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1. RESUMO 

A imigração árabe é de suma importância para o Brasil, mais especificamente, para 

a cidade de São Paulo, que agrega uma grande parcela de mulçumanos fora dos 

países do Oriente Médio. Tratar sobre o templo tradicional do mundo muçulmano e 

da religião do Profeta Maomé é um interessante problema de pesquisa. Afirmamos 

que interessantes segundo duas abordagens, uma a da própria arquitetura, uma vez 

que tratamos de uma tipologia única que vem se afirmando desde o século VII 

através de pequenas transformações. Mas é interessante também porque fala de um 

problema atual, o da situação do mundo árabe e muçulmano dentro dos países 

ocidentais. A mesquita não é só um templo, é uma estrutura de relacionamento 

social e cultural que reúne mulçumanos e não mulçumanos em torno de uma 

tradição, a árabe, em muitos lugares do mundo. Essas comunidades têm identidade 

cultural que se apresenta solidamente construída sobre suas crenças e sobre sua 

língua, sendo o templo um lugar de oração ao mesmo tempo em que é um lugar de 

manutenção das tradições. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Em São Paulo os libaneses se instalaram principalmente na região da Rua 25 de 

Março (parte central da cidade) e seu principal meio de rendimento provinha do 

mascate de produtos, basicamente dos tecidos. Os primeiros estudaram na escola 

árabe de Yázigi – termo que significa escritor na língua portuguesa e que designava 

a família Síria no tempo de dominação Otomana – e, à medida que enriqueciam, 

investiam seus capitais na compra de terrenos e na construção de edifícios. 

Podemos notar influências da arquitetura árabe em alguns edifícios da capital 

paulista, tais como, nas casas da família Jafet no Ipiranga, no Palácio das Indústrias 

no Parque D. Pedro e em elementos presentes na mesquita situada em Santo 

Amaro, objeto de estudo desta pesquisa. 

A Sociedade Beneficente Muçulmana em Santo Amaro, fundada em 1977, possui 

autoria desconhecida, e é uma das cinco instituições de representatividade religiosa 

islâmica presentes no município de São Paulo. Sua arquitetura resguarda um interior 

repleto de cores fortes e mosaicos compostos por azulejos (elemento constante da 

arquitetura árabe). 

Embora o edifício não apresente grande excepcionalidade artística - no sentido de 



não ser uma grande obra de arquitetura -, sua utilização como mesquita pode expor 

a relevância que esta instituição deve representar para a sociedade islâmica e para 

a cultura e história de São Paulo. 

 

3. OBJETIVOS 

Compreender a importância da cultura árabe na cidade de São Paulo, a partir da 

análise de sua arquitetura religiosa, por meio do estudo de caso da mesquita da 

Sociedade Beneficente Muçulmana em Santo Amaro. E comparar o estudo de caso 

proposto com as outras mesquitas na cidade de São Paulo. 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho está sendo desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas pertinentes 

ao tema proposto, tais como: livros, jornais, periódicos, teses, palestras e vídeos, 

bem como a partir da coleta de dados em entrevistas com a comunidade islâmica de 

São Paulo, relacionada, de alguma forma, à mesquita ou a outros temas específicos, 

que serão definidos no decorrer da pesquisa. Também serão realizadas visitas a 

campo ao objeto de estudo.  

Serão feitas pesquisas no Arquivo Municipal para buscar documentação referente à 

história e à arquitetura da mesquita da Sociedade Beneficente Muçulmana em Santo 

Amaro. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Esta pesquisa realiza-se a partir de proposta metodológica que alterna pesquisa in 

loco, acompanhada de visitas ao local e levantamento de dados, com pesquisa 

bibliográfica sobre a formação do povo árabe e sua vinda ao Brasil e, 

consecutivamente à cidade de São Paulo, especificamente da tipologia do templo 

mulçumano presente no município. Também será realizado o levantamento de 

trabalhos que falam de assuntos pertinentes ao tema em questão, além de artigos, 

matérias em revistas e jornais que possam subsidiar o estudo sobre a cultura árabe 

em São Paulo. Já estão sendo realizadas pesquisas no Arquivo Municipal para 

levantamento de documentação referente à mesquita em análise. 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através do mapeamento das mesquitas implantadas na cidade de São Paulo, foi 

possível identificar elementos arquitetônicos, dos quais possibilitarão fazer 

comparações tipológicas, mesmo com mesquitas mais antigas do mundo islâmico, 

que deram origem à tipologia divulgada em aqui. 
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