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Esse trabalho etnográfico traz uma pesquisa antropológica sobre a 

construção das identidades nacionais e das identidades religiosas na diáspora 

iraniana no Brasil. A partir do conceito de diáspora, o estudo explora as 

configurações entre os iranianos no Brasil a partir das suas posições na 

sociedade de origem, seu deslocamento transnacional e o confronto com a 

sociedade receptora. A partir dessas variáveis, são pensadas a separação no 

Brasil de três grupos de iranianos: Seculares-Liberais, Muçulmanos xiitas 

praticantes, e seguidores da Fé Bahá'i; ao longo do trabalho, são desenvolvidas 

as vivências por esses grupos dos símbolos nacionais iranianos, assim como as 

vivências particulares de suas identidades religiosas, que representam 

diferentes projetos pensados para o Irã. 
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 O presente artigo traz uma análise realizada a partir da pesquisa de 

campo da dissertação de mestrado sobre iranianos residentes no Brasil. A partir 

de buscar entender quem são, como, quando e por que chegaram ao país, foquei 

em entender as especificidades da diáspora iraniana em território brasileiro. 

Foram pensadas a relação desses sujeitos com seu país de origem (Irã), com 

seu país de destino (Brasil) e as trajetórias transnacionais desses sujeitos, todos 

sendo componentes importantes para a formação das identidades destes 

individuos enquanto iranianos no Brasil. Foram identificados e classificados três 

grupos de iranianos no Brasil, organizados a partir do lugar que representa a 

religião em suas vidas: encontrei grupos de muçulmanos praticantes, praticantes 

da Fé Bahá’is e seculares-liberais (que não se identificam a partir de uma 

religião). Conjuntamente, e a partir dessas identidades se relacionam com as 

identidades nacionais em relação ao Irã, e em relação ao Brasil. 

Num contexto de grande quantidade de estudos sobre a diáspora iraniana 

na Europa, Estados Unidos e Canadá (BOZOGMEHR, 1997; SPELLMAN, 2006; 

ALEXANIAN, 2011; ELAHI; KARIM, 2011; FARNIA, 2011; KELLY, 2011; MALEK, 

2011; NASRABADI, 2011), este artigo contribui para entender as semelhanças e 

particularidades da vivência da diáspora iraniana no Brasil. A especificidade se 

dá com a particularidade da interação com a população local, além das 

motivações para a escolha do país como destino. No contexto brasileiro, 

contribui para os estudos da imigração no Brasil, mais particularmente para os 

estudos da imigração médio-oriental, que tem sido focada, sobretudo na 

imigração árabe (PINTO, 2010a). Além disso, o estudo da diáspora iraniana no 

Brasil permite demonstrar a heterogeneidade e a complexidade da história e dos 

diferentes grupos iranianos que aqui se encontram, buscando ir além de uma 

visão orientalista e homogênea comum no imaginário sobre o Irã. 

O termo diáspora foi pensado como dispersão, espalhamento, 

abrangência, (SLAMA e HEISS, 2011). O processo de deslocamento de um país 

de origem para outro, e, muitas vezes, transitando por outros países no caminho, 

transforma constantemente as identidades destes sujeitos. As identidades que 



tinham quando estavam no no Irã se alteram com sua saída, em que novas 

identidades se mostram como mais importantes, provocando afastamento e 

aproximação de outros sujeitos, reorganizando os grupos sociais. Cria-se, então, 

uma tríade entre o grupo diaspórico, a sociedade de origem e a sociedade 

receptora, em que há influência das condições políticas e sociais da sociedade 

de origem, porém transformadas na relação o imaginário (muitas vezes 

nostálgico) da terra natal e com as condições que enfrentam ao chegar a um 

novo país. Soma-se, ainda, as trajetórias percorridas antes de chegar ao país de 

destino (quando há um destino final)1  (SLAMA e HEISS, 2011). 

Assim, a posição social em que se encontravam na sociedade iraniana 

quando saíram tem papel importante na organização destes iranianos ao chegar 

no Brasil. Ao mesmo tempo em que compartilham de uma identidade nacional 

comum, e mobilizam símbolos semelhantes para comunicá-la e construir o Irã 

como uma “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008), criando um grupo 

diaspórico em oposição aos “brasileiros”, esses iranianos no Brasil possuem 

identidades e afiliações que os afastam e opõem entre si. As trajetórias religiosas 

e políticas destes grupos nos ajudam a entender melhor seus conflitos e 

diferenças. 

Para um entendimento completo das configurações da identidade 

nacional na diáspora iraniana no Brasil, deve-se explorar as características 

transnacionais das trajetórias desses interlocutores. Nesta jornada, encontramos 

diversos caminhos percorridos. Desde os mais procurados como a passagem 

pelos Estados Unidos e Europa, até por outros mais periféricos como Índia, 

Paquistão, Japão, Síria, China, Rússia, entre outros. O deslocamento, 

descobertas e estranhamentos vivenciados ao redor do mundo influenciam em 

suas identidades antes e ao chegarem no Brasil. Muitos iranianos que passaram 

por diversos países, principalmente aqueles que saíram quando crianças, 

criaram uma relação diferente com o país de origem. A nacionalidade iraniana 

                                                
1 Majoritariamente a pesquisa trata dos iranianos que se estabeleceram no Brasil. No entanto, 

conforme as trajetórias transnacionais desses sujeitos, e a partir de seus relatos, trabalha-se 

com a possibilidade de que o Brasil não seja seu destino definitivo. Durante a pesquisa, soube 

de muitos iranianos que utilizaram o país apenas como trânsito para outros locais. 
 
 



foi vivenciada muito mais na diáspora, em comunidades inseridas em outros 

contextos culturais, onde a comparação sempre foi existente, e a nacionalidade 

construída pelo contraste. Assim, também as culturas locais os influenciaram 

fortemente, dando, inclusive uma sensação de não pertencimento a nenhuma 

nacionalidade, característica do processo de deslocamento constante. 

Nos diversos trabalhos sobre a diáspora iraniana nos Estados Unidos 

mostraram-se necessário sair de uma dicotomia país de residência – lugar de 

origem e pensar por uma ótica transnacional, correspondendo às diversas 

influências que agem sobre suas trajetórias (ELAHI e KARIM, 2011). Segundo 

Ulf Hannerz (1997), A opção pelo termo transnacional vem por pensar como se 

dão as relações concretas, qual seja, as relações sociais e as movimentações 

entre os indivíduos nas interações entre diferentes partes do globo. Esses 

processos quase nunca se dão de forma global, cosmopolita, mas sim 

fragmentada, particular, específica, não planejada, em larga ou pequena escala 

(HANNERZ, 1997). No caso dos iranianos no Brasil, muitas trajetórias 

transnacionais se deram pela passagem por diversos continentes, saindo do 

Oriente Médio, indo para outras partes da Ásia, passando posteriormente pela 

Europa ou América do Norte até, por fim, chegar ao Brasil. 

A construção da identidade nacional iraniana foi pensada a partir das 

“comunidades imaginadas” observada na construção dos Estados-Nação 

europeus, segundo Benedict Anderson: 
No mundo moderno, todos podem, devem e hão de ‘ter’ uma 

nacionalidade, (...) e a ideia de nação é a de uma “comunidade política 

imaginada - e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao 

mesmo tempo, soberana. Ela é imaginada porque mesmo os membros 

da mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão, ou 

sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos 

tenham em mente a imagem viva da comunhão entre todos eles. 

(ANDERSON, 2008, p.32). 
 

Para Anthony Smith, (1991) a maneira como esta comunidade se imagina 

conjuntamente é através de uma continuidade mítica com este território, 

mobilizando símbolos, heróis do passado que deem um sentimento de 

fraternidade e ancestralidade comum. Desse modo, entre os iranianos no Brasil 

são constantemente reivindicados símbolos comuns que remetem ao 



nacionalismo iraniano, tais como a menção aos 2.500 anos de história da 

“Civilização Persa”, a língua, músicas, filmes, comidas, bebidas, decoração 

(sobretudo tapetes persas) e festas como a celebração do noruz. 

Ainda que possa pensar a nacionalidade iraniana como uma “comunidade 

imaginada”, vale lembrar, como traz Chatterjee (1993), que a construção da 

identidade nacional num contexto de descolonização da região, tem formações 

distintas das formadas nos Estados-nação europeus, sendo construída, inclusive 

em oposição às presenças coloniais na região (embora o próprio Irã não tenha 

sido uma colônia, mas tenha sofrido intervenções sobretudo econômicas no 

país, em aliança com o Shah).   

Já as identidades em diáspora podem se formar a partir do sentimento em 

relação ao país de origem e ao imaginário que se atribui a ele. Stuart Hall (2003) 

discorre sobre o mito fundador da diáspora negra no Caribe, sobre a volta à terra 

de origem, a esperança do retorno como redenção final e momento de 

restauração. Não muito diferente se apresentam os iranianos em relação à sua 

terra de origem, à qual acreditam terem um vínculo primordial e pertencerem. 

Sobretudo os que foram forçosamente deslocados, seja por perseguição política 

e religiosa, sejam por condições financeiras, mantêm uma vontade eterna de 

volta à “terra prometida” de onde vieram. A constante retomada dos assuntos 

políticos do Irã remonta também à volta, à esperança e ao desejo do retorno. 

 
Trata-se, é claro, de uma concepção fechada de “tribo”, diáspora e 

pátria. Possuir uma identidade cultural nesse sentido é estar 

primordialmente em contato com um núcleo imutável e atemporal, 

ligando ao passado o futuro e o presente numa linha ininterrupta. Esse 

cordão umbilical é o que chamamos de “tradição”, cujo teste é o de sua 

fidelidade às origens, sua presença consciente diante de si mesma, 

sua “autenticidade”. É, claro, um mito – com todo o potencial real dos 

nossos mitos dominantes de moldar nossos imaginários, influenciar 

nossas ações, conferir significado às nossas vidas e dar sentido à 

nossa história. (HALL, 2003, p.29) 
 

A identidade não é construída somente pela trajetória individual, mas pela 

construção coletiva desta identidade, e, além disso, pela forma como os outros 

grupos identificam os indivíduos. Como reflete Fredrik Barth (2000) acerca da 



identidade étnica como modo de organização social, estas são maneiras de se 

organizar as diferenças entre os grupos. E as diferenças são acentuadas como 

modo de afirmar as diferentes identidades étnicas contrastantes entre si. 

Assim, não é toda diferença comportamental que é afirmada, mas apenas 

aquelas consideradas socialmente relevantes pelo grupo em questão; aquelas 

que são escolhidas como suporte para atestar sua diferenciação em relação a 

outro grupo. Não é, então, a diferença cultural o primeiro fator para o 

pertencimento a um grupo, se não a identidade e escolha de pertencimento. 

Desse modo, um indivíduo pertencente a determinado grupo não tem que seguir 

necessariamente todos os comportamentos culturais esperados, e seguir este 

comportamento é uma negociação de acordo com o que lhe é esperado tanto 

pelo seu próprio grupo quanto por outros grupos (Barth, 2000). 

Desse modo que as diferenças encontradas entre iranianos no Brasil se 

baseiam nas vivências experienciadas no Irã. Temas como posições políticas e 

identidades religiosas são fundamentais para a organização desses sujeitos; no 

entanto, é comum que no Brasil essas identidades agrupe pessoas que em outro 

momento não se juntavam: diferentes etnias, classes sociais e regiões do país 

são secundárias no contexto da diáspora. 

 

A diáspora iraniana no mundo e no Brasil 

A partir da Revolução de 1979, estima-se que mais de um milhão de 

iranianos tenham saído do Irã “em resposta às lutas políticas que levaram à 

instalação da República Islâmica e às medidas repressivas utilizadas para 

doutrinar e implantar o discurso revolucionário” (SPELLMAN, 2006, p. 17). Estes 

emigrantes tiveram como destino sobretudo os Estados Unidos e a Europa, mas 

também se estabeleceram em outros países como Austrália e Japão. De acordo 

com Nader Vahabi (2012), a América Latina aparece como o 7º polo de atração 

dos migrantes iranianos. O 1º polo de atração são os países que fazem fronteira 

com o Irã e o Golfo Pérsico, seguidos de América do Norte – EUA e Canadá (2º 

polo), Europa (3º polo), Oriente Médio (4º polo), Ásia (5º polo) e Oceania (6º 

polo). Depois da América Latina, aparece somente a África como 8º polo de 

atração (VAHABI, 2012). 

Não há dados precisos sobre a quantidade de iranianos que passaram 

pelo Brasil (muitas vezes como passagem para EUA ou Canadá), ou sobre 



quantos residem no país atualmente. Segundo Vahabi (2012), teriam passado 

30.000 iranianos pelo Brasil, número bastante discrepante com as informações 

adquiridas em outros documentos.2 De acordo com Fernando Basto (2000), de 

1922 a 2001 teriam entrado 1.404 iranianos no Brasil, não necessariamente 

estabelecendo-se no país. Segundo dados da Embaixada do Irã, mencionado 

durante entrevista com o diretor do Centro Islâmico do Brasil, instituição xiita 

ligada à Embaixada, há uma estimativa de 2000 iranianos no Brasil, 

considerando aqueles que procuraram a Embaixada em busca de documentos, 

vistos, etc.3 Destes, aproximadamente 1200 seriam bahá’is, maior minoria 

religiosa do Irã, e que compõem a maioria dos iranianos no Brasil. Um informante 

da Assembléia Bahá’i Local de São Paulo me afirmou acreditar que estes 

números estariam superestimados, e que seriam provavelmente relativos a 

todos iranianos que passaram pelo Brasil, e não os que permaneceram. De 

acordo com a informação apresentada pela Assembléia Espiritual Nacional 

Bahá’i, situada em Brasília, atualmente residem 226 bahá’is de nacionalidade 

iraniana no Brasil, em diversas partes do território. Ao longo da pesquisa, não 

pude confirmar a quantidade de iranianos presentes, por falta de melhores dados 

oficiais, e, sobretudo, pela característica de dispersão destes iranianos pelo 

território, conflitando com a área de abrangência da pesquisa, focada entre os 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

De qualquer modo, configura-se numa quantidade relativamente pequena 

de iranianos no Brasil, o que os aproxima de comunidades mais consolidadadas 

como a dos árabes, reforçando uma identidade médio-oriental. Entre a 

comunidade muçulmana esta aproximação é bastante presente. Como 

referência de estudo sobre as  identidades étnicas entre árabes e iranianos 

encontradas na prática xiita no Brasil, tanto na Mesquita do Brás, em São Paulo, 

quanto na Mesquita  Imam Ali Ibn Abi Tálib, em Curitiba, ver Pinto (2005; 2010a). 

Para o entendimento do movimento diaspórico iraniano, é importante 

                                                
2 A fonte de onde Vahabi (2012) afirma ter extraído estes números é do site : 
iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1483&magno=81, no qual não foi possível o acesso na data 
de 01/10/2015. 
3Durante o campo realizado na votação para presidente do Irã em São Paulo, conversei com o 

Conselheiro da Embaixada da República Islâmica do Irã no Brasil, que me confirmou os dados. 
 
 



entender as nuances dos processos que culminaram na Revolução de 1979. O 

movimento de 1979 nasceu da junção de diversas forças divergentes que 

disputavam o cenário político da época. A união se dava em torno da 

discordância ao reinado do Shah Mohammed Reza Pahlevi, entre outros 

motivos, pelas alianças políticas com os Estados Unidos iniciadas com seu pai 

o Shah Reza Pahlevi. Durante o período revolucionário, diversas forças 

disputavam um projeto político para o país, entre as quais figuravam posições 

seculares e posições religiosas inspiradas em um projeto islâmico para a 

sociedade, com posições políticas e ideológicas diversas em cada campo. 

O Irã é um país de maioria muçulmana xiita, que compreende cerca de 

90% da população, elemento importante em sua identidade nacional. Para 

entender o xiismo como identidade religiosa e nacional, faz-se necessário 

entender sua história. A principal diferenciação sectária dentro do Islã é a divisão 

entre xiitas e sunitas, decorrente de uma crise pela sucessão política do profeta, 

transformando-se em tradições distintas com diferentes verdades religiosas 

(PINTO, 2010b). No século XVI a dinastia Safávida transforma o xiismo na 

religião oficial do Irã, dando à futura nação iraniana a identificação com esse 

ramo do Islã como parte de sua identidade nacional, gerando conflitos com 

religiões discrepantes, como é o caso da Fé Bahá’i ainda hoje. O xiismo na arena 

política iraniana foi consolidado com a instauração da República Islâmica após 

o movimento revolucionário de 1979. 

Alguns dos sujeitos pesquisados pertencem a uma geração que viveu o 

Irã pré-Revolução e cresceram sob o regime do Shah, com um Estado 

fortemente secular e com uma pretensões modernizantes aos moldes do 

Ocidente. Com a instauração da República Islâmica, esses iranianos saíram do 

país e vieram ao Brasil, apresentando uma posição política de divergência ao 

regime islâmico. Esta “oposição” é bastante heterogênea, e encontrei iranianos 

com diversas posições políticas: pró-Shah, comunista, socialista muçulmano e 

uma posição secular e antirreligiosa. Todos estes, sem exceção, fortemente 

seculares. Com exceção da pessoa que se colocou fortemente contra a religião, 

todos os outros se reconhecem como bahá’is ou muçulmanos e praticam, à sua 

maneira, sua religião na esfera privada. Vieram ao Brasil entre 25 e 30 anos 

atrás, onde já construíram redes de sociabilidade com forte presença de 

brasileiros. Consolidaram-se no Brasil como comerciantes, professores 



acadêmicos ou profissionais liberais. 

Houve um intervalo de tempo de mais de duas décadas para que 

começassem a vir jovens que nasceram depois da revolução, e que, segundo 

eles próprios, optaram por sair do país em busca de liberdades individuais, como 

namorar em público, tomar álcool, sair em bares, ou em alguns casos não 

quererem estar em contato com a religião islâmica. De fato, por pertencermos à 

mesma faixa etária, a maioria dos encontros foram marcados, por sugestão 

deles, em bares que costumam frequentar no Rio de Janeiro (na Lapa, Tijuca ou 

Botafogo, a depender de onde residem na cidade). Somado a isso, como 

profissionais graduados, muitos pós-graduandos, também buscam o Brasil em 

função de uma suposta prosperidade econômica que o país estaria passando. 

São jovens acadêmicos entre 25 e 35 anos, professores, doutorandos ou pós-

doutorandos. Vieram através de redes de iranianos que vinham chegando e se 

estabelecendo no meio academico. Os integrantes desse grupo fazem parte do 

grupo “secular-liberal”, juntamente com os iranianos que se opõem ao regime 

islâmico. 

Há, então, um caráter geracional, a depender do momento político que 

deixaram o país. Houve um grande movimento migratório na época da 

Revolução, mas também durante o trabalho de campo pude perceber um novo 

movimento migratório nos últimos cinco anos. Esta nova leva foi reflexo da 

retomada do conservadorismo na política iraniana sob a figura do ex-presidente 

Mahmood Ahmadinejad, eleito pela primeira vez em 2005 e reeleito em 2009, 

sob uma onda de protestos acusando a eleição de fraudulenta. Ainda, a mudança 

da política de emissão de passaportes, sob o governo reformista de Mohammad 

Khatami (presidente de 1997 a 2005), aumentou o fluxo de saída dos iranianos 

do país, influenciando no aumento de iranianos que chegaram no Brasil. Somado 

a esses fatores políticos, também foram alegadas motivações econômicas para 

a saída do país, principalmente entre aqueles que mais se identificam com o 

regime islâmico. 

Também se encontram no Brasil muçulmanos xiitas praticantes da religião 

ou membros do clero, com o objetivo de difundirem no Brasil a religiosidade xiita 

“oficial” alinhada com o governo iraniano. Se organizam em torno de uma 

comunidade religiosa islâmica, com relações próximas com a Embaixada 

iraniana e com o regime iraniano. São sobretudo comerciantes e professores 



universitários que frequentam as comunidades religiosas islâmicas ou 

estabelecem relações comerciais com a Embaixada. Entre estes muçulmanos, 

principalmente aqueles mais ligados ao clero e à Embaixada do Irã, há um 

interesse em fortalecer as ligações entre Brasil e Irã.  Isto se daria pelo incentivo 

a instituições islâmicas no Brasil, buscando  fortalecer a presença xiita em 

lugares como a Mesquita do Brás, em São Paulo, e a Mesquita Imam Ali Ibn Abi 

Tálib, em Curitiba (PINTO, 2005). 

Esse grupo vive também suas experiências no Brasil em comemorações 

seculares e religiosas. Os xiitas se encontram para atividades oficiais ligadas à 

Embaixada do Irã ou para comemorações religiosas como a da ‘Ashura, ritual 

religioso xiita que relembra o martírio do Imam Hussein na Batalha de Karbala. 

O ritual, além de demarcar religiosamente a iranicidade e o xiismo como 

identidade nacional, também relembra a luta por justiça simbolizada na 

Revolução de 1979 (FISCHER, 2003; PINTO, 2005; MERVIN, 2006). 

Os primeiros iranianos que chegaram no Brasil foram os seguidores da Fé 

Bahá’i, que vieram como “pioneiros” na década de 50, com objetivo de 

disseminar a religião pelo mundo. Em 1979, também iniciaram um processo de 

saída do país com a justificativa de que, com a instauração da República 

Islâmica, passaram a sofrer perseguição das novas autoridades4. Embora a Fé 

Bahá’i tenha surgido a partir do Islã xiita, após a separação deste e a criação de 

uma nova religião, construíram uma prática religiosa distinta, em oposição ao 

Islã. Assim, desde seu surgimento em 1844, há uma relação conflituosa entre os 

praticantes desta religião e a religião majoritária no país. Após a instauração da 

República Islâmica do Irã, com uma nova reaproximação do estado com a 

religião, e a oficialização do xiismo como a religião nacional, a fé bahá’i foi, 

segundo seus seguidores, perseguida. Não raro os bahá’is são acusados por 

                                                
4 Segundo relatos bastante comuns entre iranianos não-bahá'is, os seguidores da Fé teriam 

muito boas relações com o regime do Shah, chegando a alçar postos importantes como de 

Primeiro-Ministro. Os bahá'is negam tal informação, justificando inclusive pelo preceito religioso 

da Fé de não participação de nenhum seguidor em assuntos políticos. 

 

 



outros iranianos de “inimigos da pátria”, espiões de Israel 5 e da Inglaterra,6 entre 

outros adjetivos. Alegam que suas casas são derrubadas, estão proibidos de 

cursar o ensino superior e nove líderes religiosos estão presos por tentarem 

organizar sua comunidade. Em função disso, os bahá'is organizam sua 

comunidade religiosa ao redor do mundo (incluindo iranianos e convertidos) em 

campanhas em prol de divulgar a situação dos bahá’is no Irã e, indiretamente, 

acusar o regime de intolerância. 

Os bahá’is iranianos também vivem suas práticas religiosas no Brasil. As 

práticas e os discursos religiosos bahá’is apresentam um conteúdo que se opõe 

ao discurso tradicional xiita, apresentando a modernidade aos moldes ocidentais 

como valor. Desse modo, buscam, como iranianos no Brasil, também se 

diferenciar da imagem estereotipada comumente atrelada aos iranianos por uma 

visão orientalista, buscando apresentarem-se como “modernos” e em diálogo 

com o ocidente (COLE, 1998), reforçando os estereótipos em relação ao restante 

da comunidade de origem muçulmana. Tal preocupação muitas vezes também é 

vista entre os seculares-liberais, mas que buscam diferenciar-se da visão 

conservadora xiita, mas mantém também o diálogo com seus símbolos e mitos, 

trazidos de uma origem islâmica comum. Ao mesmo tempo, assim como os 

muçulmanos praticantes, seculares-liberais também buscam diferenciar-se e até 

opor-se aos bahá’is. 

Diferentemente do caso das comunidades árabes no Brasil, em que 

mesmo com as diferenças e disputas internas, houve uma organização em torno 

de clubes e associações, os iranianos no Brasil mantiveram-se dispersos, 

afiliando-se no máximo a comunidades religiosas distintas e sem caráter 

                                                
5 O principal santuário e local de peregrinação bahá’i é o santuário d’O Báb, localizado em Haifa, 

Israel, onde também funciona a Casa Universal de Justiça, conselho supremo da religião. 

Segundo Sina, brasileiro filho de iranianos bahá’is “a acusação de serem espiões de Israel 

provém do fato que bahá’is do mundo todo enviavam dinheiro para Israel para a construção do 

templo”. 
6 Segundo o diretor do Centro Islâmico no Brasil “quando houve a colonização britânica na região, 

os britânicos criaram seitas islâmicas para tentar dominar através da religião. No Irã se teria se 

dado através do fomento ao fortalecimento da Fé Bahá’i”. 
 

 



nacional-étnico (PINTO, 2010a). Segundo o diretor do Centro Islâmico no Brasil, 

instituição xiita em São Paulo: 
 

 “a comunidade iraniana é muito desorganizada; a iraquiana, a libanesa 

são mais organizadas. Houve uma tentativa de se reunir para começar 

uma associação, mas não foi pra frente. Só se encontram em 

festividades, como o Noruz [celebração do ano novo iraniano, em 21 

de março] e a festa do equinócio de inverno [no Irã]. O Centro Islâmico, 

junto com a Embaixada organizaram um jantar de Noruz, mas não tem 

previsão de organizar novamente”. 
 

Ainda que fosse bem sucedida a tentativa de organização de uma 

associação, essa possivelmente se restringiria aos praticantes de uma 

determinada religião, não abarcando a pluralidade de iranianos no Brasil em 

nome de uma identidade nacional. O Noruz, ano novo iraniano, organizado pelo 

Centro Islâmico no Brasil foi frequentado por iranianos ligados a esta 

comunidade, assim como os bahá’is realizam o Noruz anualmente para os 

membros de sua comunidade (incluindo brasileiros) e alguns iranianos não 

ligados a essas duas comunidades organizam suas próprias festas, muitas 

vezes convidando outros iranianos via redes sociais. Assim, nesta dispersão por 

redes, é importante entender como a identidade nacional se mantém, mas é 

vivenciada e trabalhada de forma distinta por diferentes grupos, evidenciando 

também os conflitos, discordâncias e discriminações entre eles. 

 Por um lado, as diferentes práticas religiosas se sobrepuseram à 

identidade nacional no momento de vivenciarem um cotidiano no Brasil. A 

afirmação da diferença de religião ou de diferentes concepções dentro de uma 

mesma religião (caso da divergência de interpretação entre os de origem 

muçulmana xiita) para a formação de redes sobrepôs-se à identidade nacional 

no momento de construírem suas vivências no Brasil. Há uma separação entre 

aqueles que professam a Fé Bahá’i, os de origem muçulmana secularizados que 

se posicionam contra o governo islâmico, e aqueles muçulmanos xiitas que 

mantém constante contato com instituições do governo iraniano. Os conflitos 

iniciados no Irã atravessaram fronteiras transnacionais e influenciam a vivência 

destes para fora de seu país de origem. 

Desse modo, do mesmo modo em que em certos momentos, e sobretudo 



na vivência mais cotidiana, exista certa separação em grupos, ou ainda, em 

diferentes redes, em alguns momentos essa divisão é superada a partir de uma 

identificação nacional. Na inserção no campo nota-se que existem alguns pontos 

de contato entre estes grupos, com amizades pontuais e redes de solidariedade 

num país novo. Conforme afirmava Barth (2000), a identidade se dá pela 

semelhança e pela diferença, e, se a identidade religiosa e política os separam 

entre si, a identidade nacional, ainda que vivenciada de formas distintas, os 

unifica perante os brasileiros estando no Brasil. 

 

A Identidade Nacional iraniana no Brasil, apesar das diferenças 

 

Certa vez fui a uma reunião de oração bahá’i. A reunião foi organizada na 

casa de Firouzeh, uma iraniana que vive há 20 anos no Brasil. Era uma casa 

bastante grande, num bairro nobre, demonstrando a prosperidade econômica 

alcançada pela família no Brasil. Ao entrar, sinto um clima bastante familiar. 

Algumas coisas lembram minha casa, mas o ambiente como um todo poderia 

ser uma cópia da casa dos meus tios iranianos que fizeram a vida nos Estados 

Unidos. Olho as paredes e vejo quadros, muitos quadros, com desenhos de 

mulheres, e molduras em marchetaria, trazidas do Irã. Olho para o chão e sou 

convidada a sentar próxima a muitos tapetes persas. Ao sentar-me, a primeira 

coisa que me oferecem é o chá preto, trazido, preparado e servido em utensílios 

igualmente trazidos do Irã, para manter viva a lembrança de casa. Através da 

materialidade dos objetos, é possível reviver as lembranças de outros tempos, 

conforme afirma Maurice Halbwachs (1992). Nesse caso, os objetos permitem 

na diáspora reviver as lembranças do Irã, da terra natal. A casa de Firouzeh se 

assemelha à casa de muitos iranianos que visitei durante a pesquisa. Por serem 

de uma classe alta, trazia especificidades materiais que nem sempre encontrei 

em outras casas. No entanto, fosse a casa de muçulmanos, bahá’is ou seculares, 

alguns elementos nunca faltavam: o tapete, as molduras de marchetaria e o 

Tchâi (chá preto). 

A rede transnacional dos iranianos no Brasil não se limita ao fluxo de 

pessoas, nem aos aspectos imateriais que trazem, levam e acumulam consigo. 

Também faz parte deste constante fluxo a troca, transporte e fluxos de objetos, 

que remetam ao Irã. As trocas são redes estabelecidas entre os iranianos no 



Brasil e a membros da diáspora de outros países, familiares no Irã, ou com suas 

comunidades religiosas transnacionais. Desse modo, o transporte de objetos 

ajuda a manter em funcionamento as redes transnacionais entre os indivíduos. 

Através da aquisição e usufruto de objetos como tapetes, artesanatos, artefatos 

de decoração e, sobretudo, alimentos, o Irã como comunidade imaginada é 

reconstruído no Brasil. Tais objetos são utilizados como símbolos da identidade 

nacional iraniana, diferenciando os indivíduos em diáspora da sociedade 

receptora. A incorporação de comportamentos e objetos destoante dos da 

sociedade receptora produzem a diferenciação do grupo étnico (BARTH, 2000). 

Alguns destes artefatos, como a comida, ainda são bastante 

desconhecidos no Brasil. Mas outros, como os tapetes persas, são bastante 

conhecidos e se enquadram num imaginário orientalista brasileiro, evocando o 

“exotismo” oriental. O interesse brasileiro pelo exótico materializado nos tapetes 

orientais eleva o status desse símbolo nacional. Assim, a ostentação dos tapetes 

persas na casa dos iranianos é uma afirmação da identidade nacional glorificada 

pelo prestígio do tapete. Como observa Spooner (2008), a relação entre os povos 

produtores com o tapete é necessariamente distinta da relação criada pelos 

povos consumidores, cuja relação é, inclusive, baseada neste distanciamento 

cultural. Assim, a relação com o tapete persa pelos iranianos deixa de ser de 

exotismo para ser um símbolo de orgulho nacional dentro do contexto da 

diáspora. Deste modo, não há casa iraniana no Brasil, pobre ou rica, que falte o 

objeto. Raramente, é claro, são comprados no Brasil, uma vez que o produto 

encarece muito. Assim como as comidas, os tapetes em geral são trazidos ou 

enviados por familiares. 

A relação de outros iranianos da diáspora com a alimentação é da 

realização para consumo próprio, para sua família ou para sua rede de iranianos. 

Algumas vezes existe a realização de pratos para outros brasileiros, mas a 

dificuldade em se conseguir os ingredientes e, portanto, manter o sabor 

considerado como autêntico dos pratos, restringe os convites.  A importação de 

alimentos do Irã ainda é bastante precária, se comparada com outras 

comunidades de imigrantes, como os árabes, que possuem diversos 

restaurantes e estabelecimentos comerciais que abastecem as famílias. 

Em muitos casos, alguns ingredientes comuns a ambas as cozinhas são 

comprados nos comércios árabes. Entre eles, o Sumak, utilizado na comida 



iraniana para acompanhar o kebab. Também são adquiridos nesses mercados 

bazha, molho feito de romã, utilizado em pratos mais sofisticados como o 

Fesenjan. Além do próprio Romã, que pode ser encontrado no Brasil, mas cujo 

sabor é acusado de “jamais se assemelhar ao Romã iraniano”. 

Para suprir a falta de ingredientes típicos, forma-se uma rede de 

solidariedade para abastecer as famílias iranianas no Brasil. O constante 

abastecimento das casas com chá preto originário da região me impressionou, 

por saber da dificuldade em se conseguir no Brasil. Ao perguntar de onde vinha 

o chá, as respostas comuns eram: “esse foi da viagem que eu fiz ano passado 

pro Irã”, “ah, esse me trouxe meu primo do Canadá”. Assim, a estocagem de 

ingredientes é feita a cada conhecido que vai para o Irã ou para países onde a 

diáspora é mais significativa e existem estabelecimentos comerciais específicos 

de produtos iranianos. A comida é, então, abastecida pelas redes transnacionais, 

de modo a que os iranianos em diáspora, há muitas décadas e longe do Irã, 

possam manter algumas vivências do país de origem. A comida e os ingredientes 

funcionam, então como a materialização das redes transnacionais e dos 

constantes deslocamentos e fluxos comum aos iranianos que vivem no Brasil, 

em constante contato e diálogo não só com o Irã, mas com a diáspora iraniana 

em outros países. 

Frequentemente os encontros e celebrações entre os iranianos se dão em 

almoços e jantares onde servem comidas típicas. Não há um grande encontro 

de iranianos, mas diferentes pequenos encontros entre os grupos de afinidades, 

formados por identidades religiosas ou políticas. No entanto, iranianos 

muçulmanos religiosos, bahá’is ou os jovens seculares se encontram para 

celebrar em torno de símbolos nacionais que são compartilhados pelos três 

grupos, ainda que separadamente. Deste modo, a similaridade dos artefatos que 

lembram o Irã, as narrativas históricas sobre o Império Persa e a confecção de 

pratos típicos como demonstração da identidade nacional, não difere muito em 

nenhum dos casos. No contexto brasileiro, onde a comida árabe é bastante 

conhecida, a comida iraniana e suas especificidades aparece entre os iranianos 

como um modo de afirmar suas diferenças em relação aos árabes e como modo 

de relembrar cotidianamente o país de origem. 

Além das tradições culinárias, dos artefatos de decoração e dos tapetes 

compartilhados como símbolo da identidade nacional pelos iranianos na 



diáspora, também existem momentos e celebrações que demarcam sua 

identidade étnica e compartilham coletivamente a nostalgia do lugar de origem. 

O principal evento comemorado entre os iranianos na diáspora, seja no Brasil 

seja em outras localidades do mundo, é o Noruz, o ano novo iraniano. Celebrado 

no dia do início da Primavera no Hemisfério Norte, o noruz é uma tradição pré-

zoroastriana compartilhada pelas diferentes etnias e religiões iranianas, ainda 

que com celebrações separadas. No Brasil não é diferente. 

 
Alguns dias antes do noruz os seguintes itens simbólicos (chamados 

de Haft Sinn – ou os Sete S), cada um iniciados com a letra Persa sinn, 

são postos em uma toalha de mesa, ou sofreh: Sabzi [brotos], samanu, 

[doce feito de trigo germinado], seeb [maçã], senjed [fruta de lótus 

seca], sir [alho], somâq [sumak] e serkeh [vinagre]. Outros itens 

também, como moedas, uma cesta com ovos, um peixe dourado, um 

frasco com água de rosas, um livro significativo (normalmente o 

Alcorão e/ou um livro de poemas de Fez) e algumas vezes um espelho 

são postos sobre o sofreh. Foram-me ditos diversos significados dos 

variados símbolos, mas a maioria acredita que cada item do Haft Sinn 

simboliza os sete arautos angelicais de vida-renascimento, saúde, 

felicidade, paciência, alegria, luz e beleza. (SPELLMAN, 2006, p. 47). 
 

A passagem de Kathryn Spellman (2006) descreve a celebração do noruz 

entre a diáspora iraniana na Inglaterra. Assim como na diáspora iraniana, o noruz 

é a celebração do ano novo no Irã, no Curdistão, Afeganistão, Tajiquistão, 

Uzbequistão, Azerbaidjão, Cazaquistão e Quirguistão. Apesar de celebrado em 

vários lugares, é apresentando pelos interlocutores como o “Ano Novo Iraniano”, 

e demarca um dos principais símbolos identitários iranianos. Celebrada no 

equinócio no dia de início da primavera do Hemisfério Norte, na passagem do 

dia 20 para o dia 21 de março, a tradição relativa ao período pré-zoroastriano, é 

a principal festividade no Irã. As celebrações começam na última quarta-feira do 

ano, ou Châharshanbeh Souri, e terminam no 13º dia do ano (Sizdah Bedar) 

(SPELLMAN, 2006). Durante meu campo, descobri que a celebração do ano 

novo é a única que é compartilhada pelos diferentes grupos de iranianos no 

Brasil; embora seja raro que se reúnam as diferentes identidades religiosas e 

políticas para tal celebração (com raras exceções relatadas), o noruz é lembrado 

e celebrado separadamente por atores diversos. Kathryn Spellman (2006), 



descreve de forma similar as celebrações entre a diáspora iraniana em Londres: 

 
O Ano Novo Iraniano, noruz, que cai no primeiro dia de primavera, é a 

única ocasião no calendário reconhecida por Iranianos de todas as 

origens. Esta seção aponta os costumes e atividades comemorativas 

em torno do noruz, ao mesmo tempo em que demonstra a crescente 

importância de uma tradição Iraniana nacional; as divisões 

socioeconômicas, políticas, étnicas e religiosas que dividem os 

iranianos em Londres; e o modo como essas divisões se alteraram com 

o passar dos anos. (SPELLMAN, 2006, p. 47). 
 

 Assim como a diáspora iraniana em Londres, no Brasil também o noruz 

apresenta enorme importância como uma tradição iraniana nacional. Além disso, 

também aqui as divisões socioeconômicas, políticas, étnicas e religiosas dividem 

os iranianos e suas celebrações. As conexões transnacionais entre membros da 

diáspora iraniana no Brasil e em países centrais como a Inglaterra alimentam 

essa semelhança nas divisões em ambos os locais. 

 Deste modo, durante minha pesquisa de campo deparei-me com a 

celebração de duas comemorações distintas de noruz, a primeira entre os 

pesquisadores iranianos residentes no Brasil, que organizaram um evento aberto 

a todos iranianos residentes no Rio de Janeiro, convocados por uma comunidade 

de uma rede social; o noruz bahá’i, com a especificidade de ser também a 

celebração do ano novo desta religião, reunindo iranianos e convertidos. 

Tradicionalmente há também a celebração organizada pela Embaixada do Irã, 

que reúne os iranianos mais próximos ao regime islâmico, mas que não é 

organizada há muitos anos. 

 Nota-se que os iranianos no Brasil vivem uma dinâmica de afastamento e 

aproximação em decorrência de suas identidades. Por um lado, compartilham 

uma identidade nacional comum, que é fortalecida na diáspora e que os 

aproxima enquanto iranianos, opondo-se aos brasileiros. Por outro lado, 

prevalece na maior parte do tempo a identidade religiosa e as relações 

conflitantes entre elas, influenciadas inclusive nas motivações para saída do 

país. 

 Na vivência cotidiana, esses iranianos compartilham em seus pequenos 

grupos suas crenças religiosas e políticas, frequentando mesquitas, organizando 



reuniões bahá’is ou simplesmente trabalhando, estudando e deixando a religião 

em segundo plano. Mas são nas ocasiões especiais, nos momentos fora da 

rotina que a identidade nacional surge. São nas celebrações de noruz, ou nas 

reuniões com comidas iranianas que a identidade nacional ressurge e muitas 

vezes até quebra barreiras normalmente bem delimitadas. 
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