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Resumo: 
 
O presente relatório é sobre a produção de um documentário realizado com 

imigrantes e descendentes de imigrantes sírios e libaneses, que possuem 

estabelecimentos comerciais na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. 
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Abstract: 
 

This report is about the production of documentary with immigrants and 

descendants of Syrian and Lebanese immigrants, which have commercial 

establishments in the city of Juiz de Fora, Minas Gerais. 
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1- Introdução 
 

No final do século XIX, por volta de 1912, que se deu a chegada dos primeiros 

imigrantes sírios/libaneses ao Brasil. Saíram de seu país de origem, decorrente da 

situação econômica em que se encontravam, optaram pelo Brasil por conta das 

condições favoráveis ao comercio. Tornaram-se pioneiros da influente colônia, pois 

através desse primeiro grupo, outros também se imigraram para o Brasil, tendo uma 

grande propagação após a Grande Guerra Mundial.  

A cidade de Juiz de Fora é composta por grupos étnicos, que participaram da 

sua formação social e econômica, destacando-se: portugueses, alemães, italianos, 

espanhóis, sírios, libaneses e algumas das diversas etnias negras, africanas. Os 

imigrantes sírios/libaneses que vieram para a cidade, dão impulso a atividade 

comercial. A grande maioria, inicia-se como mascate (vendedor ambulante), depois 

de se estabilizarem financeiramente, abrem a própria loja de comercio, focada na 

venda de tecidos. Juiz de Fora, tinha uma posição privilegiada na época, pois era 

próxima da capital da república (Rio de Janeiro) e possuía uma importância nacional 

no âmbito de desenvolvimento.   

Este trabalho busca contar através de um documentário, como se deu essa 

influência da imigração síria/libanesa no comércio de Juiz de Fora. O filme foi 

construído através de depoimentos de donos e herdeiros de lojas do comércio local.  

 

2- Documentário 

O documentário não é uma reprodução da realidade e sim uma representação 

dela. “Representa uma determinada visão do mundo, uma visão com a qual talvez 

nunca tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos do mundo nela 

representados nos sejam familiares”. (NICHOLS, 2005, p.47) 

Ninguém inventou o documentário, ele foi surgindo aos poucos com a exploração 

e descobertas do cinema. Os primeiros registros fílmicos dos irmãos Lumière, 

procuraram mostrar o cotidiano da maneira que ele acontecia. No filme Saída dos 

Trabalhadores da Fabrica Lumière, os operários saem da fábrica e passam diante 

da câmera, o expectador assiste a cena, como se fizesse presente naquele 
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momento registrado que o ocorreu no passado. “A sensação subjacente de 

fidelidade nos filmes de Louis Lumière, feitos no fim do século XIX [...] parece estar a 

apenas um pequeno passo do documentário propriamente dito.” (NICHOLS, 2005, 

p.117) 

Com a capacidade de reprodução da imagem e exploração da mesma, o 

documentário se originou basicamente através do exibicionismo do “cinema de 

atrações” e de três elementos cinematográficos: a experimentação poética, a voz 

narrativa e a voz da oratória. O “cinema de atrações”, nome dado pelo historiador de 

cinema Tom Gunning às exibições que apresentavam imagens sensacionalistas do 

exótico e do bizarro, além de representações corriqueiras. 

Por meio da experimentação poética, o olhar do cineasta ganhava prioridade em 

relação ao papel da câmera de registrar fielmente o que acontecia. E com 

desenvolvimento da voz narrativa, que consiste na maneira formal de contar 

histórias realistas ou fictícias, Nichols (2005, p.126) destaca, “O mais importante no 

desenvolvimento do documentário foi o refinamento das técnicas de narração de 

histórias para o cinema [...]”.  Através do desenvolvimento da narrativa também 

foram aprimoradas as técnicas de montagem em continuidade, proporcionando a 

sensação de tempo e espaços coesos. Em 1922, Robert Flaherty lança o longa 

Nanook of the North, através da narrativa – caixas de texto explicativo e 

continuidade das cenas – é mostrado o cotidiano de uma família de esquimós. O 

filme foi pioneiro do cinema documental. 

Para completar a composição dos elementos que deram origem ao 

documentário, a voz oratória buscou expressar o mundo histórico de maneiras que 

revelassem uma perspectiva singular do mesmo. “Essa voz adaptou a exibição de 

“atrações”, a narração de histórias e a poesia fílmica para falar do mundo social de 

maneiras expressivas”. (NICHOLS, 2005, p. 130) Em 1960, ocorrem mudanças 

técnicas no cinema, as câmeras se tornam mais leves e é possível gravar com som 

sincrônico, através do gravador Nagra. A partir desses avanços, no ano de 1961 é 

lançado o filme Crônica de um Verão, dirigido por Jean Rouch e Edgar Morin. No 

verão de Paris pessoas são interrogadas nas ruas e fora delas, sobre as motivações 

de suas vidas. Essas pessoas presentes no filme, ganham voz, tornando-se atores 

sociais, alguém que, de fato existe, que expressa sua opinião diante da câmera. 

Como completa Eduardo Cléber: 
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“Com Crônica de um Verão, a voz chega ao "objeto", mas, como expõe 

Rouch, o discurso continua mediado, mas agora assumindo e 

problematizando a mediação, não para encontrar soluções para se filmar o 

homem tal qual ele é, mas para se criar permanentes problemas nessas 

supostas soluções. "Estamos aqui para ter problemas", conclui Morin.”   

Resumindo o conceito de documentário segundo Fernão Ramos, seria: “Em 

poucas palavras, documentário é uma narrativa com imagens- câmera que 

estabelece asserções sobre o mundo, na medida em que haja um espectador que 

receba essa narrativa como asserção sobre o mundo”. (RAMOS, 2008, p. 22) 

 

2.1- Escolha do Tema  

O tema da imigração síria/libanesa e a relação com o comércio na cidade de 

Juiz de Fora, tem uma grande importância pessoal, pois sou descente de sírios, 

sendo assim, o documentário tornou-se uma forma de conhecimento da história 

desse povo e suas influências na cidade em que vivo. A escolha do tema do trabalho 

nasce com referência na disciplina de “Cinema e Ciências Sociais”, ministrada pelo 

professor Carlos Francisco Perez Reyna, no ano de 2015/2016, cursada no 

Bacharelado em Artes e Design (UFJF). Na qual, foi realizado um documentário 

sobre a história de Moysés Abrão Arbex (meu avô), que veio da Síria para o Brasil, 

tornando-se também comerciante em Juiz de Fora.  

Moysés, morou em Yabroud, na Síria até os quinze anos, quando veio para o 

Brasil em 1920 junto da mãe e da irmã mais nova. Seu pai, meu bisavô, já estava 

morando no Brasil com o filho mais velho, viviam na cidade de Resende, no estado 

do Rio de Janeiro. O pai de meu avô tinha interesse comercial no Brasil, mas como 

Resende era uma cidade pequena, sentiram a necessidade de se mudarem para 

uma maior, que atendesse suas necessidades comerciais. Procuraram por cidades 

próximas e optaram por Juiz de Fora, em Minas Gerais, que estava crescendo no 

ramo do comércio. Moysés começou a trabalhar como mascate, vendia mercadoria, 

tecidos, peças de armarinho de porta em porta pelas ruas da cidade, enquanto seu 

pai e o irmão mais velho trabalhavam em um pequeno ponto comercial. Depois de 

ficar três anos no posto de mascate, ganhou a confiança de seu pai para trabalhar 

no balcão da loja. Aos poucos a loja foi prosperando e ficando conhecida na cidade, 
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ganhou o nome de “Casa Vitória”, porque o irmão de meu avô viu esse nome em um 

curtume (estabelecimento onde curte o couro) e todos gostaram e aprovaram. 

Em 1940 ocorreu uma grande enchente em Juiz de Fora, o rio Paraibuna 

transbordou, inundando as ruas da cidade e a loja completamente. Perderam todas 

as mercadorias e o estoque. Apesar do ocorrido, não se abalaram e logo reabriram a 

loja. “[...] num crescendo constante foi a Casa Vitória firmando-se no comércio de 

Juiz de Fora, ampliando e tomando novas feições, pois já se introduzia a nova seção 

de roupas de cama, mesa e banho, reconhecida por todos, a mais completa da 

cidade”. (BASTOS,1988, p.92) 

Aos quarenta e dois anos, ainda solteiro, Moysés tirou férias do comercio e foi 

viajar para Síria com o intuito de casar-se. Pois era costume casar com uma mulher 

da mesma nacionalidade. Chegando lá foi apresentado a Amélia, uma jovem vinte 

anos mais nova que ele, que cuidava de sua mãe doente. Se conhecerem e 

namoraram por vinte dias, casaram-se depois desse curto período e logo em 

seguida vieram para o Brasil. Quando completaram um ano de casados, tiveram a 

primeira filha, Regina, após dois anos do nascimento da primogênita, veio a segunda 

filha, Vitória, que recebeu o nome da loja, logo depois de um ano nasce a terceira 

filha, Tereza e cinco anos posteriormente a caçula Nadia. 

No ano de 1980 a “Casa Vitória”, sofre um grande incêndio que detona o imóvel, 

as mercadorias e todo o estoque. Com o mesmo entusiasmo de quarenta anos 

atrás, quando ocorreu a enchente, lutou para reabrir a loja. Então, no mesmo ano 

reinaugura o estabelecimento, só que em novo endereço, na movimentada Avenida 

Rio Branco. 

Meus avôs ficaram juntos na vida conjugal por cinquenta anos. Comemoraram 

“Bodas de Ouro” no ano de 2002. Nesse mesmo ano a “Casa Vitória” encerrava sua 

longa história no comercio de Juiz de Fora, foram 75 anos de atividade comercial. 

Um ano após o seu fechamento, meu avô veio a falecer, aos noventa e três anos. 

Depois de nove anos do falecimento de meu avô, minha avó faleceu aos oitenta e 

dois anos. 

Como meu avô e minha avó já haviam falecido, o documentário foi realizado com 

as quatro filhas do casal, entre elas minha mãe, que relataram a história pessoal, 

familiar e comercial. A partir da execução desse documentário, nasceu o desejo de 
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contar as outras histórias por trás das lojas pertencentes a sírios/libaneses e 

descendentes, que permanecem abertas atualmente na cidade de Juiz de Fora.  

Esse documentário além de ser o objeto do meu trabalho, contará como registro 

de parte da história do comércio de Juiz de Fora, podendo ser exibido também em 

futuros festivais de cinema/documentário e estará presente no acervo do museu do 

Clube Sírio Libanês de Juiz de Fora, do qual sou integrante da diretoria, no setor 

cultural. “O Clube Sírio e Libanês de Juiz de Fora é um atestado da brilhante 

contribuição e simpática presença dos sírios e libaneses em nosso meio.” (BASTOS, 

1988, p 43) 

 

2.2-  Pesquisa  

A pesquisa por esses estabelecimentos se deu através dos meus próprios 

conhecimentos sobre o comércio local, contando também com a ajuda da minha 

mãe: Tereza Arbex, que tem amplo conhecimento de locais comerciais pertencentes 

aos sírios/libaneses. 

Os estabelecimentos que fazem parte da minha pesquisa e consequentemente 

do documentário, estão situados na rua Marechal Deodoro, no centro da cidade de 

Juiz de Fora. Dois deles na parte baixa da rua (Casa Chic e Normandi Tecidos), três 

na parte alta da rua (Tecidos Marabá, Loja André e Loja da Seda), sendo todos 

pertencentes a imigrantes e descendentes de imigrantes sírios, apenas a última loja 

citada é pertencente a uma descendente de libanês. (A localização exata dos pontos 

comerciais seguem nos mapas da figura 1 e 2 respectivamente). 
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Figura 1 - mapa da rua Marechal Deodoro (parte baixa) 

 
 Fonte: print screen do Google Maps 2017 

 

Figura 2 - mapa da rua Marechal Deodoro (parte alta) 

 
Fonte: print screen do Google Maps 2017 

 



14 
 

 

 O primeiro contato com esses comerciantes se deu a partir de uma visita as 

lojas, me apresentando e procurando dialogar com o responsável pelo 

estabelecimento sobre o projeto de TCC e a construção de um documentário. Era 

preciso estabelecer esse primeiro contato, para certificar se conseguiria 

depoimentos suficientes para a execução do mesmo. Todos receberam a proposta 

de forma positiva. 

 O segundo contato foi uma visita posterior para marcar uma data para as 

entrevistas e para mapear o local de filmagem, que seriam nos próprios 

estabelecimentos. Na Marabá e na Normandi as entrevistas seriam gravadas no 

segundo andar, por ser mais silencioso e com menos movimento de fregueses. Na 

Casa Chic e na Loja da Seda as entrevistas seriam gravadas no espaço principal da 

loja. E na Loja André seria gravada na fábrica, que não estaria em funcionamento no 

momento de gravação, sendo o único local que não teve um visita previa.  

“Mapear e fazer um cuidadoso estudo das locações pode ser útil para 

prevenir possíveis imprevistos ou problemas técnicos relacionados à 

iluminação e captação de som, além de fazer com que o documentarista se 

familiarize com o universo abordado.” (PUCCINI, 2009, p 34) 

A estratégia utilizada nas entrevistas foi manter um contato mais próximo do 

entrevistado, como em uma conversa, aproximando-se do modo participativo de 

documentário.  

No documentário participativo, a entrevista representa uma das formas 

mais comuns de encontro entre cineastas e tema. As entrevistas são uma 

forma distinta de encontro social. [...] Os cineastas usam a entrevista para 

juntar relatos diferentes numa única história. (NICHOLS, 2005, p 159 -160) 

 Um questionário (ver anexo 1) foi elaborado como um guia para entrevista, 

pois cada pessoa entrevistada receberia os questionamentos de forma distinta e 

através de alguma ou outra pergunta, era possível gerar relatos, memórias e outras 

questões interessantes. Não foi realizado nenhuma espécie de roteiro ou pré-

entrevistas, somente perguntas guias, pois a intenção era que o relato acontecesse 

momentâneo e da forma mais natural possível, como em uma conversa informal. 
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2.3- Atores Sociais 

No cinema documentário as pessoas que participam dele, são tratadas como 

atores sociais. 

 “[...] continuam a levar a vida mais ou menos como fariam sem a presença 

da câmera. Continuam a ser atores culturais e não artistas teatrais. Seu 

valor para o cineasta consiste não no que promete uma relação contratual, 

mas no que a própria vida dessas pessoas incorpora.” (NICHOLS, 2005, p. 

31) 

     Segundo o sociólogo francês Alain Touraine (1998 apud FERREIRA, 2017) o ator 

social é alguém que está “engajado em relações concretas, profissionais, 

econômicas, mas também igualmente ligado à nacionalidade ou gênero, procura 

aumentar à sua autonomia, controlar o tempo e as suas condições de trabalho ou de 

existência”.  

Predominantemente os atores sociais, vieram ou descendem dos que vieram da 

cidade de Yabroud na Síria. “A cidade de Yabroud que ocupa o quarto lugar entre as 

mais industriais da Síria, é conhecida pela antiguidade (20 a 30 séculos). Está 

situada a 75 km de Damasco e é um dos movimentados centros turísticos, 

reconhecida por todos que a visitam pela notável hospitalidade.” (BASTOS, 1988, p. 

26). Yabroud foi tomada por rebeldes nos conflitos existentes na região e em 2014 

foi retomada pelo Exército. 

Em supremacia eles possuem estabelecimento situado na rua Marechal Deodoro 

no centro da cidade de Juiz de Fora. 

“O comércio nas ruas centrais atraiu uma complexa rede de negócios, que 

promoveu uma miscigenação étnica, na qual se destaca a rua marechal 

Deodoro, que ficou popularmente conhecida na cidade como a “turcolândia”, 

em razão do grande contingente de sírios e libaneses que ali se fixaram.” 

(“O Comércio em Juiz de Fora fragmentos da história” (DILLY; COUTO, 

2011) 

A seguir os atores sociais que fazem parte do documentário: 

- Mounira Rahme: proprietária da Casa Chic, situada na rua Marechal Deodoro, 

número 196/200. Nascida na Síria, onde começou a trabalhar com 7 anos para 
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ajudar no sustento da família, conquistando sua independência muito cedo. Casou-

se em 1953 e veio para o Brasil com o marido, diretamente para cidade de Juiz de 

Fora, pois ele já havia estado na cidade e tinha parentes instalados no comércio. 

Começou a trabalhar na loja do cunhado junto de seu esposo, na qual atualmente é 

a proprietária, pois todos se trabalharam ao seu lado no passado se foram. Sua loja 

vende dos mais variados tecidos, além dos artigos para o carnaval. Seus 

funcionários são predominantemente jovens. Mounira trabalha com uma filha e dois 

netos na loja.  
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Arquivo pessoal 1 - Mounira Rahme (proprietária da Casa Chic) 

Fonte: arquivo pessoal 

Arquivo pessoal 2 - Casa Chic 

 Fonte: arquivo pessoal 

             

-  José Bara: proprietário da Normandi Tecidos, situada na rua Marechal 

Deodoro, número: 209, juntamente suas irmãs, Eliane Barra e Mônica Barra. Eles 

dirigem a loja que foi de seu pai. O pai veio da Síria para o Brasil, por conta dos 
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conflitos que ocorriam na região. Seus irmãos já estavam instalados no comércio em 

Juiz de Fora, onde também se instalou.  

José começou a trabalhar com 12 anos na loja, posteriormente suas irmãs se 

juntaram e ele e estão juntos na loja até hoje. Trabalham com tecidos, além dos 

artigos para cama, mesa e banho.  

Arquivo pessoal 3 - José Bara (proprietário da Normandi Tecidos) 

Fonte: arquivo pessoal 
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Arquivo pessoal 4 - Normandi Tecidos 

Fonte: arquivo pessoal 

 

- Antônio Arbex: proprietário da Tecidos Marabá, situada na rua Marechal Deodoro, 

número: 333. Sr. Antônio é neto e filho de comerciante. Seu pai começou como 

mascate na cidade de Vassouras - RJ, casou-se e veio morar em Juiz de Fora, pois 

o comércio estava crescendo na cidade. Abriu sua loja na rua Halfeld, esquina com 

a avenida Rio Branco no ano de 1932, com o nome de Pavilhão das Sedas. Em 

1937, transferiu o estabelecimento para rua Marechal, pois o ponto de comércio 

estava melhor.  

Sr. Antônio começou a trabalhar na loja do pai com 17 anos, onde está até hoje, 

com 90 anos de idade, sendo 72 anos de comércio. Em 1950 trocou o nome da loja 

para Marabá, inspirado no Cine Marabá da cidade de São Paulo, pois havia gostado 

do nome. Sua loja é tradicional e mantém funcionários com até 50 anos de casa. 

Comercializa tecidos dos mais variados modelos e possui um serviço personalizado 

de estilista na sobre loja.  
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Arquivo pessoal 5 - Antônio Arbex (proprietário da Tecidos Marabá) 

 Fonte: arquivo pessoal 

 

Arquivo pessoal 6 - Tecidos Marabá 

Fonte: arquivo pessoal 

             

- André Hallack: proprietário da Loja André, situada na rua Marechal Deodoro, 

número: 368. O avô de André veio da Síria para o Brasil, pois estava passando por 
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dificuldades no país. Começou mascateando na cidade de Oliveira Fortes - MG, 

depois abriu uma loja na cidade de Santos Dumont - MG. Seu avô teve 5 filhos e por 

necessidade deles estudarem, mudou-se para Juiz de Fora, onde abriu uma loja 

chamada Casa Petrus.  

Os árabes tinham o habito de colocar seus filhos para trabalharem em outras 

lojas, para aprender o oficio, André trabalhou na loja de um judeu e posteriormente 

na loja de seu avô aos 13 anos de idade.  

A loja André foi inaugurada em 1960, começou comercializando tecido, mas 

como era uma loja pequena e não possuía capital suficiente, era difícil acompanhar 

a concorrência, então na época, seu pai instalou a fábrica, para ter a própria 

confecção.  

Atualmente trabalha roupas de fabricação própria adulto e infantil, além de 

comercializar roupas de outras marcas. Sua marca própria leva o nome de 

“Yabroud”, homenagem a cidade de origem do avô. Seus filhos são responsáveis 

pela loja e André pela fábrica situada no bairro Barbosa Laje em Juiz de Fora.  

 

Arquivo pessoal 7 - André Hallack (proprietário da Loja André) 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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Arquivo pessoal 8 - Loja André 

Fonte: arquivo pessoal 

 

-  Rosangela Hadad: proprietária da Loja da Seda, situada na rua Marechal 

Deodoro, número: 360/364. Rosangela é neta de libanês, seu avô quando veio do 

Líbano para Juiz de Fora, abriu uma loja de roupas masculinas na parte baixa da rua 

Marechal, posteriormente mudou-se para parte de cima da rua, abrindo uma loja 

destinada ao público feminino.  

Rosangela praticamente cresceu dentro da loja que foi de seu avô e passou a ser 

de seu pai, tinha 7 anos quando frequentava a loja. Ela e os irmãos passavam o dia 

estudando dentro da loja para o vestibular; é advogada, economista e pedagoga, 

porém trabalha no comercio desde muito cedo e herdou o estabelecimento do pai, 

tem 50 anos de convívio com o comercio. Sua loja passou por uma reforma, se 

tornou sofisticada, comercializa tecidos finos e tem uma vitrine bastante chamativa, 

com TV que exibe desfiles de moda.  
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Arquivo pessoal 9 - Rosangela Hadad (proprietária da Loja da Seda) 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Arquivo pessoal 10 - Loja da Seda 

Fonte: arquivo pessoal 
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2.4-  Realização 

Para a realização do projeto, convidei amigos que também são alunos do 

Bacharelado de Cinema e Audiovisual para formarem uma equipe comigo, pois já 

trabalhamos juntos em diversas produções do curso de cinema e temos uma ligação 

profissional e de amizade. Sendo eles e suas respectivas funções: Altiere Leal 

(técnico de som); Amanda Carvalho (assistente de fotografia) Ruan Esteves (diretor 

de fotografia). Ambos exerceram funções que já tinham experiência e que já haviam 

exercido antes em produções cinematográficas da faculdade.  

Os equipamentos utilizados foram emprestados pelo Estúdio Almeida Fleming do 

Instituto de Artes e Design (UFJF). As entrevistas foram gravadas com a câmera 

Canon 5D fixa no tripé e a lente de 50 mm e utilizou-se o plano médio. Para as 

imagens de cobertura as lentes variaram entre: 24 mm, 50 mm e 100 mm, variando 

em close, plano médio, plano americano e plano geral. A iluminação foi a própria luz 

ambiente dos estabelecimentos, em alguns casos utilizou-se o led para suprir a 

pequena falta de iluminação. O som direto foi captado pelo microfone de lapela, pois 

capta com mais precisão a voz de quem está sendo entrevistado, se fosse utilizado 

o microfone direcional captaria com mais nitidez os ruídos de fundo do movimento 

das lojas. O microfone direcional foi utilizado na captação de sons ambientes e 

externos.  

As entrevistas foram todas realizadas dentro de uma semana, entre os dias 02 e 

09 de outubro de 2017, em horários que os próprios comerciantes escolheram, que 

variavam na parte da manhã entre o horário de almoço e no final da tarde. Períodos 

esses em que o comercio tem seu movimento reduzido, já que as entrevistas foram 

gravadas no próprio estabelecimento, com exceção da “Loja André”, que aconteceu 

na fábrica. 

A ideia de gravar no próprio estabelecimento, partiu da conversa com os 

proprietários no primeiro encontro que tivemos, já que seria mais cômodo e mais 

acessível para eles, com exceção da “Loja André”, como já dito. O fato de gravar no 

ambiente de trabalho, agregou ao documentário, pois os atores sociais estão 

imersos no ambiente dos tecidos que convivem a tantos anos, trazendo mais 

proximidade com o que estão relatando, como se o entrevistado e sua loja fosse 

algo agregado. Se as entrevistas fossem gravadas em outros lugares, como a 
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residência deles, talvez não tivessem o mesmo resultado. Em relação a “Loja 

André”, o proprietário propôs que fosse gravado na fábrica, pois é o único 

entrevistado que possui confecção própria e gravar no ambiente das maquinas da 

sua fábrica agregou ainda mais, pois é o grande diferencial em relação aos outros 

comerciantes.   

 

“Quanto à escolha do local da entrevista, se estúdio ou locação, se 

ambientes internos ou externos, ela pode ser determinante no 

comportamento do entrevistado diante das câmeras. Em estúdio cercado de 

parafernália técnica estranha ao entrevistado, o depoimento pode perder a 

espontaneidade, tornasse mais frio e contido do que em um ambiente de 

convívio diário, como casa ou local de trabalho, por exemplo.” (PUCCINI, 

2009, p. 70) 

Todas as entrevistas ocorreram de forma tranquila, confortável e sem nenhum 

imprevisto, tanto para o entrevistado, diretora e equipe. Além das entrevistas foram 

captadas imagens de cobertura: interna das lojas, dos produtos, dos funcionários 

realizando atendimentos, do estilista desenhando, da fachada das lojas, do 

movimento dos transeuntes e das maquinas da fábrica do André Hallack. Algumas 

dessas imagens de cobertura foram encenadas, como a do vendedor realizando 

atendimento e do estilista desenhando um vestido, ambas na Tecidos Marabá.  

“[...] o personagem encena para a câmera aquelas que seriam suas 

atividades habituais ligadas à vida doméstica ou profissional. Essa 

estratégia de captar o personagem em atividade serve para criar uma maior 

dinâmica visual no filme, quebrando o monopólio de enquadramento de 

entrevista padrão (câmera fixa em plano médio ou primeiro plano) ao inserir 

uma maior variedade de composições visuais no documentário (planos, 

enquadramentos).” (PUCCINI, 2009, P.44) 

 Depois que as gravações foram finalizadas, cada ator social assinou um 

termo de autorização de uso da imagem e do som (ver anexo 2) em duas vias, uma 

pertencente a mim e a outra a cada um deles.  
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3- Montagem 

“A etapa de montagem (ou edição) do filme documentário marca o momento 

em que o documentarista adquire total controle do universo de representação do 

filme.” (PUCCINI, 2009, p. 93) 

O primeiro passo da montagem do filme foi selecionar o material bruto de 

gravação, que teve em seu total mais de 2 horas, cerca de 135 GB, incluindo as 

entrevistas e as imagens de cobertura. Comecei a selecionar esse material 

assistindo todas as entrevistas e anotando o assunto que era abordado em um certo 

espaço de tempo, fazendo assim marcações em tópicos. Depois de feito o mesmo 

processo em todas as entrevistas, marquei os tópicos que se assemelhavam com a 

fala de ambos os entrevistados, para assim criar uma conexão entre eles. 

 “Em documentários que se utilizam de entrevistas como recurso para a 

condução do tema, a transcrição destas no papel é sempre aconselhável. 

Essa transcrição pode ser feita de maneira detalhada, palavra por palavra, 

ou se contentar com a anotação de tópicos que resumam o assunto de cada 

parte.” (PUCCINI, 2009, P. 102) 

Após realizar a etapa de separação de material, inicia-se o processo de 

montagem em si. Para a execução desse processo convidei a Bruna Wing para 

exercer a função de montadora, juntamente comigo. Bruna é aluna do Bacharelado 

Interdisciplinar em Artes e Design e a convidei, por já conhecer seu trabalho com 

montagem.  

 O programa utilizado para montar o filme foi o Adobe Premiere Pro CC. O 

segundo passo para a montagem, era estruturar o filme, como seria o começo, o 

meio e fim. Essa montagem foi realizada como o primeiro corte do filme e foi 

pensado para apresentação do TCC, em um tempo de duração de até 15 minutos. 

Dentro disso, estabeleci uma linha de tempo, sendo, da chegada dos imigrantes, da 

instalação na cidade, do desenvolvimento do comércio durantes os anos até a 

atualidade. Então, o filme inicia-se com os atores sociais relatando como foi o início 

de tudo, a chegada dos imigrantes vindos da Síria/Libano para o Brasil e como 

foram desenvolvendo as atividades comerciais na venda de tecidos na cidade de 

Juiz de Fora. Posteriormente relatam suas experiências pessoais no comercio e as 
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mudanças que ocorreram nos últimos tempos. E finaliza com a demonstração de 

afeto e gosto pela atividade comercial e o desejo de que o estabelecimento 

permaneça funcionando futuramente sob os cuidados das gerações posteriores.  

Os cortes do filme são compostos por imagens das entrevistas e planos de 

cobertura, como: as fachadas dos estabelecimentos, com intuito de situar o 

espectador ao espaço que essas lojas ocupam junto ao meio urbano onde residem e 

resistem. O estilista realizando um croqui, a etiqueta da marca da confecção do 

André Hallack. Esses insertes de planos de cobertura proporcionam uma variação 

de enquadramento e evitam o efeito jump-cut “[...] um efeito de descontinuidade que 

faz com que o corte entre planos seja mais facilmente percebido pelo espectador, 

sentido como um “pulo” na imagem da tela.” (PUCCINI, 2009, p. 68).  

Os materiais que não entraram nesse primeiro corte, são os que fugiam um 

pouco da questão comercial e da participação desses atores sociais nessa questão. 

E os relatos que eram muito semelhantes a outros presentes no documentário, 

ficaram de fora também desse corte. Finalizou-se esse primeiro corte no tempo de 

14 minutos. Os relatos estão transcritos neste trabalho (ver anexo 3). Posteriormente 

a montagem será mais desenvolvida e o tema do trabalho poderá ser abrangido em 

futuro mestrado.  

 

3.1- Título do filme 

 Escolhi como título do filme: “O Mundo Árabe da Marechal”, pois o termo 

“Mundo Árabe”, se refere ao conjunto de 22 países, que tem em comum a cultura 

árabe dominante. Entre esses países estão, a Síria e o Líbano. As pessoas que 

participaram do documentário descendem dos que foram habitantes desses países, 

com exceção da Mounira Rahme, que nasceu na síria. O uso da palavra “Marechal” 

no título, faz referência a rua Marechal Deodoro, onde se encontra todos os 

estabelecimentos comerciais dessas pessoas. Por tanto, é o “Mundo Árabe”, que se 

instalou e dominou a rua “Marechal”, resumindo a ideia do filme.  
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4- Considerações Finais 
 

O objetivo desse trabalho foi mostrar através de um documentário, como se 

deu a imigração síria e libanesa na cidade de Juiz de Fora e como esses imigrantes 

começaram a desenvolver suas atividades comerciais no ramo de tecidos e afins. 

Mostrando também o desenvolvimento desse tipo de comércio com o passar dos 

anos, as adaptações e as mudanças e a relação dos atores sociais com esse meio.  

Produzir e dirigir esse documentário, me proporcionou uma descoberta mais 

profunda sobre as histórias dessas pessoas e de seus estabelecimentos e mesmo 

que de forma indireta, tem um forte vínculo pessoal, pois a história dos meu avô tem 

grande semelhança com as histórias deles, tem praticamente as mesmas raízes: 

imigração para o Brasil e construção de um estabelecimento comercial em Juiz de 

Fora. Assim como eu tive a oportunidade de contar a história do meu avô através de 

um documentário, agora tenho a oportunidade de contar outras histórias, desse 

mesmo “Mundo Árabe” e a forte relação com o comércio, também através de um 

documentário. Esse documentário além de ser parte do trabalho de conclusão de 

curso do Bacharelado de Cinema e Audiovisual, poderá ser objeto de memória do 

comércio de Juiz de Fora.  
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Anexo 1: Questionário 

1- Quem veio da Síria para o Brasil? 

2- Qual o motivo da vinda para o Brasil? 

3- Por que veio para a cidade de Juiz de Fora? 

4- Como foi o começo da relação com o comércio na cidade de Juiz de Fora? 

5- Por que o comercio foi uma escolha? 

6- A loja sempre foi localizada na rua Marechal? 

7- Por que a escolha da rua marechal? 

8- Por que a venda de tecidos? 

9- O que mudou nesses últimos anos? Em relação as mercadorias e ao público?  
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Anexo 2: Autorização de uso de imagem e som 
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Anexo 3: Entrevistas transcritas  

André Hallac: “Como é que um imigrante árabe começou? Pouco que eu sei, ele 

normalmente pegava mercadoria de outro patrício, que já estava há mais tempo no 

Brasil estabelecido, para poder mascatear e esse Patrício facilitava, do jeito que se 

ele vendesse, ele ia lá acertava e pegava outra mercadoria, isso ajudou muito aos 

mascates. E daí quando já tinha um dinheirinho procurou montar seu próprio 

negócio. Porque o que é mascatear? Eles pegavam as malas, falavam os bornais e 

saiam pelas fazendas, isso que aconteceu com meu avô em Oliveira forte e creio 

com os outros demais em outras regiões. E mascateavam aqui, mascateavam na 

casa, pernoitava em outra e foram fazendo o capital deles. Agora, eu considero uns 

heróis, mal mal falava a língua, então primeira coisa era prender um pouquinho da 

língua para poder se safar, então eu acredito que a minha geração, meus filhos, foi 

muito facilitada por eles se hoje a loja ainda tem essa esse tempo é graças a eles e 

não ao meu trabalho.” 

 

Antônio Arbex: Começaram a vida assim, mascateando, vendendo linha, vendendo 

agulha vendendo fita, esses “trossinho” pequenininho. Andava a cavalo na cidade 

pequena de Vassouras ao redor das fazendas, passava fome, é assim...  

Porque ele morava em Vassouras, aí ficou lá uns 5 anos em Vassouras, casou lá, 

teve os filhos, dois filhos, eu e a minha irmã e vieram para cá, veio para Juiz de 

Fora, porque falaram que Juiz de Fora é bom... aí pegou, com esse negócio de Juiz 

de Fora, Juiz de Fora, pegou e veio para Juiz de Fora. Gostaram daqui e ficaram. 

Instalou lá... a loja dele lá na Rua Halfeld, esquina com a... onde é “Arpel”, esquina 

da Rio Branco. Abriu a loja lá em 1932, em 1937 começou a trabalhar numa loja aqui 

em frente.Começou a trabalhar, ganhou dinheiro, aí quando eu tinha 16 anos, 17, 

comecei a trabalhar com ele. 

 

Mounira Rahme: “Quando eu cheguei aqui no Brasil, meu cunhado tinha loja metade 

dessa aqui, mas era grande né? E o que aconteceu? Meu cunhado conversou com 

meu tio, que dividia a loja, porque ele estava com quatro filhos homens e precisava 

de ter o seu próprio trabalho, então dividiram a loja. A “casa Chique” ficou com a 

gente, porque era meu cunhado que tinha trazido o nome de “Piraju” (São Paulo) e 
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meu tio ficou com a loja dele aqui, “Casa Royal” e daí nós começamos o trabalho. 

Era muito difícil, muita dificuldade, pouco dinheiro, povo tinha pouco dinheiro, mas 

fomos aos poucos vencendo e levando em conta uma coisa, que prefiro andar um 

milímetro, do que ficar parado. Seguimos esse exemplo, começamos de centímetro 

por centímetros, até onde chegamos hoje, com essa loja enorme que nós temos 

hoje.” 

 

André Hallac: “A loja André, ela começou em 1960 em Julho de 1960, pela 

descendência da “Casa Petrus”, porque para agregar todos os familiares estaria 

muito difícil. E ele tinha construído a galeria “João Pedro Hallack”, na Marechal 368 

onde é hoje a “Loja André” e começamos com tecidos planos, como na época todos 

os Comerciantes de Juiz de Fora tinham esse tipo de comércio. Como a loja André 

era pequena e não tinhamos capital suficiente, não tivemos como acompanhar as 

demais lojas de Juiz de Fora e fomos tentar na confecção. Primeiro com confecção 

de criança, que é produtos de recém-nascido e depois praticamente ampliamos e 

diversificando os nossos produtos. A marca Yabroud porque a origem do meu avô e 

meus pais são da cidade Yabroud na Síria, uma homenagem a eles.” 

 

Rosângela Adad: “Meu avô que veio do Líbano para o Brasil. Ele veio de Alá e abriu 

uma loja na parte baixa da Marechal chamava “Amilagrozi”, era masculino. Ficou lá 

uns 20 anos aí a parte de cima começou a ganhar força, aí ele resolveu fechar a 

parte de baixo e abrir aqui em cima com a parte feminina. Aí pediu... a galeria tava 

terminando, não era toda a galeria, era metade da galeria. Aí pediu o dono da 

galeria, que quando terminasse a esquina aqui, que alugasse para ele. O avô do 

André alugou para ele, chamava “Seu João”. Falou: “Jamil a loja tá pronta!” Nós 

entramos para cá meu irmão tinha 5 anos, eu tinha 7 e a minha irmã tinha 6. Nós 

acompanhávamos meu pai e minha tia em banco, no comércio em tudo, a gente 

vendia também, só que lógico do lado do meu pai. Ele falava: “atrás isso assim, 

assim”, a gente ia lá, pegava o pano e dava para ele. Então fomos nascidos e 

criados aqui. 

 

José Bara: Meu pai veio para o Brasil em 1947, já tinha irmãos aqui instalados. Ele 

veio justamente em função dos conflitos intermináveis na região, veio para tentar a 
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vida né? Com o incentivo dos irmãos já presentes. Como já tinha irmãos no 

comércio, ele já ficou no comércio. Comecei com 12 anos aqui na loja, já vinha com 

ele para cá com 12 anos, entrei e não sai.  

 

Mounira Rahme: O que aconteceu? Quando chegaram o pessoal, o trem passava lá 

embaixo... Marechal parte de cima não existia. Então era Marechal até aqui… para 

cima era tudo de umas coisas muito simples, não tinha movimento na Marechal. 

Porque quando chegava o trem, todo mundo saía das lojas e fazia uns cortes e 

ficava nas portas, faziam uma feirinha na frente do trem. Aí vendia, ali que vendia e 

começaram a fazer... Você imagina, o meu cunhado sem dinheiro, sem falar a língua 

direito, ele é meu tio vieram de São Paulo para cá, ficava com caixote cheio de 5, 6 

cortes, ficava perto do trem. Então o pessoal que tinha uma compra maior, vinha, 

comprava e quanto vinha outro trem, eles iam no outro, ficava umas duas, três horas 

fazendo compra e depois ia embora. Mas com o tempo a cidade cresceu, o 

movimento começou lá em cima, mas começou lá em cima… eu já estava aqui, mais 

ou menos uns 15, que começou a parte de cima a crescer.  

 

André Hallac: “Eu aprendi muito com um tio, irmão do meu pai, chamado Xafir, ele 

tinha uma loja de confecção na Marechal, hoje onde é a Loja Americana, era uma 

loja pequena e antigamente o que era a distração do morador de Juiz de Fora? Era 

descer aos sábados e domingos para ver as vitrines e os comerciantes caprichavam 

nas suas vitrines. E o que eu achava interessante, que eu aprendi muito com esse 

meu tio, é que ele tinha um dom muito diferenciado dos outros, a loja chamava 

“Casa du Jorge”, então eles passavam assim.. alá esse cara não sabe escrever, é 

“do” Jorge, mas estava escrito “du”, era aquilo que era o Marketing dele. Então todos 

os sírios que tinham vitrine para serem feitas…. nos sábados lavavam as lojas, todo 

sábado era sagrado faziam suas vitrines e então o povo, os habitantes desciam para 

ver as vitrines Rua Marechal Deodoro.”  

 

 

Antônio Arbex: “No princípio era era um comércio pequeno, muito restrito... Aí 

começou a fazer... a vender pano… pano barato. Aí começamos especializar em um 

pano, tecido mais mais fino, então adaptei a isso, eu gostei e comecei. Hoje tem até 
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estilista na loja, né? Tem dois estilistas. Aí  eles desenham aqui mesmo? 

Desenham… fazem aqui o desenho pro freguês.” 

 

Rosângela Adad: “Próprio povo que ensina a mudança, entendeu? Mercadoria e 

tudo. Por exemplo, antigamente não existia cartão, era tudo anotado, entendeu? 

Agora o dinheiro assim, tá sumindo, todo mundo fala, “vende cartão?” Vende. 

Cheque também tá parando. Então o próprio povo vai te levando à modernidade.” 

 

Mounira Rahme: “O pessoal ficou hoje exigente. E outra coisa… a internet… eles 

vem aqui, 98% de todo mundo vem com feitio na internet, no celular. Não é mais nas 

lojas, então não precisa mais nem ter desenhista, nem nada. Eles já vêm com você, 

você já olha aquilo e você procura aonde que tem para fazer para eles. Porque 

quando chega um, daqui a pouco todo mundo chega.” 

 

José Bara: “O comportamento do consumidor mudou completamente. Nesses 

últimos cinco anos, a mudança foi brusca, até tecnologicamente em função da 

internet. A tendência é o comércio virtual crescer e comércio físico decair.” 

 

Antônio Arbex: “A Marabá tá aí hoje, né? Vamos ver se têm continuidade do filho, 

porque eu já estou com 90 anos, meu filho tá aí trabalhando comigo, trabalha há 

trinta anos.Vamos vê se dá continuidade...  Parece que dá.” 

 

Rosângela Adad: “Aqui é a maior escola da vida, entendeu? É cansativo? É, mas 

você aprende muito no comércio, você faz grandes amizades. Tem que gostar, se 

você gostar, você não consegue ficar sem uma loja. Eu falo, isso daqui, para mim é 

o bem mais precioso que eu tenho.” 
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Anexo 4: Fica Técnica 
 

DEPOIMENTOS: 

 

André Hallack 

Antônio Arbex 

José Bara 

Mounira Rahme 

Rosangela Hadad 

 

DIREÇÃO E PRODUÇÃO 

 

Açucena Arbex 

 

DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA 

 

Ruan Esteves 

 

ASSISTENTE DE FOTOGRAFIA 

 

Amanda Gomes 

 

TÉCNICO DE SOM 

 

Altiere Leal 

 

MONTAGEM 

 

Açucena Arbex 

Bruna Wing 
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Arbex”. Juiz de Fora, 2017 

HADAD, Rosangela: depoimento [04 de outubro, 2017]. Entrevista cedida a 

“Açucena Arbex”. Juiz de Fora, 2017 

BARA, José: depoimento [05 de outubro, 2017]. Entrevista cedida a “Açucena 

Arbex”. Juiz de Fora, 2017 

HALLACK, André: depoimento [06 de outubro, 2017]. Entrevista cedida a “Açucena 

Arbex”. Juiz de Fora, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

Referências Bibliográficas 
 

BASTOS, Wilson. Os Sírios em Juiz de Fora. Juiz de Fora.  Juiz de Fora, MG: 

Edições Paraibuna,1988 

 

EDUARDO, Cléber. Crônica de um verão: reflexo e invenção de seu próprio 
tempo. Disponível em: <http://www.contracampo.com.br/60/cronicadeumverao.htm 

>. Acesso em: 06. Nov. 2017. 

 

FERREIRA, Dina Maria. Do semelhante ao mesmo, do diferente ao semelhante: 
sujeito, ator, agente e protagonismo na linguagem. Revista Brasileira de 

Linguística Aplicada, On-line version ISSN 1984-6398, 2017. Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S198463982017005003102&script=sci_abstrac

t&tlng=pt.>. Acesso em: 05. Nov. 2017 

 

NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Tradução: Mônica Saddy Martins. 

Campinas, SP: Papirus, 2005. 

 

PUCCINI, Sérgio. Roteiro de documentário: Da pré-produção à pós- produção. 
Campinas, SP: Papirus, 2009. 
 
RAMOS, Fernão Pessoa. Mas afinal... o que é mesmo documentário? São Paulo, 
SP: Editora Senac, 2008.  
 
COUTO, Rita; DILLY, Roberto. O Comercio em Juiz de Fora fragmentos da história. 
Revista: Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, edição especial, 
2011. 
 
 

 




