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Resumo 

 

Curitiba, 08 de dezembro de 1959: uma briga iniciada numa loja entre um 

comerciante de origem libanesa e um cliente se amplia com o envolvimento de 

outras pessoas transformando-se em uma série de incidentes de violência 

coletiva. Após a intervenção do exército e quase três dias de conflitos, mais de 

120 estabelecimentos comerciais da cidade – muitos dos quais de propriedade 

de sírios e libaneses – haviam sido destruídos. Desde sua ocorrência, esse caso 

que ficou conhecido como a “Guerra do Pente” – em decorrência de o conflito 

inicial ter derivado de uma polêmica em torno da compra de um pequeno artigo: 



um pente – tem mobilizado uma série de atores, que buscam compreender o que 

teria ocorrido naqueles dias. A minha dissertação teve como objeto justamente 

essas narrativas produzidas ao longo do tempo sobre o assunto. O objetivo era 

entender como elas emergem, quem as produz, que elementos mobilizam, como 

circulam e se disseminam, como se esgotam ou se fortalecem, como modulam 

e/ou impõem limites a narrativas futuras, e, ao mesmo tempo como, nesse 

movimento, constituem pessoas e coisas, espaços e tempos. Neste texto, eu 

tratarei a respeito da forma como eu concebo esses episódios de violência a 

partir da noção de “controvérsia” e de outras questões teórico-metodológicas. 

Em seguida, discutirei algumas questões relacionadas às especificidades do 

trabalho de campo, sobretudo, os dois tipos de aprendizado com os quais me 

deparei durante essa experiência. Finalmente, discorrerei mais propriamente 

sobre a entrada no campo e aquilo que eu chamo do fluxo de interpretações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: controvérsia; violência coletiva; trabalho de campo. 

 

SOBRE A CONTROVÉRSIA 
 

 O meu intuito no trabalho – ao qual o presente texto se refere – não é 

descrever um conjunto regular (e, portanto, invariável ou fixo) de acontecimentos 

que se tornou conhecido como “Guerra do Pente”, o que implicaria, aliás, 

pressupor que há “de fato” um conjunto delimitado/delimitável de acontecimentos 

preexistente às suas diversas interpretações ou independente delas – i.e., que 

todas as narrativas se referem a uma mesma “coisa”. Em vez disso, concebo o 

caso de 1959 como um objeto fundamentalmente instável. Algo que pode ser 

descrito ou caracterizado tanto como uma reunião de temas, definições, ideias, 

metáforas, etc. mobilizados por determinados atores, quanto como uma 

oportunidade para abordar certas questões ou noções de cunho mais teórico. 

Como uma espécie de leitmotiv, a “Guerra do Pente” me possibilitou, por 

um lado, tratar de uma série de tópicos relacionados, por exemplo, aos conflitos 

no âmbito das relações no mercado ou à questão das identidades – mais 

especificamente, à produção de um determinado tipo de imigrante – a partir do 

uso de estereótipos e outros processos que procurei descrever ao longo da 

minha dissertação (BORGES, 2014). Por outro lado, o contato com as diversas 



versões/interpretações produzidas sobre o tema me levou a percorrer o caminho 

contrário e repensar entidades teóricas ou conceitos como “contexto”, “evento”, 

etc. 

 A minha proposta originalmente era interpretar esses episódios a partir de 

um referencial teórico que previa a utilização da noção de “ritual” como uma 

estratégia analítica (PEIRANO, 2001). Tratar o caso como um ritual – mesmo 

partindo de uma definição menos rígida e mais “etnográfica” desse conceito, 

como defende Mariza Peirano – acarretaria, contudo, uma análise dos próprios 

acontecimentos supostamente já ‘recortados em termos etnográficos’ e, 

portanto, relativamente estáveis (i.e., a distinção entre “acontecimento” e 

“interpretação” estaria sendo tomada como premissa ou mesmo sendo 

acentuada nessa perspectiva). 

A adoção, todavia, de uma abordagem mais atenta à variedade de 

“estabilizações” – como eu prefiro denominá-las – que surgiram ao longo do 

tempo e que tratavam dos acontecimentos de várias formas – acentuando, por 

exemplo, certos elementos em detrimento de outros –, implica desfazer, ou ao 

menos não tomar como premissa, essa diferença ou distância entre “fato” e 

“interpretação”. 

O contato com as proposições teóricas apresentadas por Bruno Latour em 

Reagregando o social (2012) foi, nesse sentido, fundamental. Conceber esse 

caso específico de violência coletiva como uma “controvérsia” que envolve uma 

proliferação, ao longo do tempo, de definições, interpretações, atores, etc., é 

uma forma de iniciar, como diria Latour, in media res, ou seja, no meio das coisas. 

Esta perspectiva me ajudou a dar conta de uma multiplicidade de definições sem 

que fosse necessário escolher entre uma e outra e também a lidar com o 

desenvolvimento de uma questão no tempo. Progressivamente, a busca pelo 

que “realmente aconteceu” foi sendo substituída pela consideração das várias 

maneiras pelas quais “o que pode ter acontecido” havia sido imaginado e 

organizado em narrativas. O ato de estabilizar as coisas passava a ser, então, 

algo que os outros faziam e que, justamente por isso, demandava a minha 

atenção. 

 Na medida em que eu colhia depoimentos e/ou realizava entrevistas – 

durante a experiência de campo – e especialmente depois, quando as escutava, 

no processo de transcrição do material –, eu ia percebendo que diferentemente 



dos materiais escritos com os quais eu havia começado a trabalhar (os jornais e 

artigos produzidos ao longo do tempo sobre o evento), essa coleção era muito 

menos pontual e mais irregular em relação ao seu conteúdo. Enquanto alguns 

interlocutores falavam mais sobre a “Guerra do Pente”, outros se dedicavam a 

reconstruir a cidade naquela época ou a discorrer a respeito de suas trajetórias. 

Eu, aliás, imaginando que isso pudesse auxiliar no processo de contextualização 

das falas, sempre os incentivava a falar sobre suas histórias de vida. De todo 

modo, a marca deste conjunto era o seu caráter desigual e heteróclito. 

 Por um lado, ao trabalhar com os diferentes textos produzidos sobre o 

caso, eu me deparei com categorias que se opunham e que pareciam fazer parte 

de contextos de significado distintos que poderiam ser comparados ou 

justapostos. Por exemplo, na época dos acontecimentos duas leituras opostos 

concebiam o caso como uma “revolta popular” ou um “quebra-quebra” 

perpetrado por uma “hordas de bárbaros”. Estes categorias e outras que 

estavam a elas relacionadas dependiam, por exemplo, do posicionamento pró 

ou contra dos jornais em relação ao governo do estado naquele momento. 

As entrevistas, em compensação, exigiam um tipo de tratamento muito 

menos formal e/ou mais atento para os usos cotidianos dos signos. As reflexões 

de Michael Herzfeld (2008) sobre a “poética social”, presentes em Intimidade 

Cultural, por exemplo, me ajudaram a realizar uma necessária transição das 

categorias para as práticas, sobretudo, no que se refere à questão dos usos de 

formas de essencialismo – como os estereótipos – no âmbito das interações. É 

importante ressaltar que os estereótipos apareceram como elementos 

recorrentes desde quando iniciei a pesquisa. Eles estão presentes, de formas 

mais ou menos explícitas, tanto nos textos dos periódicos sobre a “Guerra do 

Pente”, quanto nas falas enunciadas pelas pessoas com as quais conversei. 

 

 

OS DOIS TIPOS DE APRENDIZADO NO CAMPO 
 
 Em uma das minhas várias idas à mesquita da cidade de Curitiba, resolvi 

levar algumas imagens de jornais antigos que cobriram o conflito de 1959. Estas 

reportagens produzidas, portanto, há mais de 50 anos traziam, entre outras 

coisas, estereótipos a respeito dos imigrantes árabes (chamados por vezes de 



“turcos” ou “sírios”) e referências à atitude “selvagem” de um comerciante – na 

realidade, de origem libanesa – que teria surrado um consumidor em seu 

estabelecimento, causando a fúria dos “populares” que se encontravam perto do 

local. 

Fazia algum tempo desde a minha última conversa com o senhor Fouad 

– um dos meus interlocutores mais importantes – e a minha esperança inicial era 

que este material funcionasse como uma espécie de instrumento que de alguma 

maneira o motivasse a falar, fazendo com que ele se lembrasse de coisas que 

teria vivido naqueles dias violentos de dezembro de 1959. Não demoraria muito, 

todavia, para que esta minha estratégia se apresentasse como um fracasso. 

 Assim que nos cumprimentamos, Fouad pegou rapidamente os papéis da 

minha mão e me apresentou seu filho, Gamal. Enquanto Fouad observava as 

fotos, eu travava uma conversa com Gamal que me perguntava se eu estaria 

interessado em participar de um programa de televisão voltado para a 

comunidade muçulmana de Curitiba para apresentar meu trabalho sobre a 

“Guerra do Pente”. Suponho que ele tenha ficado sabendo a respeito da minha 

pesquisa através de seu pai. De qualquer modo, respondi que sim e passei-lhe 

o meu contato telefônico. 

Num determinado ponto durante este nosso diálogo, Fouad me devolveu 

as cópias dos jornais. Referindo-se aos acontecimentos narrados nas 

reportagens, ele disse, deixando transparecer certo desinteresse: “É isso 

mesmo. Foi assim.” Diante de tal reação, não pude deixar de pensar no fato de 

que nada daquilo que eu havia planejado estava funcionando. Afinal de contas, 

era como se o meu interlocutor não tivesse aceitado participar do “jogo” que eu 

havia proposto.  Logo em seguida, entretanto, algo ocorreu que mudaria o 

tom do nosso encontro, provocando uma reação que aquelas cópias que eu 

havia trazido tinham sido incapazes de suscitar. 

O filho – Gamal – me perguntou o que eu achava que teria causado a 

“Guerra do Pente”. Ou seja, o que poderia ter levado um mero conflito entre um 

comerciante e um freguês – algo que pode ser uma ocorrência mais ou menos 

cotidiana no âmbito do comércio – a se converter num caso de violência coletiva 

de grandes proporções que só seria controlado três dias depois, com a 

participação das forças armadas e a instauração de uma espécie de estado de 

sítio na cidade. 



Antes que eu pudesse responder algo, Fouad tomou a palavra e declarou: 

“foi racismo!” Imagino que, naquele momento, tenha passado pela sua cabeça a 

ideia de que a sua experiência de testemunha ocular da história era 

qualitativamente e/ou hierarquicamente superior à interpretação de um jovem 

pesquisador. De todo modo, na sequência, ele apontaria vários casos de conflito 

que ele tinha vivenciado no comércio. 

Aprender a interagir no cotidiano era algo imperativo para esses 

comerciantes/imigrantes que se encontravam em relações fisicamente bastante 

estreitas com fregueses “brasileiros” nas regiões centrais de várias cidades do 

país. O processo cognitivo que acompanha essas experiências de convívio muito 

próximo e rotineiro apresenta elementos e características que são 

etnograficamente interessantes. 

Nas palavras do antropólogo Charlie Galibert, “when a group cohabits with 

another group, it is truer to say that it cohabits with the image it has of it” 

(GALIBERT apud CANDEA, 2010, p. 111). Concebendo os casos analisados ao 

longo da pesquisa como um conjunto, percebi que eles envolviam, 

fundamentalmente, imagens. Estas representações do outro com as quais se 

convive – expressas nas ações, em discursos ou em imagens stricto sensu – são 

justamente aquilo que desencadeia os processos (cognitivos, afetivos, 

emocionais) de interpretação. 

Na dissertação eu trato de forma mais detalhada acerca dos significados 

das situações de conflito narradas por Fouad que poderiam ter causado, 

segundo ele, outras “Guerras do Pente” e que apontavam, portanto, para o 

processo de aprendizagem pelo qual ele havia passado tanto como imigrante, 

quanto como comerciante. Todavia, eu gostaria de retomar aqui brevemente uma 

fala deste interlocutor sobre os usos da expressão “turco” por aqueles com os 

quais ele entrava em contato no cotidiano, pois ela é capaz de ilustrar alguns 

aspectos desse processo de interação por meio de categorias e representações: 

 
Fouad: [...] Você sentia as pessoas que chamavam você 

de “turco” sem saber, porque ela escutou do outro. 

 
Borges: Porque o outro falava... 

 



Fouad: Falava, ele repetia. Sentia as pessoas que 

chamavam você de “turco” pra te queimar, estigmatizar e 

sentia pessoas cultas que chamavam você de libanês 

também. 

 
Borges: Conseguia diferenciar isso então? 

 
Fouad: Você tinha que na época, pra... eu chegava a 

chorar de raiva quando chamavam de “turco”. Chegava 

uma época, dependendo da pessoa, se ele [era uma] 

pessoa culta, explicava. O senhor tem que diferenciar entre 

o sírio-libanês, entre o turco. Turco [é] outra ah... raça... 

outra etnia... 

 

Além de se referir a um aprendizado de ordem emocional ou uma espécie 

de domesticação do sentimento (“eu chegava a chorar de raiva”), o trecho trata 

da existência de diferentes utilizações de um conceito que estão ligadas a uma 

ideia de intencionalidade – era preciso distinguir, por exemplo, os usos mal-

intencionados, daqueles derivados da falta de informação. Ele expressa ainda a 

necessidade de desenvolvimento de uma competência interpretativa em relação 

a essas intenções – isto é, de uma capacidade de atribuir intenções aos outros. 

É interessante notar que os atos de estereotipagem com os quais me 

deparei em várias narrativas sobre os “turcos” – e que diziam respeito a um 

suposto oportunismo desses atores – também estavam associados a uma ideia 

de atribuição de intenções. Com a diferença de que, naqueles casos, tratava-se 

de algo que era conferido a uma coletividade concebida como homogênea – 

onde todos agiam movidos pelo mesmo tipo de intento. Esta lógica estava 

presente tanto na ideia da busca por determinados alvos durante os ataques que 

aparecia nas matérias de jornal e/ou nas referências à figura do “turco ladrão” 

que apareciam na fala de Fouad, quanto em outras narrativas que me foram 

relatadas. 

No âmbito de uma reflexão sobre as fontes do nosso entendimento da 

psicologia dos outros, a filósofa Amélie Oksenberg Rorty discute a importância 

dos mais diversos tipos de narrativas para o processo de atribuição e também 



de padronização de intencionalidades: 

 

cultural texts – songs, epics, sacred works, laws, 

aphorisms, the tradition of children’s games, gossip, fairy 

tales, the whole range of puclic expressions – are […] 

central to our interpretations of the psychological states and 

dispositions of others. Because they provide the models – 

the reigning narratives – for the actions of a society, they 

also provide the starting points for our understanding. They 

set the directions of our thoughts and expectations, the 

frame of our interactions […] As those works form us all, 

they also provide our first standard expectations – the “first 

general take” – about the attitudes and actions of others 

(RORTY, 1995, p. 216). 

 

Grosso modo, o papel de mediação desempenhado pelos imigrantes 

árabes envolvidos na atividade comercial apareceu como problemático em 

várias narrativas. A ideia do “oportunismo” – utilizada para se referir a esses 

atores – pode ser concebida como um corolário de uma prática ambígua de 

especulação que passa a impregnar o caráter dos que nela estão envolvidos. 

 Em todo caso, eu gostaria de assinalar aqui apenas que a minha 

experiência de campo – e certamente isso não vale só para mim – foi marcada 

por vários episódios como o que citei anteriormente (envolvendo Fouad, seu filho 

e eu), quando o mero fato de estar “no mundo” me possibilitou também passar 

por uma espécie de aprendizado. 

Os encontros que eu tive foram marcados por um alto grau de 

imprevisibilidade e aprender a lidar com tudo isso que não poderia ser planejado 

passou a ser imperativo. No fim das contas, estes contatos acabaram resultando 

em fragmentos valiosos. Algumas dessas experiências às quais eu fui exposto 

transformar-se-iam, posteriormente, em dados, ideias ou insights que 

informariam uma reflexão a respeito do tema investigado, não meramente por 

meio de, mas, sobretudo, juntamente com os meus interlocutores. 

 

  



A ENTRADA NO CAMPO E NO FLUXO DE INTERPRETAÇÕES 
 

  Alguns dias depois do meu contato inicial com Gamal recebi uma ligação 

de Omar – o apresentador do programa As chaves do paraíso, voltado para a 

comunidade muçulmana de Curitiba. Ele me perguntou se eu estaria interessado 

em participar de uma gravação a ser realizada dali a alguns dias. Respondi 

positivamente, mas o adverti que minha pesquisa de mestrado ainda estava em 

seu início. Conforme expliquei a ele, eu já havia feito minha monografia de 

graduação sobre o tema no campo da história, iniciando uma reflexão a partir 

das notícias de jornal a respeito do caso (BORGES, 2010). Ele disse que não 

havia problemas e que eu poderia apresentar o assunto, falando sobre estas 

descobertas iniciais e tratando acerca de como teria surgido o meu interesse 

pela temática. 

 No dia da gravação, eu estava preocupado, principalmente, por não poder 

mencionar as minhas reflexões mais recentes sobre os vários tipos de materiais 

escritos sobre a temática ao longo das décadas (seja nos jornais ou em capítulos 

de livros de cunho memorialista sobre a história de cidade). Eu concebia estas 

várias formas de interpretação encontradas sobre o caso de violência coletiva 

como diferentes formas de estabilização do vivido. A ideia de apresentar a 

“Guerra do Pente” como uma controvérsia que tem, ao longo do tempo, 

mobilizado uma série de pessoas, textos, cenas, versões, etc., contudo, não 

parecia muito viável naquele ambiente. 

Em todo caso, olhando retrospectivamente, eu diria que o meu incômodo 

maior naquele momento estava relacionado ao fato de eu estar sendo colocado 

na posição de alguém que precisava estabilizar algo por meio de uma narrativa 

(ou uma espécie de julgamento), algo que até então eu só observava os meus 

sujeitos de pesquisa (mais próximos da posição de objetos neste caso) fazerem. 

Tratava-se, portanto, de algo que, até aquele momento, só acontecia com os 

outros. 

 Ao chegar ao estúdio, fui apresentado a Omar, um homem careca de 

cerca de quarenta anos que usava uma barba bem feita e um terno e que foi 

bastante cordial comigo. Não mencionei isso para ele naquela oportunidade, 

mas Omar havia sido a pessoa que, algum tempo antes, possibilitara a minha 

entrada no campo. Ainda na época em que eu preparava o meu pré-projeto entrei 



em contato com uma dissertação que havia sido escrita por ele (no âmbito do 

curso de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná) e que 

tratava a respeito da comunidade muçulmana de Curitiba (NASSER, 2006). 

Mesmo sem conhecê-lo, consegui o seu contato telefônico e ele me passou 

então o número de Fouad, alguém que ele disse que provavelmente poderia me 

ajudar. Posteriormente, aquele senhor que ele havia indicado se tornaria um dos 

interlocutores mais regulares e importantes da pesquisa.    

 Enquanto eu esperava o início da entrevista, recebi de Omar um papel 

que trazia as questões que ele me perguntaria durante o programa. Fiquei 

sabendo ainda que o apresentador havia chamado o senhor Fouad para 

participar da entrevista. Conversamos brevemente, pois ele estava ocupado com 

a montagem do cenário do programa. Três painéis com fotos de lugares 

sagrados como Meca foram trazidos para dentro da sala a fim de compor o fundo 

da cena onde em breve estariam os três participantes da entrevista. Para 

completar o ambiente, um grande tapete oriental foi estendido sob as três 

cadeiras onde ficaríamos sentados. 

Fouad chegou logo em seguida e, alguns minutos depois, estávamos 

sentados frente a frente com o entrevistador (FIGURA 1). 

 



FIGURA 1 – O CENÁRIO DO PROGRAMA AS CHAVES DO PARAÍSO 

 
Da esquerda para a direita – Omar, Fouad e o pesquisador (eu) no cenário do 

programa As chaves do paraíso. 

 

“Em nome de Deus, o clementíssimo, o misericordiosíssimo.” Esta frase 

dita primeiro em árabe e depois em português por Omar após a vinheta de 

abertura anunciava o início de As chaves do paraíso. Depois dela, o 

apresentador enfatizou o objetivo do programa que era transmitido por um canal 

de televisão comunitário da cidade de Curitiba: trazer ao público “informações 

sobre a última religião revelada, a última religião revelada”. Ele lembrou então 

que aquele era, de acordo com o calendário islâmico, o dia 26 de jumada Al-Ula 

do ano de 1434, fez uma breve saudação à audiência e citou uma festa de 

casamento que havia ocorrido recentemente no âmbito da comunidade 

muçulmana de Curitiba, antes de apresentar o tópico que seria discutido naquele 

episódio. 

“Talvez você mais jovem não tenha ouvido nem falar deste evento, um 

evento que ocorreu nos idos da década de 1950 [...]”, prosseguiu -0Omar. Ele 



mencionou o conflito entre o comerciante e o cliente, em seguida, e a existência 

naquela época de uma campanha de arrecadação de impostos que procurava 

estimular os cidadãos a pedir notas fiscais referentes à compra de produtos no 

comércio. Omar completou ainda que, até onde ele sabia através das referências 

que havia encontrado, os conflitos da “Guerra do Pente” não teriam se restringido 

ao comércio de sírios e libaneses, atingindo também estabelecimentos de 

alemães, italianos e brasileiros. 

Na sequência, Fouad e eu fomos apresentados, de certa forma, como 

duas autoridades do assunto a respeito do qual deveríamos tratar. Autoridades, 

sem dúvida, com especialidades diferentes: um, como alguém que se 

interessava pelo vivido e que se aproximava dele por meio de métodos e 

respaldado por teorias; o outro, como o sujeito da experiência, um agente que 

trazia nas marcas de sua trajetória o impacto das experiências vividas – segundo 

as palavras de Omar, “um personagem que viveu na pele essa situação” e que, 

ao mesmo tempo, era “um membro da comunidade árabe-muçulmana de 

Curitiba”. 

O entrevistador pediu para que eu apresentasse o tema, sobretudo, para 

os telespectadores mais jovens que possivelmente nunca tinham ouvido falar de 

tais acontecimentos. Eu confirmei que, de acordo com os registros produzidos 

em dezembro de 1959, tudo teria se iniciado a partir de um conflito, ocorrido na 

loja de um comerciante árabe que se localizava na Praça Tiradentes (centro da 

cidade), decorrente de uma controvérsia em torno da emissão da nota fiscal 

referente à compra de um pente. Destaquei ainda que as versões, sobretudo, 

dos jornais apontavam o lojista como o culpado por aquela situação. Descrevi 

então algumas cenas de violência narradas por estes periódicos – que envolviam 

ataques violentos a comerciantes e até tentativas de linchamento – e concluí 

minha fala com uma referência ao fato de o caso de violência coletiva só ter sido 

controlado no terceiro dia após a entrada nas ruas do centro das forças armadas. 

Omar voltou-se posteriormente para Fouad e o indagou a respeito de suas 

lembranças sobre o caso. O entrevistado respondeu que tinha um 

estabelecimento comercial localizado numa rua muito próxima à Praça 

Tiradentes. Segundo ele: “eu também fui atingido, mas não fui saqueado... Eles 

tentaram invadir... [mas] nós fechamos a loja.” Fouad lembrou ainda que a 

multidão que se reunira em frente a sua loja, na primeira noite dos ataques, só 



se desfez depois que foram ouvidos tiros de um revólver e completou: “Eu e meu 

tio estávamos lá”. 

Em seguida o apresentador do programa observou – assim como já havia 

feito Gamal em outra oportunidade – que aquela reação violenta que envolveu e 

mobilizou um grande número de participantes parecia um tanto exagerada, afinal 

de contas, tratava-se inicialmente de um conflito interpessoal. Ele me questionou 

então acerca da existência de algum tipo de tensão latente naquela sociedade 

que, segundo suas palavras, se transformava rapidamente. 

Destaquei que durante a minha pesquisa de graduação eu havia 

encontrado outros casos de violência que haviam ocorrido tanto na cidade, 

quanto em outras cidades do estado e do país na mesma década. Em seguida, 

apontei alguns temas muito recorrentes nos jornais da época como as 

discussões sobre a corrupção na política do estado e o problema da alta inflação 

– mesmo sabendo que havia um sentido de arbitrariedade naquela minha 

resposta do qual eu não podia escapar durante a entrevista. Seria impossível, 

devido ao formato do programa e suas restrições de tempo, por exemplo, 

detalhar ou explorar a série de atores, ideias e coisas mobilizadas pelos atores 

nas diversas versões produzidas sobre o caso. 

Omar então indagou Fouad a respeito da ênfase no “elemento árabe” nas 

referências sobre a “Guerra do Pente”: “Você concorda com esta ideia? Você 

sentiu isso quando estourou o conflito?”. O entrevistado respondeu da seguinte 

forma: “Concordo sim [...] O árabe era uma pessoa diferente assim. Ela chamava 

a atenção, uma raça diferente, uma raça indefesa. [...] Isso carregou mais assim 

contra eles [os árabes]. Eram discriminados.” 

Na sequência, Omar se volta para mim para perguntar se eu havia 

encontrado esse elemento “racial”, levantado por Fouad, nas discussões da 

época sobre o caso. Eu afirmei que havia me deparado tanto nos periódicos da 

época, quanto em algumas falas de interlocutores, com muitas referências à 

figura do “turco” e a uma série de estereótipos que eram utilizados para tratar 

desse tipo específico de imigrante. Isso parecia merecer uma reflexão e era algo 

que a pesquisa – então em andamento – procuraria discutir. 

A entrevista, portanto, se desenvolveu basicamente desta forma: na 

maioria das vezes, eu era chamado a falar primeiro e, em seguida, falava o 

senhor Fouad. Refletindo retrospectivamente, parece que eu servia como uma 



espécie de canal ou conduto para a experiência pessoal dele. Eu era convocado 

a dar o meu veredicto a respeito dos assuntos tratados – naquele ambiente não 

seria possível esperar algo diferente – e ele trazia o concreto, a experiência que 

não podia estar presente, por exemplo, nos textos e reportagens dos jornais que 

trataram deste evento de violência coletiva. Seguindo essa lógica, eu poderia me 

imaginar, portanto, como uma espécie de mediador capaz de modular as 

experiências de um sujeito, e Fouad como a âncora que permitia sustentar meus 

pressupostos na esfera do concreto. 

Há, entretanto, ao menos uma outra possibilidade possível ou plausível 

de leitura ou compreensão para aquela dinâmica na qual estávamos envolvidos. 

No final das contas, quem tinha a última palavra era Fouad e não eu. Aderindo a 

esta segunda alternativa de interpretação, é possível supor que a vantagem que 

ele desfrutava, enquanto sujeito da experiência, sobre o pesquisador, se 

ancorava no fato de ele poder figurar a transparência entre a narrativa da 

realidade e a própria realidade. 

 Num determinado ponto mais próximo do final do programa, Omar me 

questionou – conforme ele havia mencionado em nosso primeiro contato 

telefônico – a respeito do meu interesse sobre o tema. A pergunta me obrigara, 

nos dias que antecederam a entrevista, a organizar a minha trajetória 

retrospectivamente. Minha resposta foi o resultado da articulação de pontos da 

minha vida – como, por exemplo, a minha experiência de juventude vivendo entre 

imigrantes nos EUA –, com os meus interesses no âmbito acadêmico – sejam as 

leituras sobre a revolta popular ou sobre os micro eventos tratados por autores 

como Robert Darnton (1986) e Clifford Geertz (1989), que tanto me chamaram a 

atenção quando cursei a disciplina de antropologia ainda no primeiro ano de 

graduação em História. Ilusão biográfica, como diria Pierre Bourdieu (1998)? 

Provavelmente, mas talvez isto deva ser mais adequadamente percebido como 

o resultado de um esforço positivo no sentido de dar inteligibilidade às coisas. 

Iniciativas como esta – tanto a minha, quanto a das pessoas cujas trajetórias 

ajudam a compor um complexo mosaico de experiências que é um relato 

etnográfico – merecem ser analisadas e, sobretudo, levadas a sério. 

Quando perguntado, em seguida, a respeito do meu veredicto 

antropológico sobre a “Guerra do Pente”, eu, evitando partir direto para uma 

explicação – algo que, no dizer de Latour (2012), interrompe a descrição – 



ressaltei novamente a recorrência nos jornais antigos dos estereótipos em 

relação aos sírios e libaneses. Dentre outras coisas, eles eram apresentados 

nesses textos, como “oportunistas contumazes”. 

Isso levou Omar a falar sobre a maneira como a mídia brasileira, dos dias 

de hoje, trata por vezes dos árabes muçulmanos e como eles são ligados 

recorrentemente à ideia do terrorismo. Ele mencionou, mais especificamente, um 

episódio envolvendo uma grande quantidade de armas, supostamente vista por 

um brasileiro nos fundos de um restaurante árabe na região da Tríplice Fronteira, 

que havia sido divulgado recentemente numa revista de grande circulação no 

país. Resumindo, o que temos nestes dois momentos são estereótipos distintos 

que foram (ou ainda são) associados aos imigrantes do Oriente Médio no Brasil. 

Na sequência, o apresentador voltou-se para Fouad e o questionou a 

respeito das imagens que eram utilizadas para se referir aos árabes e se ele 

acreditava que a situação havia mudado com o tempo. O entrevistado falou 

brevemente a respeito do êxito comercial dos imigrantes árabes na região central 

de Curitiba na época da “Guerra do Pente”. Ele citou especialmente o espaço 

em torno da Praça Tiradentes, e completou que, em sua opinião, aquele conflito 

tinha funcionado como uma forma de “vingança” em relação a esse sucesso nos 

negócios. 

A última pergunta feita por Omar no âmbito daquela entrevista seria a 

seguinte: que herança ou legado os incidentes de 1959 teriam deixado para as 

relações entre os grupos – ele parecia se referir, nesse caso, às relações entre 

os árabes e os brasileiros – na cidade de Curitiba? Esse ponto da entrevista e a 

resposta dada por Fouad remetiam à inserção ou à crescente participação ao 

longo dos anos de imigrantes ou descendentes de imigrantes sírios e libaneses 

em outros espaços e esferas como, por exemplo, a política. 

 De qualquer modo, olhando para trás com um distanciamento um pouco 

maior, pude perceber que a entrevista marcava o momento da minha entrada no 

fluxo de interpretações sobre o caso. Isso não havia ocorrido anteriormente, 

apesar de eu ter iniciado minha pesquisa na graduação do curso de História, a 

meu ver, devido ao fato da monografia ser um tipo de material que normalmente 

é lido apenas por algumas pessoas – o orientador, os membros da banca e, no 

máximo, um parente ou amigo com muita boa vontade e/ou tempo livre. Em 

outras palavras, no contexto da primeira pesquisa, eu ainda não fazia parte 



daquela controvérsia. Minha participação no programa marcava, todavia, o 

momento a partir do qual eu passava a agir naquele movimento de 

interpretações. 

 Já no final do programa, aquele senhor – Fouad – tornou público o fato de 

que estaria sempre disposto a me ajudar com a pesquisa e Omar pediu para que 

eu retornasse para outra entrevista assim que concluísse a dissertação. Posso 

afirmar que ambas as atitudes me conferiam não apenas existência enquanto 

agente naquele contexto, mas também alguma legitimidade. Não pude deixar de 

lembrar a famosa cena relatada por Geertz (1989) no seu clássico texto sobre a 

briga de galos em Bali. De certa forma, era como se eu tivesse, no episódio da 

entrevista, corrido para o mesmo lado que os sujeitos da pesquisa. Regressarei 

a esse ponto mais adiante.   

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O TRABALHO DE 
CAMPO 
 

 Muitas vezes no caso de pesquisas realizadas no ambiente urbano, 

conforme salientaram João de Pina-Cabral e Antónia Pedroso de Lima (2005), 

não há a possibilidade de o pesquisador viver por um período mais longo com 

os interlocutores, o que lhe permitiria, por exemplo, observar de forma mais 

continuada seus comportamentos ou mesmo, situar mais facilmente as falas 

num contexto intersubjetivo mais amplo. Apesar do meu trabalho de campo ter 

sido marcado, sobretudo, pela realização de entrevistas e a coleta de relatos e 

histórias, foi possível e necessário manter com algumas pessoas, uma relação 

mais próxima. Esses contatos mais aproximados foram valiosos, devido a sua 

qualidade diferencial e ao fato de haver uma vontade ou um interesse do “outro 

lado” de participar desse projeto. 

 Eu poderia apontar Fouad como um exemplo de um ator com o qual eu 

tive a oportunidade de desenvolver um contato mais próximo e regular. Isto se 

deve, sobretudo, a sua disponibilidade e interesse em contar histórias. Muitas 

vezes durante a pesquisa eu passava algum tempo sem vê-lo na mesquita – que 

era o local onde eu conseguia mais facilmente encontrá-lo no dia-a-dia – e isto 

sempre me causava preocupação. Por várias vezes, como, aliás, o episódio das 

fotos que narrei anteriormente é capaz de atestar, tornava-se mais difícil retomar 



determinado assunto depois que um espaço de tempo maior havia se passado. 

Ao longo de toda a pesquisa, foi ficando muito evidente para mim a ideia de que 

as relações no campo estão, efetivamente, sempre em negociação e que nunca 

são conquistadas de uma vez por todas como o célebre caso da briga de galos, 

relatado por Geertz, parece sugerir. 

 Num determinado momento durante uma de nossas conversas na 

mesquita, Fouad, depois de responder várias perguntas motivadas pelo 

interesse de um pesquisador, olhou para mim e com o rosto sério me perguntou 

afinal quanto eu lhe pagaria por aquelas entrevistas. Ele colocou a mão no bolso 

da minha camisa, como que procurando por algum dinheiro escondido. Pego um 

pouco de surpresa, respondi que eu não tinha dinheiro e que ganhava muito mal. 

Depois de algum tempo, ele abriu um sorriso e me perguntou: “você sabe que 

eu estou brincando, né?” Aliviado, respondi que sim. 

 Mais tarde, depois de pensar a respeito da situação, percebi que se por 

um lado, ela indicava uma aproximação entre pesquisador e pesquisado, por 

outro, apresentava um desafio. Parecia que Fouad se utilizava de algum modo 

de um estereótipo que no Brasil está muito ligado à figura do “turco”. Isto era 

difícil de compreender num primeiro momento, justamente porque ele já havia 

ressaltado sua dificuldade de lidar com essa imagem de “turco” nas conversas 

que tivemos. A pesquisa me permitiu concluir posteriormente que o problema 

estava associado à distância existente entre a representação do turco que Fouad 

trazia da sua terra natal (o Líbano) e a categoria “turco” utilizada no Brasil para 

se referir a ele, assim como a outros sírios e libaneses. 

 

 

 

SOBRE A ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 A dissertação que produzi teve como objetivo expandir, adensar, ou 

mesmo, acrescentar novas camadas de sentido às questões e pontos 

levantados neste texto e desenvolver os pontos que foram expostos aqui de 

forma sintética. No primeiro capítulo, eu trato a respeito da praça de mercado 

onde o evento se iniciou e de suas adjacências, a partir de documentos, mapas, 

crônicas, reportagens e algumas trajetórias específicas recuperadas por meio de 



histórias que me foram narradas pelos meus interlocutores. Inicialmente, eu 

discuto as transformações ocorridas neste comércio ao longo das últimas 

décadas – algo que apareceu recorrentemente nos discursos desses 

interlocutores e que, ao mesmo tempo, me permite fazer o deslocamento do 

presente para o passado. Na sequência, procuro recuperar a configuração do 

local na época da “Guerra do Pente”, ou seja, no final dos anos 1950. Por fim, 

abordo a questão dos fluxos de pessoas e coisas a partir desse lugar específico. 

A ideia por trás desses movimentos é, principalmente, dar concretude ou 

materialidade ao tema. 

 O capítulo 2, por sua vez, teve como objetivo justapor uma série de 

narrativas a respeito do caso da “Guerra do Pente”. Ele é dividido em três 

momentos. Na primeira parte são apresentadas as interpretações feitas “no calor 

dos acontecimentos”, ou seja, nas reportagens produzidas nos dias de dezembro 

de 1959, quando o caso ocorreu. Na segunda, meu intuito era descrever as 

formas como o evento foi concebido ao longo do tempo e de quais maneiras ele 

foi incorporado como um episódio marcante e peculiar da história da cidade. Foi 

interessante observar como não era possível sempre dizer as mesmas coisas 

sobre os acontecimentos. Isto é, certos elementos e categorias que estavam 

presentes nas interpretações produzidas em 1959 foram desaparecendo ao 

longo do tempo, enquanto outras continuaram a ser utilizadas ou mesmo 

passaram a ser realçadas. 

Finalmente, isso me levou a repensar a própria noção teórica de 

“contexto”. O que eu tinha em minhas mãos com a controvérsia da “Guerra do 

Pente” era uma fábrica de produzir “contextos”. No fim das contas, esta 

proliferação dos “contextos” que compõem as versões me levou a pensar na 

impossibilidade do pesquisador de definir um “contexto” e, principalmente, a 

recusar uma determinada maneira de conceber essa ideia de “contexto” como 

algo que existe “lá fora”, independente das narrativas – ou, conforme destacou 

Marilyn Strathern (1987), das relações entre o autor, o leitor e o assunto. 

“Contexto” aqui, portanto, é um produto das narrativas e das associações feitas 

por elas. 

 Conforme citei anteriormente, algumas trajetórias com as quais entrei em 

contato durante o trabalho de campo me permitiram refletir também a respeito 

da aprendizagem pela qual precisavam passar esses imigrantes árabes assim 



que chegavam ao Brasil, tanto no que se refere às maneiras de lidar com os 

estereótipos, quanto às relações no comércio. As narrativas que me foram 

relatadas estavam ligadas à seguinte questão: como se produz um certo grupo 

de imigrantes? Eu inicio o capítulo 3 apresentando uma discussão sobre os 

estereótipos e seus usos, a partir do caso específico de dezembro de 1959 e de 

uma expressão que aparece nas leituras dos acontecimentos. Refiro-me à já 

mencionada noção do “turco” – um termo muito utilizado no Brasil para designar 

os imigrantes árabes e seus descendentes. Posteriormente, eu trato de um tema 

que apareceu nos discursos de alguns desses interlocutores e que diz respeito 

à questão da possível deflagração de conflito nas interações cotidianas e das 

maneiras de conviver com isso. 

Um dos pontos importantes discutidos no capítulo final da dissertação diz 

respeito à relação entre estereótipo e espaço, por exemplo: através da utilização 

do conceito de stereotopoï, eu discuti o processo pelo qual o ambiente comercial 

heterogêneo apresentado no primeiro capítulo da dissertação – justamente a 

partir de um conjunto de trajetórias de imigrantes engajados no comércio da 

praça e da variedade de produtos vendidos nas lojas do local –, havia se tornado 

o espaço homogêneo representado, por exemplo, por uma frase enunciada por 

um dos meus interlocutores que não é de origem árabe e que dizia que: “Naquela 

época era tudo turco”. Eu me refiro, nesta parte do texto, também a esta noção 

do “turco” e à ideia de que ela não tinha um significado unívoco para todos os 

envolvidos (aqueles que compravam e aqueles que vendiam). 

Ao longo da dissertação, num exercício de relativização ou mesmo de 

(auto)análise constante do meu próprio itinerário de pesquisa, foi necessário 

refletir acerca dos lugares por mim “visitados” durante o trabalho de campo e que 

me permitiram falar, de um modo específico, a respeito desta controvérsia da 

“Guerra do Pente”. No mínimo, espero que essa tomada de posição ou atitude 

possa servir como uma espécie de lembrete do caráter inevitavelmente parcial 

de um trabalho como este. 
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