” (2007:15). 

Dessa forma, comunidades são a arena na qual as pessoas adquirem a mais fundamental e 

substancial experiência da vida social, onde a capacidade de expressar e administrar 

relacionamentos sociais é adquirida. O repertório simbólico de uma comunidade agrega os 

vários sentidos produzidos pelos indivíduos, agregando individualidades e diferenças, e 

produzindo uma aparência de similaridade que estabelece a integridade do grupo (2007:20-

21). A interação social é, então, primariamente uma transação de significados, em que a 

comunidade deve ser pensada muito menos como um mecanismo de integração do que 

como dispositivo de agregação. 

Segundo Cohen (2007:98), a comunidade é, então, um construto simbólico e não 

estrutural, o que implica uma análise de comunidades a partir de suas relações sociais 

constituintes como repositórios de significados para os seus membros, e não apenas 

enlaces mecânicos. A comunidade existe na mente de seus membros e não em uma 

forma estrutural ou geográfica; o que implica pensarmos etnicidade como uma entidade 

relacional, em que sua definição varia de acordo com a oposição em relação ao outro 



(2007:105). Desse modo, a ideia de comunidade não fornece um modelo a ser seguido, 

mas um meio para a expressão de diversos interesses, aspirações, e referenciais. Nas 

palavras de Cohen, “people construct community symbolically, making it a resource 

and repository of meaning, and a referent of their identity” (2007:118).  

Como se pode perceber através da conceituação de Peter Van Der Veer, em seu artigo 

Transnational Religion (2001), a religião é vivenciada transnacionalmente, explicitando 

projetos religiosos que visam alcançar as comunidades diaspóricas, compartilhando 

informações e doutrinas a partir de um ir e vir de pessoas e literaturas; como também a 

dinâmica vivenciada pelos próprios imigrantes ao traduzir seu imaginário religioso para a 

sociedade em que estão inseridos, negociando com as políticas religiosas locais, e, 

simultaneamente, tendo de negociar com as políticas religiosas do país de origem. Isso 

possibilitaria o desenvolvimento criativo de novas compreensões religiosas, dando forma a 

um encontro com uma multiplicidade de Outros nos seus próprios termos, o que poderia 

ser pensado como uma forma de cosmopolitismo contemporâneo (2001:14).  

Esse compartilhar de compreensões religiosas transnacional é o que fortalece um 

mercado religioso em ascenção, a partir da valorização de uma alimentação pautada 

nos princípios religiosos. O mercado de produtos halal faz parte de uma rede de 

pertencimento religiosa que consome os produtos a partir de símbolos compartilhados, 

o que acaba por gerar um aquecimento do mercado econômico. Alimentar-se de 

produtos halal é uma maneira de afirmar sua adesão religiosa, o que em última 

instância é uma maneira de alimentar-se de símbolos. 

A relação dos refugiados palestinos com a comunidade muçulmana local varia muito de 

indivíduo para indivíduo, embora se constate que a frequência à mesquita é realizada 

apenas por parte de alguns homens – nenhuma das mulheres com as quais me relacionei 

durante toda a pesquisa frequentam a mesquita; algumas somente em festividades 

religiosas. No entanto, especialmente para os homens, a relação com alguns membros da 

comunidade religiosa, especialmente com o shekh Hosni, acabou sendo fundamental para 

sua inserção no mercado de trabalho brasileiro. 

É comum que se pense as comunidades diaspóricas como tendendo a tornarem-se mais 

conservadoras e atuantes em termos religiosos e sociais. Como são confrontados com um 

ambiente no qual suas crenças e práticas necessitam ser explicadas, muitos acabariam 

refletindo sobre o que, por fim, os tornaria mais conscientes de sua religião, formando 



grupos de pertencimento religioso nos países para onde migraram. No entanto, é 

importante pensar as redes de solidariedade religiosa como espaços privilegiados 

acionados no processo de acomodação pelos refugiados, um ponto de encontro para 

indivíduos que se vêem deslocados de tudo que lhes é familiar, e não simplesmente como 

um revival religioso. Dessa forma, na dimensão local, a religião pode também representar 

para o indivíduo uma plataforma para a construção de sua nova condição social. 

No caso dos refugiados palestinos no Brasil, as redes de solidariedade religiosa se 

configurarão como a primeira porta de entrada para a sociedade brasileira. Num primeiro 

momento, são os demais muçulmanos da cidade aqueles que auxiliarão e servirão como 

mediadores para o grupo. Embora os palestinos não confiram aos muçulmanos locais um 

papel representativo de acolhimento, ao relatar o processos de obtenção dos primeiros 

empregos, apontam para as conexões com membros da comunidade muçulmana local. A 

comunidade islâmica de Mogi das Cruzes é composta basicamente de imigrantes libaneses 

e seus descendentes, com forte atuação no comércio local; e, embora não tenha havido 

envolvimento em termos de auxílio financeiro – como doações –, foi a partir das redes 

estabelecidas junto à comunidade religiosa que se viabilizaram, por exemplo, as primeiras 

ações de inserção dos refugiados no mercado de trabalho brasileiro. 

Um ponto que merece destaque é o fato de que setenta e cinco por cento dos homens 

palestinos em idade ativa estão atualmente trabalhando em frigoríficos espalhados pelo 

país com o abate de carne halal
1
 destinada à exportação para países muçulmanos, ou à 

espera de um novo contrato; o que mostra que um número significativo dos refugiados está 

envolvido em um tipo de trabalho que tem como critério de contratação fundamental sua 

vinculação religiosa. O contato com esse mercado de produção de mercadorias com apelo 

religioso se deu através do sheikh da mesquita de Mogi das Cruzes que, possuindo relações 

com certificadoras de produtos halal de São Paulo, direcionou os refugiados para o 

                                                
1
 Cf. informações no site da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Disponível 

em: <http://www.abiec.com.br/3_hek.asp>. 

 

A principal referência no Alcorão a respeito das prescrições relativas ao consumo de carne é: “É-vos 

proibido o animal encontrado morto e o sangue e a carne de porco e o que é imolado com invocação de 

outro nome que o de Deus; e o animal estrangulado e o que é morto por espancamento e por queda e por 

chifradas e o eu a fera devora, parcialmente – exceto se o imolais – e o que é imolado sobre pedras 
levantadas, em nome dos ídolos; Então, quem é impelido pela fome a alimentar -se do que é proibido, 

sem intuito de pecar, por certo, Deus é Perdoador, Misericordiador.” Surata 5 - versículo 3 



treinamento e posterior atuação como degoladores capacitados nos frigoríficos 

especializados em abate halal por todo o país. 

No Islã, o consumo de alimentos deve seguir a prescrição religiosa estabelecida pelo 

Alcorão, livro sagrado da religião, e pela Jurisprudência Islâmica. O alimento só é 

considerado halal (permitido para consumo), quando obtido de acordo com esses preceitos 

e normas, o que significa que os alimentos não podem conter ingredientes proibidos, ou 

parte deles. Para os produtos cárneos, o abate deve seguir os procedimentos do ritual halal, 

que, de acordo com as exigências das Embaixadas dos países islâmicos, deve ser realizado 

separadamente dos abates convencionais e executado por um mulçumano conhecedor dos 

fundamentos do abate de animais no Islã. As normas básicas para o abate halal são
2
:  

– Serão abatidos somente animais saudáveis, aprovados pelas autoridades sanitárias e que 

estejam em perfeitas condições físicas;  

– A frase “Em nome de Alá, o bondoso, o Misericordioso” deve ser dita antes do abate;  

– Os equipamentos e utensílios utilizados devem ser próprios para o Abate Halal. A faca 

utilizada deve ser bem afiada, para permitir uma sangria única que minimize o sofrimento 

do animal;  

– O corte deve atingir a traquéia, o esôfago, artérias e a veia jugular, para que todo o 

sangue do animal seja escoado e o animal morra sem sofrimento;  

– Inspetores (ou supervisores) mulçumanos acompanham todo o abate, uma vez que eles 

são os responsáveis pela verificação dos procedimentos determinados pela Sharia’. 

O mercado halal movimenta cerca de US$ 2,1 trilhões no mundo, enquanto que no Brasil a 

estimativa é de US$ 1 bilhão, segundo a Federação das Associações Muçulmanas. O Brasil 

é hoje um dos maiores produtores de abastecimento de carne halal para o mundo 

muçulmano, e cerca de 300 empresas nacionais já estariam exportando com o selo halal. 

Atualmente, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking dos maiores exportadores de 

produtos halal do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos
3
. No ano passado, o 

                                                
2 Informações obtidas nos sites das instituições, e por meio do material apresentado a mim quando 

realizei uma visita à sede da Cibal Halal em São Paulo. 
3 Em matéria publicada no globo.com, em que se destacam as oportunidades que o mercado halal 

representa para o Brasil. Disponível em:<http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI145700-

17164,00-AS+OPORTUNIDADES+DO+MERCADO+HALAL.html> 



país exportou cerca de US$ 4,6 bilhões em produtos para os países do Conselho de 

Cooperação do Golfo, entre eles Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, Líbano e 

Jordânia, que só aceitam produtos certificados halal.  

O vínculo trabalhista é estabelecido através de instituições terceirizadas, responsáveis pela 

certificação de produtos halal, como é o caso da Central Islâmica Brasileira de Alimentos 

Halal
4
 (CIBAL Halal), braço operacional da Federação das Associações Muçulmanas do 

Brasil (FAMBRAS); do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina
5
 (CDIAL 

Halal) em São Bernardo do Campo, braço da instituição homônima; e da Alimentos Halal 

Brasil
6
, braço do Centro Islâmico no Brasil. Essas certificadoras possuem contato direto 

com os governos de países muçulmanos que, por meio de contratos, autorizam o controle 

da produção e exportação de alimentos.  

De maneira geral, no caso dos refugiados palestinos, não existe nenhum vínculo trabalhista 

formal entre o trabalhador e as empresas terceirizadas – com exceção da Cibal Halal –, o 

que significa nenhuma proteção ou garantias estabelecidas pela CLT – Consolidação das 

Leis do Trabalho, instaurada no país por meio do decreto de lei n.º 5.452, de 1º de maio de 

1943. São contratos sazonais, que dependem de um acordo entre o frigorífico e os países 

de exportação, em que a certificadora é contatada para providenciar mão-de-obra 

qualificada para o abate do número de animais estabelecidos no acordo; o que acaba por 

gerar uma situação de frequente instabilidade para os abatedores que se encontram sempre 

na incerteza sobre a renovação de cada contrato no momento de seu término, ou sobre o 

advento imediato de um novo contrato. 

Durante minha pesquisa, presenciei a angústia desses trabalhadores, seja no contato direto 

com eles quando retornavam à Mogi das Cruzes para ficar com a família no intervalo entre 

contratos, ou por meio da própria família que me relatava a situação de incerteza quando 

os contratos estiavam próximos do fim. Em um desses intervalos entre contratos, conversei 

com Ibrahim sobre o trabalho nos frigoríficos, sobre a distância da família e a insegurança 

de ficar desempregado. Seu depoimento é característico da situação de um número 

expressivo entre os refugiados palestinos homens em Mogi das Cruzes:  

                                                
4 Para maiores informações, cf. <http://www.cibalhalal.com.br/>. 
5 cf. <http://www.cdialhalal.com.br/index.php?page=Conteudo&id=2>. 
6 cf. <http://www.alimentoshalal.com.br>, embora o site ainda esteja em construção. 



Faz dez dias que estou em casa, mas graças a Deus estou indo pra outro 

frigorífico amanhã. É muito difícil ficar longe da minha mulher e dos 

meus filhos, mas eu preciso de dinheiro para pagar as contas, para dar 
uma vida pra eles. Quando eu estou lá eu só penso em estar aqui, mas 

quando estou aqui fico pensando em quando vou de novo, porque sei que 

não posso ficar. O trabalho é bom, eles me pagam bem, o duro é ficar 

longe. Eu trabalho tanto no abate como na supervisão, o que me ajuda a 
ter um salário melhor. A gente começa a trabalhar bem cedo, mas temos 

intervalos longos durante o dia, e quando dá umas quatro horas da tarde 

já estou de volta para o hotel. Eles pagam tudo, minha passagem pra ir, 
o hotel onde eu fico e as refeições. Assim, todo o dinheiro que eu ganho 

eu mando pra cá. Não fico com quase nada, porque não preciso gastar. É 

muito ruim estar longe e não saber se eles vão renovar os contratos, mas 

onde eu estou trabalhando é bom, eles gostam de mim. Antes de começar 
a trabalhar como degolador eu trabalhei aqui em Mogi em uma loja de 

móveis, de um libanês lá da mesquita. Ele me ajudou muito no começo, 

me deu trabalho, mas eu ganhava muito pouco. Trabalhava o dia inteiro, 
das sete da manhã até as seis da tarde pra ganhar seiscentos reais por 

mês. Não dava pra viver! Agora com os frigoríficos eu ganho bem, mas 

fico longe da família.      

Ibrahim trabalha hoje para uma das certificadoras de orientação xiita, que exporta 

principalmente para o Irã e o Iraque. Embora sunita, Ibrahim diz que a adesão sectária não 

interfere em seu relacionamento com os empregadores. No entanto, soube por meio de um 

de seus amigos que Ibrahim havia decidido não dar continuidade ao projeto de publicação 

de suas memórias sobre a guerra no Iraque e sobre a experiência no campo de refugiados 

para não prejudicar seu relacionamento com os patrões. Nas palavras de Youssef: “Ele me 

pediu pra não ir atrás da editora porque não queria ter problemas. Sabe como é, os caras 

são xiitas, e no livro ele contava sobre os conflitos com os xiitas do Iraque, sobre como 

eles trataram os palestinos.”  

Dessa forma, é importante notar que a integração dos refugiados palestinos nessa rede 

religiosa local, que se alimenta do global, ao produzir produtos destinados ao mercado 

internacional, não acontece sem que hajam ajustes e negociações por parte dos 

refugiados. O que nos permite compreender a complexidade inerente ao próprio 

mercado halal, produzido para um amplo público muçulmano, no entanto, com suas 

peculiaridades e especificidades. Para os refugiados palestinos, o mercado halal vai 

além do conceito religioso, pois supre uma necessidade material dos sujeitos, mas é 

exatamente por viabilizar um mercado de trabalho que a religião é fortalecida. Sendo 

assim, a religião é um capital social de que dispõe o refugiado palestino para a inserção 

na nova sociedade e no mercado receptor, ao mesmo tempo que o conecta com a rede 



transnacional ao suprir uma demanda de mercado de produtos que alimentem 

simbolicamente os fiéis. 
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