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RESUMO

Essa dissertação propõe uma investigação sobre a conversão

de brasileiros ao islam. As mulheres tiveram destaque como

protagonistas embora os homens tenham contribuído, dividindo

opiniões que reforçam alguns assuntos abordados pelas mulheres.

As entrevistas nos mostram os caminhos pelos quais passaram

esses convertidos até encontrarem o Islam, como foi o processo

de conversão e quais os benefícios e dificuldades enfrentadas

com a decisão.

Num país de origem basicamente cristã e que oferece um

amplo mercado religioso, o objetivo é entender como uma

religião com fortes traços culturais, vista pelos não

muçulmanos como autoritária, fundamentalista e retrógrada, vem

ocupando espaço entre nós.

Essa investigação nos apresenta a conversão ao Islam como

uma reorganização dos projetos de vida, onde os adeptos

compartilham o sentimento de igualdade e justiça dentro de uma

comunidade religiosa que deseja uma vida mais organizada

pautada pela moral e disciplina. Num mundo desordenado, a

certeza conseguida através da conversão leva os convertidos a

uma ruptura com o antigo modo de vida e adesão a uma nova visão

de mundo, através do retorno à tradição.
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INTRODUÇÃO

_____________________________________________________________

“A renovação religiosa revela o vazio sideral deixado pela morte das utopias terrenas,

desacreditadas pelos próprios poderes que se proclamavam campeões de sua defesa:

terceiro- mundismo, nacionalismo, socialismo, marxismo... – tudo desmoronou”

Gilles Kepel (em entrevista ao semanário francês Le Nouvel Observateur).

Considerações Gerais:

O objetivo deste trabalho é discutir a conversão ao islam

de brasileiros, sem nenhuma ascendência árabe, níveis escolares

e classes sociais diversas. Embora as entrevistas tenham sido

realizadas com mulheres e homens, à medida que a coleta de

dados progrediu questões que me parecem importantes começaram a

surgir nos depoimentos das mulheres. Com isso, ampliamos a

busca de informação junto a mulheres, sem minimizar os dados

fornecidos pelos homens. A questão do gênero vem mostrar os

convertidos, residentes em São Paulo e região metropolitana

como pessoas que buscam no islam a compreensão e o conhecimento

das "coisas divinas", e de forma prática trazem para o

cotidiano um sentido que dizem ser mais humano, mais justo  e

mais seguro de viver. Apoiados nessa busca, elas aceitam as

regras da nova religião com vistas a uma vida mais organizada,



8

com maior disciplina, moralmente e socialmente melhor definida.

Dentro do grupo, alguns depoimentos têm na sua essência a busca

de Deus e a resposta para seus questionamentos, unindo na vida

prática o conhecimento teológico e da doutrina religiosa.

Nesse sentido, brasileiros de toda origem - italiana,

portuguesa, alemã e outras nacionalidades, ou brasileiros

imigrantes de outros estados caminham lado a lado em termos de

busca espiritual com os árabes de origem síria ou libanesa, que

no Brasil chegaram no final do século passado e que hoje

representam a principal colônia islâmica em São Paulo.

O Brasil, que tem na sua história o capítulo triste da

escravidão, comporta hoje uma população que quer liberdade e

que mostra através do seu modo de vestir e se comportar a

maneira despojada que procura e gosta de viver. Diferentemente

desses valores, alguns brasileiros buscam um outro tipo de vida

e princípios que valorizem mais a realidade introspectiva sem

cair no individualismo. A procura da ummat, verdadeiro sentido

comunitário de viver dentro do islam, ajusta o cotidiano desses

muçulmanos aos valores adquiridos com a religião.

No depoimento de uma convertida pode-se observar o que

motiva algumas pessoas a buscar esse novo tipo de vida e como

síntese desse sentimento,  que é comum a alguns muçulmanos,

expõe seu pensamento no que  traduz como desilusão e decepção

com  o mundo moderno:

"Após ter me desiludido também com as falsas maravilhas do

mundo moderno e perceber a decadência, hipocrisia,
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corrupção, comecei a entender os princípios islâmicos nos

seus variados aspectos espirituais, sociais, econômicos,

artísticos". 1 (mulher, 29 anos, convertida há 8 anos)

Segundo Giddens2 que analisa a pré-modernidade, a

modernidade e a pós modernidade, as transformações sociais

desde a era pré-moderna até a atual trazem uma certa

perturbação, pois significam ruptura entre as eras precedentes

e suas respectivas culturas. As transformações surgidas no

ocidente trouxeram como consequência a globalização mas também

a perda de identidade e, em função dessa perda, o

fortalecimento da auto-identidade se dá através da realização

individual que pode ser feita  pelas conexões globais.

A globalização influencia algumas formas de

desenvolvimento de  maneira desigual e tende a homogeneizar as

culturas. O lado perverso dessas consequências pode por vezes

ser minimizado a partir da adoção de conceitos que têm como

base as doutrinas religiosas. O sentimento de justiça, a

vontade de uma vida pautada por maior igualdade, faz daquele

que procura o seu sentido de existência na vida religiosa opor-

se à corrupção, ao materialismo exagerado, às desigualdades e a

tudo mais  que considerar como imoral. Mas, alerta  Giddens, a

religião que traz consolo e refúgio para as tribulações do

cotidiano pode trazer também ansiedade e apreensão mental. As

manifestações da natureza viram perigo e motivo de apreensão

enquanto o medo e a dúvida tornam-se presentes nas religiões,
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que Weber chamou de "religiões de salvação". Com isso os

temores do pecado e a promessa da salvação acabam moldando o

cotidiano dos que professam tais religiões .3

No Brasil, a pluralidade do mercado religioso propicia

que, a cada dia, mais fiéis se convertam a outras religiões. É

dentro desse leque religioso que podemos encontrar brasileiros

se convertendo ao Islam. A conversão para o islam se dá

reconhecendo a unicidade de Deus e aceitando o profeta

Mohammad4 como seu mensageiro. O convertido, ou melhor o

"revertido"5, como eles se auto denominam, acaba externando

fisicamente sua adesão - no caso da mulher, a partir do momento

que assume a vestimenta islâmica. Usando roupas longas, braços

e cabeça cobertos, as "revertidas" causam certa estranheza

àqueles que desconhecem o islam, fazendo com que a atitude dos

muçulmanos e a forma como se vestem remeta à idéia de um

passado ou a um retorno à tradição, na contramão da

modernidade.

"A construção da identidade é um fenômeno que se produz em

referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade,

de credibilidade e que se faz por meio da negociação direta com

os outros"6, portanto a aceitação da tradição islâmica vem

demonstrar as identidades individuais ou coletivas como

identificação ou como diferença com o outro. Embora a

comunidade islâmica de São Paulo seja constituída em sua

maioria de árabes libaneses e sírios, os convertidos sem

ascendência árabe, aceitam o desafio de fazer parte da
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comunidade enquanto reprodutora de idéias e sentimentos. Em

função dessa diferença étnica os convertidos mesmo que

identificando-se enquanto identidade individual, diferenciam-se

como identidade grupal. Esse reconhecimento da diferença é que

os leva a almejar um "islam brasileiro":

"... esse caminho vai ser feito pelo povo brasileiro

muçulmano, que é diferente dos libaneses e de outros povos,

porque nós temos que defender a fórmula hereditária da nossa

cultura que já é muito complicada porque nós temos um

pedacinho de todo mundo."  (mulher, 42 anos, convertida há

14 anos)

"Um Islam brasileiro já começa a ter uma cara própria e irá

se delineando com o crescimento do Islam no Brasil,

insh'Allah(se Deus quiser) .Como tudo no Brasil, o Islam vai

brotar desse encontro das diferenças, o que para mim é muito

positivo. Como você já percebeu, não existe um perfil

homogêneo de muçulmano brasileiro convertido, e aí está a

beleza e a realidade proposta pelo Islam há mais de 1400

anos ! Como você sabe, o Islam é contra preconceitos racial

ou de classe. Acho que o jeitão alegre e descontraído do

brasileiro permanece nos convertidos assim como a feijoada,

só que sem o torresmo e a caipirinha..."  (mulher, 29 anos,

convertida há 08 anos)
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Várias opiniões são observadas nos conversos em relação a

esse assunto, porém, de modo geral, o brasileiro convertido

tende a se interessar mais pelo islam em sua essência do que

seguir costumes árabes, embora às vezes não seja fácil ao novo

adepto discernir o que é cultural e o que é próprio da religião

em si. Um dos muçulmanos convertidos relatou que depois da

conversão sentiu muita necessidade de estudar melhor o islam e

de fato entendê-lo. Teve a oportunidade de ir para uma escola

islâmica fora do Brasil para aprimorar-se na compreensão dos

conceitos corânicos e suas legislações. Permanecendo durante

algum tempo na Inglaterra, onde encontrou muçulmanos de vários

outros países e culturas,  pode observar que a forma de rezar,

as atitudes e os conceitos islâmicos em todos os muçulmanos

eram exatamente iguais. O que os diferenciava era a cultura

própria de cada país e a língua falada. Resumiu dizendo: "a

religião (islam) pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo".

Seyyed Jossein Nasr, pensador iraniano7, acredita que

muçulmanos de partes opostas do mundo, tendem a ter  hábitos e

comportamentos semelhantes já que o modelo seguido é o mesmo,

ou seja “por quase quatorze séculos os muçulmanos têm tentado

despertar como o Profeta despertava, comer como ele comia,

lavar-se como ele se lavava, e até mesmo cortar as unhas como

ele fazia.” Contrapondo-se a essa opinião John Renard8 diz que

tanto muçulmanos como não-muçulmanos tendem a acreditar na

igualdade entre todos os muçulmanos. O autor duvida da

veracidade dessa afirmação em função das diferenças culturais
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dos povos que adotaram o islam. Ele acredita que a idéia de ver

os muçulmanos como iguais pode ter surgido por força do

estereótipo de que os muçulmanos são violentos e respaldados

pela religião. Para os próprios muçulmanos essa idéia de

igualdade pode ter origem na rejeição da visão de desunião

cristã, apontado pela tradição muçulmana e pela necessidade de

uma "comunidade verdadeiramente global". Concluindo, o autor

afirma que  dentro do Islam a unidade pode ser reconhecida pelo

"alto grau de coesão e identidade enquanto membros de uma

comunidade global de fé"9 mas a "diversidade cultural, étnica e

atitudinal do povo que designa  a si mesmo como muçulmano" deve

também ser observada.

Na realidade, o islam parece não encontrar barreiras

intransponíveis para ser implantado em inúmeros países do

mundo. O que pode ser constatado pelo deslocamento de

muçulmanos árabes, africanos, asiáticos para a América do Norte

e América Latina, para a Austrália e vários países da Europa,

preservando sua religião e preceitos religiosos. Esses

deslocamentos permitem de forma abrangente a difusão da

religião entre pessoas de origem não-muçulmana, fazendo do

convertido um agente difusor em potencial. Embora alguns países

- como a França e Estados Unidos -  permitam e de certa forma

até facilitem as condições para as práticas religiosas essas,

via de regra,  se tornam de difícil execução nos países de

minoria muçulmana. De modo geral e para o observador leigo,

esse grupo religioso é visto com cautela e até mesmo de forma
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preconceituosa, possivelmente pelo desconhecimento da religião

e também pela relação que se estabelece entre ela e grupos

radicais, terroristas ou mesmo costumes tribais ou culturais.10

"...o que chama atenção, realmente é o uso da vestimenta

comprida e do lenço (no caso das mulheres) . Existe um

estigma, um preconceito geral do uso do lenço associado à

inferioridade da mulher, da mulher como escrava, cegamente

submissa ao marido...As pessoas acham que o uso do lenço

está associado a fatores culturais e não religiosos, do

mesmo modo que acham que todos os muçulmanos são árabes e

vice-versa, sendo que estes são apenas 16% do total de

muçulmanos. Existe uma total desinformação e ignorância em

relação ao islam, parte da culpa é da educação... ensinam

que adoramos Mohammad, nada se fala sobre os Malês, escravos

muçulmanos na época da colônia,  e parte da mídia "torce" as

informações sobre o mundo islâmico. Pessoalmente não sofri

diretamente com agressões e discriminações". (mulher, 29

anos, convertida há 08 anos).

"Para ambos (homens e mulheres) existem grandes

dificuldades. O véu...isso agride as pessoas. O homem também

tem grande dificuldade, principalmente no seu emprego. Se

você estuda ou trabalha em algum lugar, você tem vários

amigos... normalmente todo mundo namora, o que acontece...

você não faz aquilo(namorar, sair)... se alguém vem falar



15

com você sobre isso, você dissimula e sai, então você cria

problemas também no trabalho". (homem, 30 anos).

O escritor V.S.Naipaul11 considera convertido todo

muçulmano de origem não-árabe e condena como cruel o

"fundamentalismo islâmico de permitir apenas aos árabes a ter

um passado, lugares sagrados, locais de peregrinação e cultos à

terra". Diante de todas essas questões controvertidas resolvi

realizar esse trabalho cujo objetivo é entender: porque algumas

brasileiras estão se convertendo ao islam, como é o processo de

conversão e quais são os benefícios e dificuldades que as

convertidas enfrentam com essa decisão.

A religião, como se sabe, é pautada pelas questões morais e

regras que devem ser seguidas; interessa-me ver como os

brasileiros convertidos se comportam em relação aos preceitos

religiosos. Os pontos centrais a serem estudados giram em torno

das seguintes questões:

• O cumprimento dos preceitos religiosos:

Uma das obrigações do muçulmano, são as cinco preces diárias

("salat"). Em algumas situações, essas orações terão que ser

realizadas nos locais de trabalho. Como tornar essa prática

possível dependendo da tarefa que se realiza? E como cumprir

por completo a tarefa, já que ao fiel é necessário fazer a

ablução antes da oração e manter a concentração necessária

para a realização desse preceito?
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Aos homens é solicitado que compareçam às sextas-feiras à

mesquita onde é realizada a oração do meio dia e um sermão

("khutbah"). Embora não seja uma imposição essa oração

preferencialmente deve ser realizada em congregação. No caso de

algumas profissões, horários de trabalho ou mesmo dificuldade

de locomoção, como o muçulmano enfrenta essa dificuldade? Em

caso de necessidade é permitido ao praticante fazer suas

preces em outros horários?

No calendário muçulmano não existem muitas datas

comemorativas mas uma das mais importantes é o Ramadã, que dura

quase um mês. Esse mês é marcado pelo jejum alimentar e

privação de bebida, fumo e sexo desde o nascer até o pôr-do-

sol. A prática tem como objetivo demonstrar domínio de si mesmo

e provar a força de vontade de cada um. Os muçulmanos se sentem

felizes ao final, quando conseguem superar fome e sede, porém

não há como negar que existe o desgaste físico o que pode de

certa forma acabar refletindo nas tarefas diárias de cada um.

Dentro desse cenário é importante saber como problemas

resultantes desse desgaste pode ser contornado no ambiente de

trabalho, levando em consideração que existem muçulmanos

convertidos nos vários ramos de atividade profissional. Nos

países de maioria muçulmana, o cotidiano acaba sendo adequado

ao mês de jejum, mas num país de minoria muçulmana é importante

verificar as possíveis situações e como se comportam os fiéis.

Especialmente em tarefas onde a atenção precisa ser muito

grande e qualquer desgaste físico pode ser fatal. No Brasil
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esse período acontece no verão, o que tende agravar mais as

condições físicas do adepto. Por outro lado, o empregador está

preocupado com o desempenho da empresa, não se interessando

necessariamente por problemas religiosos dos funcionários. Como

o adepto do islam procede caso seu empregador não seja

muçulmano e sob quais condições permite-se o não cumprimento do

preceito?

Como obrigação religiosa todo muçulmano deve

disponibilizar 2,5% de sua renda anual líquida em prol de ações

comunitárias, como a ajuda aos mais necessitados ou obras que

beneficie todo o grupo. Será que essa doação torna-se possível

num país como o nosso de baixa renda per capita?

A peregrinação à Meca deve ser realizada pelo menos uma

vez na vida, o que acaba sendo uma meta de todo muçulmano,

dentro de suas possibilidades físicas e financeiras. Qual é o

empenho que os convertidos estão dispostos a ter para realizar

esse preceito?

• A atuação da mulher na sociedade:   

A mulher muçulmana apesar de ter um papel importante dentro da

família, hoje tenta maior destaque também dentro da sociedade e

do mercado de trabalho. Em alguns países ela tem sido

discriminada, como é o caso do Afeganistão mas, em

contrapartida, é possível ver grupos de mulheres muçulmanas
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reivindicando igualdade e lutando pela  vida profissional. Na

Indonésia, por exemplo, há mulheres bem sucedidas no mundo dos

negócios e no Irã tomamos conhecimento de que a grande maioria

de alunos nas universidades é constituída por mulheres que

buscam o crescimento profissional12. Dentro do islam a mulher

tem os mesmos direitos ao trabalho que o homem, portanto é

importante verificar se uma convertida abre mão da sua vida

profissional em função da religião, face à escassez de postos

de trabalho ou se luta pela igualdade no mercado profissional.

Dentro do islam, não é permitido, a união entre muçulmana

e não muçulmano; em sociedades de maioria muçulmana, tal fato

não é relevante, por questões óbvias. Porém nos países de

minoria muçulmana podem surgir situações de difícil solução,

como por exemplo, no caso de uma mulher convertida casada com

um não-muçulmano e esse não optar pela conversão.

Finalmente, é importante observar também como a muçulmana

brasileira convertida é vista pelos muçulmanos de outra

cultura, com outros posicionamentos de vida.

• Receptividade da comunidade árabe:

A maioria dos muçulmanos em São Paulo é composta por árabes

sírios e libaneses e seus descendentes. Os brasileiros

convertidos entrevistados não têm ascendência árabe, portanto é

interessante observar como a comunidade árabe recebe os novos

muçulmanos que, sendo uma minoria, oriunda de outras religiões,
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depende dos seus ensinamentos e da cooperação para o

aprendizado das práticas religiosas. Outra questão de interesse

é saber se os novos adeptos são influenciados por costumes

árabes ou seguem os princípios islâmicos sem se deixarem levar

pela "arabização".

•  Uso da vestimenta islâmica:

Países como a França e Estados Unidos já foram alvo de

controvérsias sobre o uso do véu islâmico e muçulmanas foram

impedidas em algumas escolas de usar o véu sob alegação de

estarem descaracterizando o uniforme da instituição. Também na

Turquia alunos de escolas públicas ou pessoas que trabalhem em

escritórios ligados ao governo não podem usar o véu islâmico

por ser considerado uma ameaça ao regime secular. No Brasil

como se comporta a sociedade que não está habituada com o uso

dessa vestimenta? Há algum tipo de preconceito por parte dos

não-muçulmanos?

•  Aceitação da conversão ao islam pela sociedade:

Ao optar por uma religião de origem não cristã, desconhecida

pela maioria dos brasileiros, vista como uma religião radical,

constantemente ligada na mídia aos grupos terroristas árabes,

africanos ou asiáticos, como se comportam as famílias, amigos e



20

colegas de trabalho dos convertidos ao islam? É importante

destacar se em função da conversão pode ocorrer ruptura nas

relações mais próximas ou se existe compreensão e aceitação.

 Esclarecer essas questões permitirá visualizar o que o

convertido encontra ao optar pelo islam e como ele contorna as

dificuldades próprias da prática da religião num país de

minoria muçulmana.

Os costumes que observamos no Brasil de modo geral são

contrários aos observados no islam. O clima tropical leva

homens e mulheres a vestirem-se de forma mais despojada. A

cerveja e a caipirinha fazem parte do dia-a-dia dos jovens e a

música encanta crianças e adultos. As danças são erotizadas e o

ponto alto fica por conta do carnaval, onde mulheres e homens

desfilam seminus aos olhos de milhões de pessoas que admiram o

espetáculo. A contradição é grande entre esses costumes e o

islam, que prega uma vida sem exageros, condena a exposição de

corpos, a dança erotizada, o consumo de álcool e tantas outras

atividades que considera como ilícita. Em consequência, a

pergunta que nos vem à mente é porque há brasileiros que aderem

ao islam optando por uma vida  recatada, com regras e preceitos

que podem causar rupturas pessoais, familiares e profissionais?
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O Trabalho de Campo:

A pesquisa tem como propósito trabalhar a conversão ao

islam, com ênfase na análise dos depoimentos de mulheres, sem

ascendência árabe. As entrevistas foram realizadas

principalmente em São Paulo - capital e região metropolitana,

onde se encontram comunidades importantes embora algumas delas

tenham sido realizadas com brasileiras que se mudaram do local

de origem para outros estados e para fora do Brasil. Algumas

ainda foram realizadas com muçulmanos de outros locais com o

intuito de esclarecer dúvidas.

O primeiro contato foi com o Centro de Divulgação do Islam

para a América Latina (CDI), situado em São Bernardo do Campo

e a Mesquita que fica ao seu lado. Esse grupo de muçulmanos é

composto em sua maioria de árabes vindos da Síria e Líbano, e

da Palestina em menor número. De posse de alguns livros por

eles editados, foi possível iniciar  um estudo sobre o islam,

já que até então a bibliografia conseguida não era muito

extensa. No Brasil o islam foi pouco estudado ao contrário de

países da Europa, como França e Inglaterra, e também Estados

Unidos que dispõem de vasta bibliografia sobre o assunto.

Como primeiras colaboradoras foi possível contar com uma

professora do Centro de Estudos Árabes da USP e uma estudante

de Ciências Sociais, muçulmana, que foi responsável pelas

primeiras indicações de algumas convertidas. A estudante, de

origem libanesa, é filha de imigrantes muçulmanos não
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praticantes e teve até a sua adolescência uma busca religiosa,

entregando-se  finalmente à vida islâmica. Foi através desse

contato que  tornou-se possível conhecer a mesquita do Pari -

do ramo xiita, e o centro islâmico. O próximo passo foi

conhecer a Mesquita do Brasil, a primeira aqui construída. A

partir daí foi possível percorrer outras instituições como a

Federação Islâmica do Brasil, participar de congressos e

palestras, onde os palestrantes eram sheikes sauditas,

libaneses e de outros países de maioria islâmica. Houve também

a participação em festas religiosas ligadas à comunidade.

Já dentro do universo islâmico, foi possível conversar com

as convertidas que se dispuseram a colaborar na pesquisa,

perfazendo um total de 15 entrevistadas. As entrevistas foram

realizadas com pessoas indicadas pelas primeiras colaboradoras

e posteriormente com indicação das próprias convertidas, não

tendo sido estabelecido nenhum critério específico de definição

do campo de pessoas. Foram entrevistas abertas versando sobre o

histórico de vida, trajetória religiosa até tomar conhecimento

do islam, motivos que levaram à conversão, ritual, dificuldades

e facilidades antes, durante e após a conversão. A maioria se

colocou à disposição para novos contatos e futuros

esclarecimentos, e foi exatamente o que ocorreu durante a

pesquisa, quando algumas delas acabaram tornando-se consultoras

sobre o islam.

As entrevistas foram gravadas e posteriormente

transcritas, e algumas, em menor número, foram feitas via
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Internet. Hoje é possível encontrar através da Internet um

grande número de sites islâmicos, o que ajudou a esclarecer

alguns pontos, atualizando dados abordados. Foi possível também

manter contato com convertidos brasileiros que vivem atualmente

em outros países, como  Estados Unidos, Egito ou outras cidades

brasileiras, como Londrina, Belo Horizonte, Salvador, interior

de Minas e de São Paulo e que forneceram informações sobre as

comunidades fora de São Paulo. Através desses contatos foi

possível entrar em  listas de discussões e clube islâmico onde

são abordados temas pertinentes à religião, dúvidas comuns de

recém convertidos ou simplesmente manter conversas com

muçulmanos e pessoas que se interessam pelo assunto, seja por

motivo pessoal ou acadêmico.13 A participação nas listas de

discussão permitiu a observação participante no grupo de

convertidos e muçulmanos natos, o que de fato contribuiu para

uma análise comparativa entre grupos ou indivíduos de escolas

de pensamento religioso diferentes, culturas diversas ou mesmo

dúvidas comuns entre os recém convertidos.

De posse de todos esses dados foi realizada uma avaliação

que durante o trabalho serviram de suporte aos assuntos

abordados: islam, migração e conversão. O critério utilizado

para elaboração dos dados e posterior descrição foi o método

indutivo.14, tendo em vista que as entrevistas foram realizadas

de forma livre de modo que os entrevistados não fossem

influenciados a nenhum caminho de resposta. A análise foi feita

a partir da organização das entrevistas (ANEXO).
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Conversão:

O conceito de conversão foi discutido tanto pela ótica da

psicologia da religião, quanto pela ciência da psicologia em

geral e pela sociologia. A discussão da conversão como sendo

psicológica aponta para a mudança de visão de mundo, no entanto

diante de um aprofundamento da questão, as mudanças

comportamentais podem ser percebidas como sociológicas. Dessa

forma a conversão tanto pode ser analisada dentro do contexto

psíquico quanto social.

Eliade15 entende a conversão como radical rejeição do mal

e a busca de Deus através da fé. Ela pode apresentar-se de

formas diferentes dependendo de cada um, abrupta e radical ou

gradual, mas sempre dinâmica e como um processo multifacetado

de trocas, podendo também não ser a opção definitiva. Ele

analisa a conversão através de três dimensões: tradição,

transformação e transcendência, mostrando a  complexidade e a

diversidade do assunto.

Pela "tradição" a conversão é vista pelo viés social e

cultural através dos símbolos, mitos, rituais, visão de mundo e

instituições, com isso permitindo uma percepção sociológica,

antropológica, histórica e psicológica da conversão. As visões

sociológicas, estão contidas nessa dimensão através dos

aspectos sociais e institucionais, considerando alguns pontos

fundamentais, como as condições sociais na época da conversão,

relacionamentos e instituição do convertido e característica do
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grupo religioso o qual pertencerá. Ainda focam a interação

entre os indivíduos e o meio em que vive, bem como a

expectativa com relação ao grupo que fará parte. As visões

antropológicas vão estudar fenômenos como os ritos de passagem,

rituais, mitos e símbolos contidos no significado da cultura e,

na visão histórica, serão colhidos e integrados os detalhes

particulares e concretos das conversões. A conversão através da

ótica psicológica está contida na "transformação". Esse é um

processo de mudança apresentada através da troca de pensamento,

sentimentos e ações das pessoas. Alguns autores assinalam que a

conversão geralmente vem precedida de angústia, confusão,

conflito, culpa, falta de esperança e outras dificuldades e

ainda analisam a conversão como transformação do "eu". A

"transcendência", terceira dimensão da análise de conversão de

Eliade, se refere ao campo do sagrado.

Várias são as definições e abordagens, contudo Richard

Travisano16 refere à conversão como uma "radical reorganização

da identidade, pensamento, vida". É uma descontinuidade de

crença ou visão de mundo, rejeição do modo de vida anterior e a

adesão a um outro modo de vida.17 O "modelo de Paulo" dentro da

abordagem clássica é colocada como forma mais comum de

conversão e que geralmente acontece na adolescência, embora

possa ocorrer também em qualquer outra idade. Pela perspectiva

da psicologia social existe uma tendência a um questionamento

da generalização de conversão através desse modelo paulino não

somente diante das conversões cristãs, como nas conversões a
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outras religiões. Essa discussão se dá através da possibilidade

da lembrança do modelo de Paulo, vinculado à visão de conversão

como radical transformação do "eu". Uma das diferenças entre os

conceitos psicológicos e sociológicos consiste exatamente na

definição de que a conversão é uma radical transformação do eu,

para a psicologia enquanto na sociologia é uma radical troca no

eu.18

Há nos processos de conversão duas formas distintas:

conversão súbita e conversão gradual. A primeira, conforme

James Richardson, é rápida, emocional, com forças externas

atuando sobre o convertido, é uma dramática transformação de si

mesmo com a clara percepção da mudança de comportamento. Esse

tipo ocorre uma única vez e de forma definitiva e é mais comum

em adolescentes repetindo a experiência paulina.19 Por vezes é

discutida como sendo precedida por crise, portanto totalmente

associada ao emocional.

O segundo tipo, a gradual, é racional, ativa, busca a auto

realização dentro do grupo e a mudança de comportamento é

anterior à conversão, sendo mais comum nos adultos jovens.

Poston20 observa que a conversão emocional e a conversão

causada por uma crise são incomuns nas religiões não cristãs,

inclusive no islam.21

Apesar da conversão religiosa súbita ou gradual trazer

através da ótica psicológica a transformação do eu, existem

diferenças marcantes entre uma e outra. Na gradual, o adepto

busca o conhecimento às vezes por longo tempo antes de se
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converter, o que contribui de forma  consciente para essa

transformação,  assim como denota um processo contínuo através

do  aprofundamento da fé. Esse tipo de conversão se diferencia

da conversão súbita por ser um processo cognitivo em vez de

emocional. Por outro lado, a conversão repentina proporciona

uma entrega voluntária e geralmente vem acompanhada de

sentimento de pecado e culpa.22

E.T.Clark23 fez um estudo para classificar as conversões

súbita e gradual. A súbita foi dividida em : "definite crisis

awakening", na qual a transformação pessoal foi seguida por

transformação religiosa e "emotional stimulus awakening" que

acarreta desenvolvimento da religiosidade gradual, interrompida

por um estímulo emocional e subitamente seguida de

transformação religiosa. A conversão gradual é descrita como

"gradual awakening", constante, progressiva, com

desenvolvimento lento, resultando em transformação religiosa

gradualmente. O resultado da pesquisa de Clark mostra que quase

toda conversão gradual é associada à compaixão, amor e perdão,

enquanto a súbita é associada ao medo e ansiedade. Os

sentimentos negativos existentes antes da conversão, geralmente

provocados pela severidade da teologia relacionada à conversão

súbita sugerindo a transgressão e culpa, são substituídos pelo

alívio. Clark sintetiza que o estado emocional negativo pode

precipitar experiências dentro do quadro religioso e que a

conversão propõe ajuda positiva desses sentimentos negativos.24
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Segundo Saliba (1995, pp. 84-85), existem dois modelos de

conversão dentro dos estudos contemporâneos: o ativo e o

passivo. No modelo ativo, o convertido é um indivíduo que

procura ou é confrontado com uma nova fé escolhendo e

comprometendo-se livremente com a escolha, mesmo que hajam

fatores psicológicos ou sociais que possam afetar a decisão

final. No modelo passivo o convertido é persuadido e fica

exposto à "brainwhasing" - lavagem cerebral -  sendo

considerado inclusive como patologia em alguns casos. Para o

autor, a conversão súbita é passiva e o foco das experiências

dos convertidos é influenciado por forças externas ou

confrontado por "otherness". Por outro lado a conversão gradual

é obtida através da procura ativa individual de pensamento e

pode se arrastar por longo tempo antes da consciência da

transformação. Nos dois tipos de conversão, a socialização é

fator motivacional para aceitação da nova religião. No caso do

modelo onde o adepto  foi persuadido a uma nova religião a

partir da socialização, doutrinação ou lavagem cerebral ele

aceita os valores do novo grupo e se mantém sob o controle dos

líderes. Na conversão passiva, o adepto procura no grupo a

fonte de conhecimento da religião e se identifica com ele tanto

ideologicamente como no comportamento e sentimento.

É importante observar que a conversão  é um processo antes

de tudo individual e que o nível de comprometimento e adesão

vai depender da natureza de cada uma das religiões em

particular. William James discute a teoria da religião da
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conversão dentro dessa perspectiva individual, onde o homem

solitário mediante seus sentimentos se atém a qualquer coisa

que considere como divino25. James é cauteloso com relação à

determinação da essência da religião e também muito atento à

diversidade da experiência humana, o que o leva a ser bastante

prudente com relação à identificação do objeto da  religião. A

religião para James é vista num todo como reconhecimento de um

problema e a solução para ele. A unificação do "eu dividido" é

a maior contribuição para a crença religiosa mesmo que isso

culmine em rejeição da própria religião. Assim para ele a

conversão representa o melhor exemplo da "unificação do eu".

Dentro da conversão para o islam, através das entrevistas

de campo, foi percebida uma maior aproximação da conversão

gradual ativa. Segundo depoimentos, os convertidos ficaram

conhecendo a religião através de leitura sobre o assunto,

através de algum amigo que já conhecia a religião, estudos

correlatos que suscitaram necessidade de um maior conhecimento

do islam ou até mesmo por simples curiosidade ou coincidências

como trabalhar ou conhecer alguém que já havia se interessado

pelo islam. Essa busca resultou de forma gradual em conversão,

motivada pela insatisfação pessoal e que com a conversão acabou

transformando-se em prazer, mesmo que o sacrifício e as

dificuldades da prática religiosa num país de minoria muçulmana

pudessem trazer algum contratempo relacionado à ruptura

individual ou social, da família, trabalho ou amizades.
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A concepção de conversão adotada pelos muçulmanos vem

permeada pela aceitação da conversão como volta a um estado

anteriormente já experimentado, mesmo que inconscientemente.

Para eles, toda criança quando nasce é um muçulmano em

potencial, pois nasce num total estado de submissão sendo

levado pelos pais ou familiares ou mesmo pelo livre-arbítrio a

adotar outro tipo de crença, por isso ao buscar o islam como

opção religiosa, esse está "retornando ao islam", ou

"revertendo", dentro da concepção islâmica. O conceito islâmico

de ser muçulmano é descrito por eles como sendo muito mais

amplo do que simplesmente seguir uma religião, já que ser

muçulmano dentro do sentido estrito da palavra significa

"submeter-se voluntariamente à vontade de Deus". Para o

seguidor do islam, todo o Universo é muçulmano por não lhe ser

possível alterar a ordem a que está submetido e que para os

muçulmanos foi designada por Deus. Dentro dessa concepção de

ser muçulmano e pela análise das entrevistas realizadas, os

convertidos ou revertidos passaram por um processo individual,

ativo e gradual de reorganização de identidade, através da

descontinuidade da visão do mundo a que pertenciam e que a

partir da socialização dentro do grupo religioso, ou da ummmat

islâmica, aderiram a um novo ponto de vista e consequente

mudança no seu modo de vida, na sua conduta e sentimentos.

"Antes de ser devido a qualquer poder inato do indivíduo,

o ideal coletivo, expresso pela religião, foi antes idealizado

pelo indivíduo com base nas exigências da vida coletiva(...)
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Certamente encarnando-se nos indivíduos, os ideais tendem a se

individualizar. Cada um os compreende à sua maneira, marca-os

com sua impressão; eliminando-lhes alguns elementos,

acrescentam-lhes outros. O ideal pessoal origina-se, assim, do

ideal social, à medida que a personalidade individual se

desenvolve e se torna fonte autônoma de ação".26 É essa

personalidade individual, com ideais criados a partir de

conceitos alterados de um conhecimento adquirido na vida

coletiva, que vai ser transformada na adesão a novos grupos.

Problemas individuais, sentimentos e vontade de pertenciamento

a outro grupo ideológico vão levar o indivíduo à busca ativa de

um novo grupo religioso.

Nossas entrevistas foram realizadas com pessoas que

relataram sua experiência de conversão, de forma retrospectiva

após a nova socialização. Suas declarações são, portanto,

resultado da convivência na comunidade islâmica, e de maior

familiaridade com os conceitos e valores religiosos.

O conceito de comunidade será entendido nesse texto como

"comunidade de muçulmanos" ou "grupo de muçulmanos", para os

que nasceram dentro da religião islâmica e os brasileiros que

se  converteram; para designar árabe sírios e libaneses, que

para aqui imigraram assim como seus descendentes, foi utilizado

o termo "comunidade árabe". Segundo Weber27, a comunidade

inspira sentimento subjetivo, afetivo ou tradicional, enquanto

a sociedade inspira-se na compensação de interesses de motivos

racionais. Acredito que os imigrantes árabes, em um novo país,
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são tomados por esse sentimento afetivo e tradicional. Por

outro lado, a relação de novos fiéis com os imigrantes é

permeado de uma certa tensão. A identidade individual nesse

caso, pressupondo a identificação do convertido com o islam,

vem contrapor-se à identidade grupal por força de diferenças

com a comunidade árabe muçulmana.

Para melhor entender o relacionamento entre os imigrantes

árabes e os brasileiros convertidos, bem como o que motivou a

permanência do islam no Brasil, principalmente em São Paulo,

abordaremos mais à frente a "imigração árabe". É oportuno

observar que em outros estados brasileiros é notada também a

presença de imigrantes muçulmanos e que em comunidades fora de

São Paulo podem ser encontrados sheikes de origem sudanesa,

marroquina e outros. Entretanto não é objeto de estudo dessa

pesquisa saber por qual via o islam penetrou no Brasil, mas

analisar um grupo de convertidas brasileiras, inseridas, em

parte, dentro da comunidade árabe de São Paulo.

Alguns conceitos como o de "povos orientais" e "povos

ocidentais" ou "países ocidentalizados" foram aqui colocados

com precaução. Povos orientais foi usado para indicar origem

muçulmana ou países de maioria muçulmana (Oriente Médio, parte

da África e Ásia) e "povos ocidentais" ou "países

ocidentalizados", para países não-muçulmanos ou de minoria

muçulmana como Europa, Américas, Austrália e Oceania. O termo

oriente - onde nasce o sol, o leste ou simplesmente o lado

direito da carta geográfica - e ocidente - onde o sol se põe, o
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oeste ou simplesmente o lado esquerdo do globo terrestre28 é

uma forma simplista de localização e foi utilizada por ser de

uso corrente e facilitar a apreensão rápida. Como acertadamente

registra Edward Said, o ocidente visto pelos orientais é

oriente, ou seja, se sairmos do ponto de vista ocidental de que

o oriente é o lado direito, o ocidente para os orientais

localiza-se pois nesse mesmo lado direito. Com isso procura ele

mostrar como o orientalismo é uma idéia concebida a partir do

ocidente.29

Antes de prosseguir na análise dos dados, convém um relato

sucinto sobre o islam e seus desdobramentos na história e na

vida de algumas sociedades.
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CAPÍTULO I

_______________________________________________________________

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso.
Recita em nome de teu Senhor que criou,

Criou o homem de sangue coagulado.
Recita. E teu Senhor é o mais generoso,

Que ensinou com a pena,
Ensinou o homem o que não sabia, Sim, o homem se tornou insolente,

Pois acha-se auto-suficiente, Com certeza, para teu Senhor será o retorno.
Visite aquele que proíbe
Ao servo de Deus de orar?

Viste se está no caminho da verdade.
E se recomenda a piedade?

Viste se desmente e afasta?
Não sabe que Deus o observa?

Se ele não se contiver, agarra-lo-emos pela fronte,
Uma fronte de mentiroso e pecador.

Que chame seus seguidores!
Nós chamaremos os guardas do inferno.

Não, não lhe obedeças. Prosta-te e aproxima-te.

(Corão - 96:1-19)

O Islam:

Num contexto de espaço rude, povos nômades, caravanas e

mercadores, nasceu na tribo coraixita o profeta Mohammad e com

ele o islam. Cronologicamente, o desenvolvimento e a expansão

da  religião se deu em curto espaço de tempo: por volta de 570

d.c. nasceu em Meca Mohammad Ibn Abdullah, casou-se aos 25 anos

com sua empregadora Khadija, uma viúva rica. Em 610, com 40

anos de idade teve sua primeira revelação e em 613 iniciou sua

pregação. No ano de 619 morreu Khadija e, em 622, aconteceu a

hégira30 e o começo efetivo do islam.
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O profeta Mohammad recebeu, numa noite de Ramadã, a

primeira mensagem divina enquanto encontrava-se no monte Hira.

Através do anjo Gabriel, segundo o Corão, o profeta foi

convidado a uma recitação. "Recita: em nome do vosso Senhor que

criou/ Criou o homem de um coágulo de sangue"(Corão - 96:1-2).

Depois desse fato, Mohammad continuou a receber mensagens

divinas que transmitiu aos homens. Deus através do profeta

ordenou que a crença e a prática da idolatria  fossem

renunciadas pelos homens, dando lugar à adoração de um "Deus

único e universal".

A palavra Islam, deriva da raiz árabe "salaam", que

significa "Paz". É também a "submissão voluntária à vontade de

Deus", que segundo o conceito islâmico é uma forma de alcançar

a paz interior. O seguidor do islam, o muçulmano, é portanto

"aquele que se submete à vontade de Deus"31

 O Profeta Mohammad que morreu em Medina em 632 foi

sucedido por califas escolhidos pela comunidade - colaboradores

e líderes. Os quatro primeiros califas, chamados de Rashidun,

os "corretamente orientados", tiveram seus impérios

fortalecidos de 623 a 661, quando o poder passou primeiramente

pelos Omíadas e depois aos Abássidas. Os primeiros califas

foram conhecidos como sunitas, ou seja  aqueles que seguiram a

Sunnah32. O primeiro califa escolhido foi Abu Bakr, que

permaneceu no poder dois anos (632-634), apesar de não ter sido

reconhecido como autoridade muçulmana por muitas tribos da

época. Foi Abu Bakr, que por conselho de Omar, eleito
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posteriomente o segundo califa, mandou redigir as passagens do

Corão33 - livro sagrado islâmico - para assegurar a preservação

do texto revelado por Deus através do anjo Gabriel ao Profeta.

As revelações foram concatenadas ainda quando o profeta estava

vivo, porém depois de sua morte Abu Bakr encarregou Zaid Ibn

Sabet, que era um Hafiz (o que decorou o Corão), a preparar uma

cópia "Musshaf" (encadernação) que se manteve com Abu Bakr e

depois com Omar Ibn al-Khattab, que como segundo califa,  se

manteve no poder por 10 anos (634-644). O terceiro foi Uthman

Ibn Ali Affan (644-656) e o último Ali Ibn Abi Talib, que

permaneceu no califado de 656 a 661. Ali também era  da tribo

coraixita, primo e genro do Profeta Mohammad, casado com sua

filha Fátima.

A partir desse último califa foi que se originou uma outra

linha islâmica, o xiismo, que hoje representa mais ou menos 20

por cento dos muçulmanos no mundo34. Da união entre a filha do

Profeta Fátima e Ali  nasceram Hassan e Hussein como segundo e

terceiro imã35. A partir daí todos os seguintes36 até o último

deles, que ocultou-se misteriosamente, são descendentes diretos

de Mohammad e para os xiitas são os únicos intérpretes

autorizados do Corão. As divergências políticas iniciais se

transformaram em religiosas e os xiitas desenvolveram o próprio

sistema de leis e interpretação.

Antes do surgimento do islam, os politeístas faziam suas

adorações e oferendas diante da Caaba, em Meca - Arábia Saudita

- que hoje é a representação máxima de local sagrado dentro do
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islam. É um monolito cúbico que abriga uma pedra preta

celestial  e que os muçulmanos acreditam ter sido erguida por

Abraão, patriarca bíblico dos povos judeus e árabes. Hoje é

visitada por milhões de muçulmanos de todo o mundo, que cumprem

o hajj - a peregrinação, um dos preceitos da religião. A partir

do surgimento do islam, esse símbolo deixou de ser para os

muçulmanos um lugar profano para se tornar o lugar sagrado

dentro do conceito monoteísta. Segundo Mircea Eliade "o símbolo

revela certos aspectos da vida - os mais profundos - que

desafiam qualquer outro meio de conhecimento"37. É através do

conhecimento dos símbolos que o homem se coloca enquanto homem;

e é fora do contexto da história, como "homem simplesmente",

que ele nos momentos de devaneio e sonhos se envolve numa busca

do símbolo sagrado que pode levá-lo à experiência do "paraíso

perdido". O hajj de alguma forma pode significar esse devaneio,

pois a Caaba e os símbolos lá existentes mostram-lhes a força

da fé. Peregrinos de todas as culturas saem do cotidiano e,

longe da sua historicidade, anônimos em meio a uma multidão de

peregrinos, podem sentir-se no "centro". É para lá também que

os muçulmanos todos os dias se viram em suas preces. Forma-se

assim o que Eliade identifica como "Eixo Cósmico" e que de

certa forma leva a oração diretamente a Deus. Por isso estar na

Caaba, frente ao símbolo sagrado, é estar mais perto de Deus e

mais perto do paraíso.

Allah, palavra árabe que significa Deus não admite gênero

e nem plural, o que vem expressar o sentimento do muçulmano
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face à religião monoteísta. O islam vem dar continuidade ao

judaísmo e cristianismo pelo menos na essência das mensagens de

Deus a Moisés e Jesus Cristo. Allah é o soberano, não admitindo

o muçulmano qualquer intermediário entre o homem e Deus.38

• Preceitos do Islam:

O islam é constituído por cinco preceitos que devem ser

entendidos conforme seus significados interiores:

A unicidade de Deus:

"La ilaha ila Allah, Muhamaden-rasul Allah".

Através da "chahada"39 ou testemunho da fé, o fiel crê na

unicidade de Deus e que o profeta Mohammad é o seu mensageiro.

"Ele é o Deus único, Deus, o Absoluto, ser que não gerou ou foi

gerado; e nada há que se Lhe assemelhe" (Corão 112:1 a 4). Para

os muçulmanos, nenhuma outra divindade existe senão Deus, Ele é

absoluto e fez dos homens e da natureza uma manifestação  de

sua bondade. Deus é eterno, bondoso e misericordioso,  justo e

severo com os que Dele se distanciam. No dia do Juízo Final,

Deus julgará vivos e mortos beneficiando os que o seguiram com

a vida eterna no paraíso. O pronunciamento da Chahada implica

na rejeição de superstições, astrologia, quiromancia, santos ou

amuletos da sorte.
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As cinco preces diárias:

Cinco vezes ao dia os muçulmanos fazem suas orações voltados

em direção à Meca40. Elas podem ser realizadas individualmente,

embora alguns prefiram fazer as recitações na mesquita. Antes

de cada oração, a ablução é necessária pois tem como

finalidade a limpeza e a pureza necessárias ao homem - externa

e interna. É também uma forma de pedir o perdão e a

misericórdia de Deus. O ritual da ablução consiste em lavar as

mãos até os pulsos, a boca, as narinas, o rosto, os antebraços

até os cotovelos, esfregar o topo da cabeça e as orelhas e

lavar os pés até os tornozelos.

As cinco preces são:oração da Alvorada (Fajr41) que acontece

cerca de uma hora e meia antes do nascer do sol, oração do

meio-dia (Zuhr), oração da tarde (Asr) realizada após a metade

da tarde, do Crepúsculo (Maghrib), que é feita  logo depois do

pôr-do-sol e da Noite (Isha) feita cerca de uma hora e meia

após o pôr-do-sol. Aos homens a oração comunitária do meio-dia

de sexta feira deve ser preferencialmente feita na mesquita,

onde também ouvem o sermão feito pelo sheike ou imã. Nessas

orações congregacionais, o imã fica à frente liderando as

preces, enquanto os demais permanecem em fila lado a lado, sem

se encostarem voltados para a quiblah - direção determinada

pela localização da Caaba. As mulheres também se organizam da

mesma forma, separadas dos homens.
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As orações são precedidas pelo chamado (Azan) do muezim,

que do minarete das mesquitas professa o chamado em árabe:

“Allahu Akbar, Allahu Akbar” (“Allah é o Maior”) / “Ach-hadu

anna La ilaha ilaLah” (“Testemunho que não há outra

divindade a não ser Allah”) /”Ach-hadu anna Mohammaden

Raçululah” (“Testemunho que Mohammad é mensageiro de Allah”

/ “Haia ala soléh” (“Venham para a oração”) / “Haia ala

faléh” (“Venham para a salvação”) / “Allahu Akbar, Allahu

Akbar”/ “La ilaha ilaLah”.

No final das orações o muçulmano se vira para direita e

esquerda, o que significa uma saudação aos dois "anjos" que

sempre acompanham homens e mulheres desde o nascimento até a

morte, anotando suas boas e más ações. Os anjos, de acordo com

os muçulmanos, servem a Deus, e foi o anjo Gabriel  que ensinou

a Mohammad o Corão, assim como anunciou à Maria o nascimento de

Jesus Cristo. Existem, além dos anjos, os gênios que são feitos

do fogo e possuem livre arbítrio. O Corão foi revelado tanto

para os homens quanto para os gênios, que não são

necessariamente maus e que vivem na terra num mundo paralelo ao

humano. Os gênios descrentes, e que não se submetem a Deus, são

chamados de "shaytan" (satanás).

O Ramadã:
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O cumprimento do jejum no mês do Ramadã  vai do nascer ao pôr-

do-sol, sendo proibido ingerir alimento e qualquer líquido, bem

como fumar e ter atividade sexual. O Ramadã tem como objetivo o

domínio de si mesmo e das vontades, combater desejos e paixões,

evitando mentiras, inveja, ciúmes e orgulho. É também um tempo

para lembrar os menos afortunados. A importância do jejum do

Ramadã não está relacionada exclusivamente com o sentido de

adoração, mas é um exercício do auto controle, conduta moral e

relação fraternal entre os membros da comunidade. É o mês da

revelação, pois foi numa noite de sexta-feira no mês de Ramadã

- Noite do Poder - que o Corão começou a ser revelado por Deus

ao profeta Mohammad. Os muçulmanos se beneficiam também com a

reflexão sobre a revelação, reflexão de Deus, e harmonia

consigo e com os outros, reforçando a fé e analisando melhor

seus atos.

Ficam dispensados do jejum o enfermo, o viajante, o velho,

a mulher no período menstrual ou que tenha tido filho

recentemente. Àqueles que são dispensados do jejum cabe

alimentar os mais necessitados, como uma forma de compensação.

Durante o mês do Ramadã existem orações especiais chamadas

"tarauih" realizadas nas mesquitas, diariamente após a quebra

do jejum. O Corão é recitado de modo a terminar a recitação até

o final do mês. No primeiro dia do mês subsequente ao Ramadã, é

celebrado o "Eid-al-Fitr", com distribuição de alimentos aos

pobres e orações em grupo.
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O Zakat:

A doação anual de 2,5% dos rendimentos anuais líquidos  tem a

finalidade de ajudar os mais necessitados e fazer obras de

interesse comunitário. Ajudando aos pobres, os muçulmanos

julgam-se de alguma forma  recompensados por Deus.

Peregrinação à Meca:

A peregrinação à Meca deve ser realizada, desde que o fiel se

encontre em bom estado de saúde física e mental e tenha boas

condições financeiras. A peregrinação significa uma viagem ao

interior de si mesmo, onde os desejos mais sagrados poderão ser

concretizados. Essa ocorre anualmente entre o sétimo e o décimo

dia de Dhul-Hijja (décimo segundo mês do calendário lunar). O

hajj - ou peregrinação - é seguida por uma série de cerimônias.

Os homens portam vestimentas apropriadas, os "ihram" - composta

por uma peça de tecido branco que cobre o tronco e pernas e

outra que cobre a parte superior do corpo, ambas sem costuras.

O ponto alto da visitação é a Grande Mesquita. Ao centro

encontra-se a Caaba, que tem incrustada a sagrada Pedra Preta

em uma das paredes. O ritual consiste no peregrino circundá-la

sete vezes, pelo caminho entre os montes Safa e Marwa . Depois

juntam-se  na planície de Arafat, recebem bênçãos, ouvem

sermões e fazem orações individuais. No local denominado

“Mina”, existem três pilares simbolizando os demônios que os
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peregrinos apedrejam, cada um deles com sete pedras. Esse é o

local onde Satã tentou Ismael, filho de Abrão. São realizados

sacrifícios de animais que simbolizam o sacrifício que Abrão

fez de seu próprio filho Ismael. Novas voltas são dadas ao

redor da Caaba (tawaf), o peregrino bebe água no poço de Zam-

Zam e finalmente são realizadas as orações em Mafam Ibrahim,

onde os muçulmanos acreditam que Abraão e seu filho rezaram

depois de construírem a Caaba.42 Os muçulmanos acreditam que,

realizando o hajj, serão perdoados dos pecados, têm sua

afirmação do Islam e a confirmação como muçulmano. Outro fator

importante é a certeza de pertencer à ummat (comunidade

islâmica), representada no hajj por povos de várias regiões do

mundo, formando diante de Deus uma só nação de crentes iguais

na fé e na submissão a Deus.

Como mostra Weber43, as religiões rigorosamente

monoteístas, como o judaísmo e o islamismo, vivem duas

dimensões distintas: a do mundo atual e o mundo perfeito - que

será possível depois da morte - quando no juízo final Deus

reconhecer o merecedor do paraíso. O pecado é visto como quebra

de fidelidade a Deus e é o que afasta o homem cada vez mais

para longe dele. Dentro do islam essa concepção de Deus único,

de pecado, de juízo final impulsiona o muçulmano ao cumprimento

rigoroso dos preceitos religiosos. Aqueles que infringirem as

leis sofrerão as penas do inferno, sendo merecedores do paraíso

os que agirem em conformidade com as leis divinas. Para Weber a

questão da predestinação está presente no islam e de fato ela é
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efetiva já pelo entendimento etimológico da palavra islam - que

quer dizer "submissão voluntária à vontade de Deus". Todos os

homens nascem nesse estado de  submissão a Deus e a opção de

nele permanecer depende de cada um, existindo os que permanecem

muçulmanos e os que dele se aproximam através do processo de

conversão.

Sendo o islam uma religião de salvação, os fiéis devem

cumprir rituais, participar de obras sociais e ter o propósito

de auto aperfeiçoamento. Todo rito é um símbolo e é composto

por gestos e palavras. No caso das preces islâmicas podemos

identificar tais símbolos tanto no chamado às orações pelo

muezim, como no ato da ablução e finalmente nos próprios gestos

sincronizados da oração. As palavras expressas na língua

original, o árabe, traz ao muçulmano o sentimento de estar

ainda mais próximo de Deus, pelo fato de recitar as orações na

língua de origem da revelação.

• A Sunnah e Hadith:

Para o muçulmano o Corão é o livro sagrado que contem as

revelações de Deus ao profeta Mohammad. A Sunnah é a segunda

fonte do islam sendo constituída de Hadith - que são os ditos

ou feitos do profeta. Os seguidores do islam têm no profeta a

perfeição, com isso suas ações devem ser imitadas no cotidiano.
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Assim, enquanto o Corão contém os princípios da lei islâmica, o

Hadith reúne detalhes e explicações sobre o Corão.

A Sunnah e o Hadith são pois de fundamental importância

para o entendimento do Corão. As preces diárias não seriam

possíveis sem a Sunnah profética, pois embora referidas no

Corão é a Sunnah que explica como executá-las. No Hadith

existem quarenta frases (qudsi) que para o muçulmano são

sagradas pois  teriam sido ditas por Deus, através do profeta

Mohammad. 

• Sunismo e Xiismo:

Os sunitas representam a maioria muçulmana - 85%44 e como

a própria palavra  sugere são aqueles que seguem a Sunnah e o

Hadith; assim "sunni" significa tradicionalista. As práticas do

profeta Mohammad sobrevivem em seus seguidores até os dias

atuais: o profeta nunca bebia em um só gole um copo de água mas

sim em três goles,  ou ele deixava sempre a barba crescida, o

que se pode observar até hoje nos seus fiéis. Das práticas

simples às mais complexas, os sunitas acreditam que os

comportamentos e hábitos do profeta Mohammad devem ser seguidos

em todos os passos, por toda a vida.

Os sunitas têm nos califas os sucessores do profeta. Foram

eles os líderes temporais. Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali, que

lideraram o Estado Islâmico por aproximadamente trinta anos.
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Dentro do islam não existe clero, porém leis a serem

respeitadas, como por exemplo a Charia, leis divinas, e a Fiqh

que foram interpretadas por teólogos e estudiosos islâmicos. A

partir disso, surgiram as escolas de Direito. Dentro do sunismo

existem quatro escolas: Maliquita, Hanbalita, Chalafita e

Hanafita. A pessoa nascida dentro de uma escola, segue

interpretações próprias que são orientações tiradas do Corão e

da Sunnah para todos os atos da vida prática - o que é chamado

em árabe de "taqleed". O movimento do sheike Muhammad ibn Abd

al-Wahhab, movimento conhecido como wahhabista, rejeitou a

"taqleed" de todas essas escolas de pensamento.

Os xiitas vêm de outra facção do islam que possui

especificidade  e alguns rituais diferentes dos sunitas. Há

duodecimalistas que reconhecem doze imãs e os ismaelitas que

reconhecem sete imãs.  Todos são partidários de Ali, sendo os

duodecimalistas em maior número. Todos os xiitas acreditam que

o último dos imãs,(décimo segundo ou sétimo, conforme a linha)

que desapareceu sem deixar vestígio, reaparecerá, sendo ele

considerado o líder absoluto da comunidade, o Mahdi. O imã

dentro do xiismo desempenha a função de explicar a revelação de

Deus no Corão e interpretar a Charia - Lei Divina. Assim, ele é

guia espiritual e lidera a comunidade. Existe também a escola

que estudiosos consideram como a quinta escola moderada

Zaidita.

No xiismo existem também algumas outras formas de

manifestação religiosa, como a peregrinação ao túmulo dos imãs
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ou o martírio de Hussein, celebrado na época do aniversário de

morte do massacre da família e companheiros de Hussein em

Karbala, no Iraque. A comemoração é realizada através do

flagelo dos fiéis, sendo considerada a celebração mais forte do

mundo xiita, pelo seu sentido moral e religioso.

A partir do islam surgiram ainda outros movimentos

religiosos como o sufismo,  que é a interiorização de Deus. O

sufi chega a um estado de elevação espiritual, chamado estado

de "baqã". O tema principal da mística sufi também é a

unicidade divina  - "Tauhid"45. O homem deve aniquilar-se a si

mesmo, à sua vontade, em obediência às ordens de Deus,

testemunhando sempre a não existência de nenhuma outra

divindade senão Deus.

Os  muçulmanos sunitas fazem certas restrições aos

movimentos surgidos a partir do islam tradicional, incluindo o

xiismo , sufismo e outros como o "babista", criado pelo

muçulmano xiita Sayyid Ali Mohammad  e que se auto proclamou o

"Mahdi", (o "corretamente guiado"), último imã que é esperado

para salvar a humanidade e ligado aos eventos escatológicos do

fim do mundo. Surgiu também o bahaísmo que pode ser encontrado

na Europa e Estados Unidos, e no qual os fiéis se reúnem para a

leitura tanto da Bíblia quanto do Corão, oram três vezes ao

dia, jejuam durante um mês (que para eles são de 19 dias) e são

proibidos de se filiar a partidos políticos. Existem ainda

dentro do islam outras correntes que não têm o mesmo conceito

de seita mas que alguns muçulmanos adotam como é o caso dos
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“salafis” que seguem estritamente o Corão e hadith memorizando-

os. Os “Ansarullah” é um movimento sufi dentro do xiismo

surgido no Sudão no final do século XIX. Eles acreditam na

utilização dos livros anteriores (Torah e Bíblia) associados ao

Corão; têm também o número 19 como místico e fazem associações

através de somatória de versículos, letras, etc. a partir de

critérios por eles estabelecidos. Eles estão também associados

ao movimento “negro” (não-brancos) por acreditarem que de todos

os profetas nenhum era “branco”. Não é possível deixar de lado

o movimento surgido nos Estados Unidos, “The Nation of Islam”

que teve como figura de destaque Malcolm X, ligado também aos

negros americanos. Essa diversidade de seitas e movimentos

surgidos a partir do islam é vista com restrição por parte dos

praticantes e religiosos muçulmanos tradicionais. Exemplo dessa

discordância, com relação aos sufis, refere-se a deveres

propostos, que não constam do Corão, como a visita a

santuários, manter-se ajoelhados em presença do sheike, não

discutir com quem for conhecedor. Para o muçulmano é direito e

dever questionar líderes e exigir provas para saber se as

determinações estão de acordo com os verdadeiros ensinamentos

da religião. Um muçulmano jamais pode curvar-se diante de

qualquer autoridade, incluindo sheikes e imãs.46

• Charia:47
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A Charia é a Lei Divina, que originou-se do Corão e da

Sunnah. De acordo com o islam, ao homem dotado de inteligência,

perspicácia, sabedoria, desejos e vontade foi necessário um

código de conduta orientando-o no caminho do bem. Essas leis

exigem que o homem observe seus direitos pessoais e os direitos

dos que convivem com ele na sociedade, tendo como finalidade

evitar conflitos e garantir bons relacionamentos. É proibido ao

muçulmano mentir, roubar, subornar, matar, falsificar, fraudar,

cometer usura, injúrias, jogos e todo tipo de especulação e

promoção de desordem, destruição e discórdia, bem como o

adultério.

A lei islâmica é a combinação da Charia e da Fiqh. A

primeira sendo a lei divina, revelada no Corão, portanto

genérica e imutável e a Fiqh, leis deduzidas da Charia,

portanto específica e mutável. Esta segunda surgiu da

necessidade de solução dos problemas até então inexistentes.

O conceito da intenção de atos (niya) surgiu

posteriormente  e com eles as Escolas de Pensamento Islâmico.

Dentro do ramo sunita as mais importantes são em número de

quatro: Maliquita, Hanafita, Chafita e Hanbalita. Uma quinta

escola moderada do ramo xiita é a Zaidita.

Os tribunais islâmicos são posteriores ao profeta e os

juízes devem ter conhecimento da Charia e da Fiqh, assim como

conhecimento islâmico e bom senso. O julgamento é realizado com

base no que é lícito ou ilícito e as leis devem ser aplicadas

somente a muçulmanos, embora alguns estudiosos entendam que em
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locais de maioria muçulmana elas podem ser aplicadas a não-

muçulmanos caso venham afetar a comunidade muçulmana.48

A família é a base da religião islâmica e cada membro tem

seus direitos e deveres. O pai é o provedor e o administrador

capaz de manter a disciplina da família; à mulher cabe a

manutenção da casa e educação dos filhos; e aos filhos cabe

obediência aos pais e o sustento de ambos quando se tornar

necessário. Os elos estabelecidos pelo matrimônio, e

consequentemente pela família, são de fundamental importância,

pois significam apoio e suporte mútuo em relação à família e à

sociedade como um todo. O islam criou também regras que proíbem

o casamento entre membros de uma mesma família, dando-se

preferência àquele entre membros de famílias conhecidas, embora

não haja impedimento para a união entre famílias estranhas.

Prega-se a solidariedade entre famílias de maior poder

aquisitivo e as menos favorecidas, dentro da comunidade

islâmica. Sendo importante que essas relações se estendam a

amigos, vizinhos, pessoas de uma mesma comunidade, cidade ou

país. Ligados pela língua, pela religião e pela tradição, o

muçulmano sente-se imbuído de uma missão nacional, tenha ela

caráter político ou social.49

A herança deve ser distribuída entre os parentes mais

próximos, como irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher e marido, porém

em alguns países as filhas são excluídas do testamento. O

herdeiro que deixar de ser muçulmano, convertendo-se a outra

religião, perde o direito à herança.
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O roubo é terminantemente proibido e ainda hoje em alguns

países de maioria muçulmana vigoram punições severas. O

empréstimo a juros também é proibido, pois a usura é combatida

dentro do Corão.

Com relação à alimentação, proibi-se a carne de porco e

qualquer carne com sangue (todo o sangue deve ser escorrido e

os animais não devem ser mortos com sofrimento) e de animais ou

aves que se alimentem de carne. Aos muçulmanos é também vedado

o uso de bebidas alcoólicas e drogas50. Tanto homens quanto

mulheres devem se vestir de forma decente, sendo necessário

para as mulheres o uso do véu cobrindo os cabelos. O exercício

do controle sexual para os solteiros é de fundamental

importância, devendo eles se resguardar até o casamento.  É

condenável ainda não trabalhar e viver de forma improdutiva.

 A Charia ou lei divina define desse modo valores e

conduta de vida que devem orientar o comportamento dos fiéis,

em forte contraste com a visão secularizada da maioria dos

países ocidentalizados, de minoria muçulmana. Seria

interessante investigar a dinâmica da família muçulmana face à

modernidade e verificar se seus alicerces atuam como meio

organizador de confiança, no sentido elaborado por Giddens. 51
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O Islam em alguns países e sua presença no Brasil:

No islam a religião e a política são unidas por um elo

forte, sustentando nas leis, a ordem social e moral,

responsáveis pela manutenção da fé. Alguns países de maioria

muçulmana tentam manter essa união entre religião e política

através do conservadorismo e da imposição da ordem, no entanto

enquanto alguns líderes opõem-se à influência da modernidade,

outros assumem atitudes reformistas. Servem de exemplo o

Afeganistão, por um lado, que oprime as mulheres e os que

questionam o sistema e, temos por outro lado, a Indonésia que

abriu-se à modernidade, compartilhando o progresso tecnológico

com os países do Pacífico, construindo e apostando no

desenvolvimento econômico. Evidentemente, isso ocorre em meio a

conflitos entre fé e modernidade.52

O Paquistão - uma república islâmica - tem de modo geral

adotado um estilo de vida que permite ao povo acesso aos

benefícios da modernidade, investindo na construção de

hospitais, novas universidades, escolas e estradas, embora

adotando a moral islâmica como forma de conduta. Para a maioria

do povo paquistanês, a harmonização do seu sistema legal com as

leis corânicas é uma forma de combater a injustiça, a corrupção

e inclusive reduzir a criminalidade. Segundo o que é divulgado,

o governo busca reconstruir o sistema educacional, resolver

problemas dos direitos humanos, da lei e da ordem, direito das

mulheres e das minorias, das diferenças entre ricos e pobres e
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de levar a islamização às escolas, incentivando as práticas

religiosas.53 Por outro lado, as contradições são inevitáveis e

o governo sofreu grande pressão do Tribunal Federal da Charia,

para que os juros fossem proibidos, causando problemas para o

sistema financeiro e bancário do país.

Na Bósnia, muçulmanos e  cristãos viveram por um bom

período em paz, casando-se entre si, e sendo enterrados lado a

lado. Porém, quando a Bósnia tornou-se independente da

Iugoslávia, em 1992, teve lugar uma limpeza étnica, com o

massacre de comunidades inteiras. Milhares de muçulmanos foram

obrigados a abandonar suas casas e viver em campos de

refugiados . 54 Limpeza étnica similar aconteceu em Kosovo e na

Chechênia.

Apesar do abismo entre a tradição islâmica e o mundo

ocidental de maioria não muçulmana, pode-se presenciar nos dias

atuais alguns movimentos reformistas como é o recente caso do

Irã. Desde 1979, sua imagem ficou relacionada  à revolução

islâmica do aiatolá Khomeini e o país virou as costas para o

mundo capitalista “ocidental”  por duas décadas. Hoje fala-se

de novo do país, não por causa de guerras ou revoluções, mas

pela abertura política e social que pouco a pouco se insinua. A

reeleição do líder moderado Mohammad Khatami, (70% de eleitores

jovens e mulheres) em março de 2000, confirma a vontade do povo

em participar do mundo moderno em que pese  a resistência da

ala dos conservadores.
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Para os países de maioria islâmica, o Estado Islâmico é

uma segurança à manutenção da  prática religiosa sem

necessariamente ter que se afastar do mundo moderno, via um

regime moderado.

Também o Egito abriu suas portas ao mundo moderno, e vive

hoje seus benefícios - apesar das retaliações de alguns grupos

radicais. Enquanto isso a Argélia se encontra em plena guerra

civil e o Afeganistão sob o poder de uma milícia radical, o

Taleban. As mulheres são as mais  prejudicadas pois foram

obrigadas abandonar seus projetos profissionais, acadêmicos,

cobrir seus corpos dos pés à cabeça com burqas55 impedindo que

qualquer pessoa estranha possa ver seus rostos, inclusive os

olhos. Também  foram proibidas de andar pelas ruas sem o

acompanhamento masculino, correndo o risco de serem

maltratadas, sujeitas a chibatadas em público como forma de

castigo. Parar de trabalhar, para pelo menos 30 mil viúvas da

guerra de Cabul, significou a fome e a solidão. Muitas tiveram

que vender seus pertences para sobreviver. Hoje em dia o país

vem sofrendo com problemas de saúde e educação pois as mulheres

afegãs representavam a maioria dentro das escolas e dos

hospitais.

No princípio do movimento, em 94, os guerreiros islâmicos

“mujahedin”, foram vistos com simpatia pois acreditava-se que

pudessem mudar o sistema para melhor.

Os regulamentos previstos pelo Taleban incluem, além da

proibição das mulheres trabalharem, a proibição de ouvir
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música, ver televisão e vídeos, jogar cartas, e a reunião de

mais de cinco pessoas. As preces devem ser realizadas nas

mesquitas, não podendo ser feitas em casa ou no trabalho. Os

homens são obrigadas a usar barba, chapéu e túnicas longas com

calça (shalwar kamis), sendo terminantemente proibido o uso de

roupas ocidentais.

Com a globalização de mercado, a  crise mundial tem

crescido provocando  desemprego não só nos países do terceiro

mundo, mas também nos países desenvolvidos. Com base no

conceito político-religioso, os muçulmanos de alguns países

tradicionalmente islâmicos, que imigraram para outras partes do

mundo, têm se mantido unidos pelos preceitos religiosos e a fé

tornou-se uma  arma poderosa contra os desajustes capitalistas.

Grande  número de imigrantes muçulmanos instalou-se na

Europa e nos Estados Unidos organizando-se, fundando escolas

corânicas, construindo mesquitas, e até tendo em alguns espaços

públicos - como por exemplo em fábricas - o direito de praticar

sua fé e ter uma alimentação de acordo com os preceitos

religiosos.

No Brasil a presença muçulmana faz parte da nossa história

desde a colonização. Os árabes eram exímios navegadores devido

ao seu conhecimento de astronomia. Movidos pela necessidade,

desenvolveram técnicas que auxiliavam a determinar suas

direções e os orientava tanto no deserto quanto no mar, o que

lhes valeu o reconhecimento como grandes navegadores. Foram

responsáveis por algumas das esquadras marítimas de maior
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importância na história que incluía a esquadra de Pedro Álvares

Cabral, que aqui chegou em 1500. Além disso, na triste história

de escravidão dos africanos no Brasil, muitos dos que aqui

chegaram eram muçulmanos que inconformados com a condição de

escravos se uniram e revoltaram-se, lutando nas ruas de

Salvador em um levante que tornou-se conhecido na história como

o Levante dos Malês56.  Mais tarde correntes migratórias

árabes, especialmente de sírios e libaneses, também trouxeram a

religião de forma mais continuada. Hoje em dia a comunidade

árabe divide seu espaço com outros muçulmanos de origem

africana e brasileiros que se converteram.
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Imigração árabe no Brasil:

Até os dias atuais pode-se perceber no nosso cotidiano

traços deixados pelos portugueses das lembranças mouras,

presentes no Algarve duzentos e cinquenta anos antes do início

da colonização do Brasil: expressões, jogos, lendas,

indumentária e alimentação.

O turbante das pessoas simples, das baianas, as estórias

da mãe d’água, refeições servidas no chão das casas das

fazendas, os jogos de varetas, o arroz doce, as frutas secas, o

cuscuz, alpargatas, o pandeiro, superstições como, por exemplo,

não entrar pela porta por onde saiu, expressões como "arre",

"pelo amor de Deus...", "com a graça de Deus..."sabe Deus"...,

gestos de mão para chamar alguém, morder dedos em sinal de

raiva, beijar a própria mão para saudar de forma carinhosa

outra pessoa e tantos outros gestos culturais são traços

mouros, herança dos nossos antepassados portugueses.57

Há também influências ligadas ao islam como as torres das

igrejas, molduras de janela, leques, guarda-sóis, véu para o

rosto. Sentar-se no chão, apoiando a cabeça nos joelhos que no

sertão brasileiro era posição proibida tanto para crianças como

para adultos sob alegação que fazia mal; essa era a forma que

os sufis ficavam à espera da sabedoria divina.

Apesar do Brasil não ser reconhecido como um país de

muitas tradições islâmicas, pode-se identificar na nossa

cultura traços deixados tanto pelos portugueses, da influência
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moura, quanto pelos africanos muçulmanos, trazidos como

escravos. O uso de roupa branca na sexta feira e o patuá

portado por adeptos do candomblé são mostras dessa herança. Em

tempos mais recentes, foram os sírios e libaneses que trouxeram

o islam de volta ao Brasil e que em São Paulo constituem a

maior parte da comunidade islâmica.

A trajetória do imigrante sírio e libanês foi

predominantemente urbana, estabelecendo-se em sua maioria na

cidade e trabalhando como comerciante, embora a maior parte

deles estivesse vinculada ao meio rural, em sua terra de

origem. É possível ver no centro da cidade de São Paulo

resquícios da hegemonia árabe, através das fachadas dos

armarinhos e empórios, embora descaracterizados pela mistura de

imigrantes de outras procedências. Alguns autores explicam a

imigração árabe para as Américas por força da pressão e do

despotismo dos dominantes turcos e a dominação dos muçulmanos,

maioria na Síria e Líbano58. A imigração, no entanto, não se

caracteriza como uma “empreitada aventureira”, pois a vinda de

um membro da família era definida conjuntamente com os

familiares ou algumas vezes através de rede de conterrâneos.

Para Claude Fahd Hajjar, que estudou a imigração árabe nos anos

80, o “perfil psicológico do imigrante em geral nos leva ao

encontro dos corajosos, dos destemidos, dos intelectuais e dos

mercadores, além dos líderes políticos; todos imigraram para

escapar às forças da sociedade que lhes frustravam ambições e
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desejos e os impediam de dar vazão à sua produção criativa e

participativa no próprio país.”  Para o autor, o imigrante

diante da nova realidade transformou e usou sua força psíquica

no seu processo de aculturação, aprendendo a nossa língua e

nossa cultura. Paralelo ao processo de aculturação, o imigrante

passou pela perda da pátria, amigos e familiares, surgindo daí

a necessidade de uma estrutura comunitária que o mantivesse

vinculado ao seu país de origem.59 Essa é uma importante

característica da primeira corrente migratória, destacando-se

nela uma elite política e cultural do mundo árabe.

Os imigrantes chegaram ao Brasil no final do século

passado, com passaporte turco, por estarem sob domínio do

Império Otomano. Houve dois períodos importantes dessa

migração, o primeiro começou em 186060  terminando com o início

da Segunda Guerra Mundial e o segundo a partir de 1945.61 O

primeiro período caracterizou-se pela vinda de árabes cristãos,

em função do domínio otomano.  Aqui, obrigados a enxergar o seu

país de longe, desenvolveram forte consciência nacional, ainda

mais estimulada devido à ausência de embaixadas ou consulados e

a confusão dos brasileiros com relação às suas nacionalidades

(eram chamados indiscriminadamente de  “turcos”). A imigração

do segundo grupo teve como característica a grande ligação com

a terra natal através da língua árabe, a vinda de cidadãos

politizados ou semi politizados, que haviam se envolvido com

algum tipo de movimento social ou político em suas regiões de

origem. Esses imigrantes passaram a se considerar a si mesmos
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como árabes e como tal a se identificaram com as causas ligadas

à Palestina e Líbano. Nesse período, o Brasil já contava com

consulados, embaixadas e centros culturais o que facilitava sua

ligação às causas político-religiosas. Finalmente a última

característica foi a sua dificuldade de identificação com os

brasileiros, pois cultivavam realidades e interesses

acentuadamente árabes. Esse segundo movimento ainda pode ser

explicado pela implantação do Estado de Israel, que determinou

a saída de muitos palestinos, assim como as frustrações geradas

pelo fracasso das lutas de independência do Líbano e da Síria.

Não se pode esquecer também a insegurança e a pobreza

decorrentes da Segunda Guerra Mundial.

Os palestinos que chegaram no Brasil se fixaram nos

estados do sul (Rio Grande do Sul e Santa Catarina), Mato

Grosso e no norte, especificamente em Belém e Manaus.62 Para

alguns imigrantes, vir para o Brasil era a escolha entre a

opressão, primeiro dos otomanos e depois dos europeus, e a

liberdade que poderiam encontrar aqui.

“Quem imigrou na década de 50 em diante, vinha em

consequência da exploração pela qual passava o Líbano... Na

época do domínio francês, as pessoas colhiam trigo,

ensacavam e enterravam para não ter isso tomado; fazia pão

com qualquer farinha para enganar a fome... Não se morria de

fome, só que comia porcaria... O povo árabe sofreu muito com

essas guerras, durante e depois... Foram desrespeitados,
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enganados pelos europeus, que expulsaram os turcos da nossa

região para partilhar a terra e continuar nos explorando...

Depois dividiram em vários países para nos enfraquecer e

ainda colocaram Israel bem lá no meio para dominar a

região... Muita gente emigrou por causa dessa situação..."63

Os muçulmanos árabes que chegaram em São Paulo instituíram

em 1927 a Sociedade Brasileira Muçulmana e na década de 40

começaram a construir a primeira mesquita, concluída em 1956.

De 1960 a 1970 a comunidade passou por uma  fase de muita

organização e surgiram o clube, o cemitério e a escola

islâmica.

De 1963 a 1973, aumenta a chegada de libaneses, devido a

guerra do Líbano. Mas a imigração de muçulmanos foi mais

intensa a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ocasião em

que a instituição religiosa teve papel fundamental na adaptação

e socialização dos novos contingentes.

 Os imigrantes árabes, que chegaram principalmente em São

Paulo, vieram com a esperança de trabalhar, enriquecer e um dia

retornar à terra natal. Trabalhavam de sol a sol como mascates,

carregando nas costas baús enormes, sujeitando-se às

intempéries climáticas, e levando às casas tecidos e novidades

adquiridas de outros árabes já bem estabelecidos. O pagamento

lhes era facilitado, e eles, por sua vez, facilitavam o

pagamento dos fregueses - conseguindo um grande giro, o que

lhes garantia um bom crédito na praça. Esses mascates moravam
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em quartos pequenos também indicados pelos patrícios que já se

encontravam em melhores condições de vida. Com o tempo,

montavam seu próprio "negócio", normalmente armarinhos e lojas

de tecidos no centro da cidade. Alguns se tornaram ricos  e se

estabeleceram definitivamente no Brasil, continuando a ajudar a

família que permanecia na terra natal. Geralmente esses árabes

voltavam à sua terra onde se casavam, trazendo mulher e filhos

para uma vida melhor no Brasil. Como observou Hajjar, somente

na década de trinta os jovens deixaram de voltar à terra natal

para buscar as esposas.64.

A imigração foi marcada por traços específicos de ligação

entre os seus membros: a religião e a cidade de procedência

eram fundamentais para o reconhecimento de cada um ("alguém",

"filho de", vindo da "aldeia ou cidade tal"). Segundo Truzzi, o

árabe quando pergunta "quem você é", quer exatamente saber

detalhes sobre a vida da pessoa, sendo forte o espírito de

competição. As famílias bem sucedidas devem ser igualadas ou

superadas. Para Clark Knowlton, “a colônia árabe não é unida,

não é unida porque é difícil você dizer “colônia árabe”. Os

povos falam a língua árabe, mas nela existem cisões profundas

devido a problemas de religião. Então aqui especialmente era

colônia sírio-libanesa, depois, hoje ainda, tem as divisões de

colônia síria, de colônia libanesa, mas no facho do

individualismo dessas colônias é que nós vamos ver que elas

acabam se fechando por cidades”.65 Essa cisão tornou-se clara
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ainda pelo destaque econômico de algumas pessoas dentro da

colônia.

Os depoimentos colhidos por Samira  A. Osman mostram que

apesar da vontade de vir para as Américas,66 a nova "Terra da

Promissão", em busca de melhoria financeira, era grande o

sofrimento causado  pela ruptura familiar e cultural:

"Os árabes cristãos foram os primeiros que saíram de lá,

principalmente porque não suportavam viver sob o domínio da

Turquia e naquelas condições de pobreza... Quando os turcos

foram derrotados ao final da Primeira Guerra, muita gente

que tinha emigrado acabou voltando para o Líbano, trazendo o

que tinham conseguido para investir nas suas terras e

plantações... Parecia que era muito, ainda mais num lugar

onde se passava fome... Isso só serviu para alimentar a

idéia de que aqui na América o dinheiro vinha fácil...

Os imigrantes da minha geração, que vieram para cá no

período da Segunda Guerra, também acabaram iludidos por essa

idéia... Dizia-se que no Brasil o trabalho era muito bom,

ganhava-se muito dinheiro, tudo era mais fácil...

Acreditávamos em tudo isso e vínhamos nos aventurar aqui...

As pessoas escutavam os outros, largavam a família e vinham,

com uma mão na frente e outra atrás... Realmente era uma

aventura!"67
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Em contrapartida, tentavam fazer a vida no Brasil menos

sofrida com um pouco de diversão, amizade e vontade de vencer

dificuldades:

"A nossa vida também tinha um pouco de diversão, de

alegria... Nós procurávamos nos manter juntos, para

preservar nossos costumes, a amizade e mesmo para

compartilhar nossas dificuldades... Toda santa noite era

sagrado: depois do trabalho, nos reuníamos, na casa de um ou

de outro para conversar, falar da vida, do nosso presente,

da nossa vida no Líbano, do que a gente esperava do futuro,

jogar baralho também... Eram as famosas "sahras..."

Falávamos de coisas interessantes e trocávamos

experiências...

Outra coisa que a gente gostava muito era de ir a praia...

Na segunda-feira era o melhor dia, porque no domingo tinha

muito trabalho de cobrança na nossa freguesia...

A nossa diversão tinha que ser muito simples mesmo porque

não tínhamos melhores condições... Não tinha um clube onde

pudéssemos nos reunir ... Na verdade já havia vários clubes

na comunidade árabe na cidade, como o Monte Líbano e o

Sírio, mas esses não estavam no nosso nível...Também éramos

tão ingênuos naquela época, sem orientação alguma que mal

sabíamos dessas associações...
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A Mesquita, que podia ter feito esse papel para nós, nessa

época ainda não estava bem organizada e nem comportava tanta

gente..."68

Dentro da comunidade árabe, grupos distintos se destacavam

dependendo da região de procedência e da religião. As

diferenças entre sírios e libaneses foram sendo entendidas pelo

povo brasileiro aos poucos, já que no início da imigração todos

eram vistos como turcos.  O preconceito gerado pela situação

deu origem a seguinte frase: “o árabe quando chega ao Brasil, é

"turco". Ao comprar uma loja é sírio, ao ficar rico é libanês e

quando se considerar intelectual, é árabe” (Hajjar, 1985). Os

cristãos, os primeiros a se estabelecer, foram a mola

propulsora dos negócios dos muçulmanos, facilitando a compra

das mercadorias que seriam revendidas. Era uma relação de

confiança entre os fornecedores e vendedores e o que valia era

a palavra, sendo entretanto necessária uma apresentação formal

por algum “patrício” já conhecido.

"Outra coisa que nos ajudou bastante foi o nosso princípio

religioso, que nós soubemos preservar muito bem aqui... A

religião é a base da vida do homem; ele te orienta, te

consola nas dificuldades, te ensina a escolher o melhor

caminho...” 69
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A religião pesava na escolha dos amigos, nas formas de

comportamento, delimitando espaços: cristão, muçulmano, druzo,

maronita, ortodoxo.

Desse modo, os árabes apesar de unidos pela língua são

separados em função do local de procedência e pela religião.

Assim, a comunidade ao mesmo tempo que é extensa é fragmentada

pois se divide quanto à religião (ortodoxos, muçulmanos,

maronitas, etc), país de procedência (sírios, libaneses ou

palestina) e localidade dentro de cada país.
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Ampliação da Comunidade Islâmica:

É nesse contexto marcado pelo sentimento da pátria

distante, que de certa forma une a todos, e a fragmentação

interna ocasionada por peculiaridades culturais, sociais e

afetivas, que o convertido, não árabe deverá se integrar. Pelos

depoimentos obtidos, essa não é uma acomodação fácil, pois O

convertido por sua vez “sempre será um convertido” e “será

sempre um não-árabe”.

"Esse mal-estar existe principalmente com os muçulmanos

árabes que não têm a devida prática islâmica e que consistem

na maioria da comunidade árabe-islâmica, infelizmente. Esses

muçulmanos se apoiam unicamente no orgulho de serem árabes e

formam o grupo dos "faça o que eu digo mas não faça o que eu

faço". Os árabes praticantes em geral são mais esclarecidos,

devido a humildade e ao conhecimento ( que vêm com a fé e

com a prática)...

Quando me converti, fui muito bem tratada pela comunidade

islâmica-árabe... e até hoje as pessoas em geral me tratam

com respeito. Eles me ajudaram bastante com livros e me

ensinaram muitas coisas práticas. A dificuldade maior está

no fato dos árabes, de um lado serem  abertos e por outro

serem muito fechados. Fatores culturais (e não-islâmicos)

fazem deles um grupo  meio auto-suficiente em todos os

sentidos. Eles geralmente trabalham entre si, casam-se entre
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si, etc. Existe um etnocentrismo grande, "arabismo", que

coloca os árabes numa pretensa segurança e sentimento de

superioridade.  Muitas vezes por isso creio que em geral

eles ficam desleixados em relação á prática religiosa, e se

afastam dos convertidos...

 ... Muitas vezes os convertidos são tratados com desdém ou

discriminação, muitas vezes não recebem a devida ajuda de

conhecimento islâmico, muitas vezes não são convidados aos

eventos sociais, etc. Muitos dos próprios árabes percebem

essas atitudes e a abominam, assim que temos árabes irmãos e

amigos também !" (mulher, 29 anos, convertida há 8 anos).

A dificuldade do muçulmano convertido com a comunidade

árabe é explicitada nos depoimentos, o que de alguma forma

fragmenta mais ainda a comunidade muçulmana como um  todo. A

discriminação que pode ser analisada como uma forma de

preservação da cultura árabe, vem de certa maneira unir os

convertidos num esforço de melhor conhecer a religião e tentar

um relacionamento mais integrado dentro da comunidade islâmica-

árabe.

"Aqui no Brasil, existe um grande preconceito por parte

daqueles que já nasceram em berço muçulmano com relação

àqueles que se tornaram muçulmanos. Não é porque me coloco

no grupo dos que abraçaram os Islam que eu falo isto. Mas

muitos que se interessam pelo Islam, acabam desistindo pelo
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fato de que a comunidade árabe no Brasil é muito fechada.

Além disto, a grande maioria dos árabes que aqui residem,

mal sabem diferenciar o que é proveniente da religião e o

que é parte peculiar da cultura deles (que é anterior ao

Islam em sua forma final)...Então, quando uma pessoa abraça

o Islam aqui, o que acontece.. eles tentam "arabizar" a

pessoa, e não o que eu diria de "islamizá-la". Quando uma

pessoa se torna muçulmana, ela jamais deixa de ter um

passado e todo um ambiente no qual ela foi educada. E é

justamente este ponto que é crítico.. veja os lugares no

mundo onde o Islam cresce exponencialmente: perceba que são

justamente as regiões onde existem menos árabes.. é um

paradoxo... O Islam fala de uma tolerância muito bonita, e

que é impossível de ser praticada, se uma comunidade não

consegue entender que um elemento dela não pode deixar de

ser "descaracterizado" de seus

hábitos culturais, desde que eles não contrariem os

preceitos islâmicos. A pessoa acaba sendo sufocada e

anulada, por isto desiste." (mulher, 25 anos, convertida há

3 anos).

O convertido em São Paulo, vai esbarrar com essas questões

culturais que terá de contornar durante a nova vida religiosa.

O instinto de preservação da cultura árabe é um risco para o

convertido, que passará a conviver com a comunidade, sem se

deixar engolir pela cultura árabe. A citação da convertida de
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que  "...quando uma pessoa se torna muçulmana, ela jamais deixa

de ter um passado...", é parte da preocupação desse convívio já

que mesmo fazendo parte de uma comunidade de maioria árabe, ela

será minoria, ainda que pertença a uma maioria nacional.

"... os árabes acham que tem o monopólio do Islam e nos

países onde não existe tradição islâmica, a tendência é se

importar o estilo árabe" (mulher, 39 anos, convertida há 10

anos).

É possível perceber um certo incômodo dos convertidos com o

que chamam de "arabização", processo de difícil solução, uma

vez que a religião, tendo sido fundada no mundo árabe e trazida

por imigrantes árabes, tende a carregar consigo muitos traços

culturais. A vontade dos brasileiros convertidos de extrair a

"essência" do islam, faz com que assumam, na maioria das vezes,

uma posição de defesa com relação ao que chamam de arabização,

tentando suprimir o que acham pertencer à cultura e absorver

somente o que acreditam pertencer ao islam.

"Quanto à arabização dos convertidos sou totalmente contra e

percebo que isto acontece mas não é só no Brasil. Os árabes

acham que tem o monopólio do Islam e nos países onde não

existe tradição islâmica, a tendência é se “importar” o

estilo árabe. O Islam nos permite manter nossa própria

cultura no que não conflite nos ensinamentos da religião.
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Desde que me converti, procurei dar muita atenção a tudo que

me passavam como ensinamento religioso porque também

tentaram me “arabizar”. Disse na época que eu só tinha me

tornado muçulmana mas que não estava disposta a me tornar

árabe. Ganhei alguns inimigos é claro e a fama de rebelde,

mas não me importo muito. Só me importo com o que Deus me

manda fazer, o que as pessoas querem que eu faça é

secundário e só faço se estiver rigorosamente dentro do

ensinamento da religião." (mulher, 39 anos, convertida há 10

anos).

Os grupos muçulmanos que vivem em São Paulo preocupam-se com a

integridade moral e têm sua conduta regida pela religião, lutam

pelos direitos sociais sem abdicar de sua identidade, seja ela

síria, libanesa, palestina, africana ou brasileira. Formam uma

comunidade alimentada pelo sentimento de pertencer a algo

maior, externando assim aquilo que Durkheim denominou de

"efervescência e entusiasmo coletivo"70.
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 Influência étnico-religiosa e o processo de conversão:

Dentro de um contexto de pluralidade étnica, o Brasil

abrigou imigrantes de todos os cantos, o que proporcionou uma

gama de variantes culturais representadas hoje pelo povo

brasileiro. Para Darcy Ribeiro "a confluência de tantas e tão

variadas matrizes formadoras poderia ter resultado numa

sociedade multiétnica dilacerada pela oposição de componentes

diferenciados e imiscíveis. Ocorreu justamente o contrário, uma

vez que, apesar de sobreviverem na fisionomia somática e no

espírito dos brasileiros os signos de sua ancestralidade, não

se diferenciaram em antagônicas minorias raciais,  culturais ou

regionais, vinculadas a lealdades étnicas próprias e

disputantes de autonomia frente à nação".71 Dentro desse

resultado multiétnico é que encontramos também a viabilização

de uma pluralidade religiosa, resultado da nossa história e da

globalização das religiões que hoje podem chegar de qualquer

lugar do mundo, via satélite ou pela Internet.

Para Neuza Nabhan72, "a presença do imigrante árabe

muçulmano e a propagação do pensamento do Islão no Ocidente são

fatos que contribuíram para a conversão de brasileiros à

prática do islamismo". Para a autora os imigrantes árabes

muçulmanos, ao chegarem no Brasil, acabaram unindo-se pela

prática religiosa. Ela atribui o interesse pelo islam dos

brasileiros sem ascendência muçulmana à possibilidade de
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compartilhar da igualdade, simplicidade e disciplina que advêm

da prática religiosa.

Pierucci73 supõe que a ampliação da oferta religiosa pode

ter sido função da separação do Igreja/Estado, ocorrida através

da criação do Brasil República e da consequente secularização.

Ele acredita também nessa secularização como fato "político-

cultural", ou seja uma visão moderna ou pós-colonial como

"forma do mercado livre, desregulado, a livre concorrência

entre um número crescente de empresas religiosas igualmente

livres". A falta de compromisso religioso com o estado fez

crescer a concorrência do mercado religioso, disputando o

consumidor, e fazendo gerar mais dinheiro e poder para as

organizações. Esse fato gera profissionais que mobilizam-se em

busca dos clientes ávidos pela cura da dor física e espiritual,

desemprego, complicações de saúde ou emocionais. E numa disputa

entre a magia e a religião, com armas que propõem vencer uma a

outra, ambas discursam de forma a convencer através do

minimalismo, êxtase e milagre ou mediante a solução de um

problema específico.

Dentro desse contexto, a religião vem sendo discutida não

mais como definitiva mas como opção e possível re-opção, ou

seja, uma pessoa pode converter-se a uma outra religião que não

obrigatoriamente será aquela a ser seguida indefinidamente.

Reginaldo Prandi74 contesta a religião atualmente como ruptura

cultural ou social, por ser o crente hoje pouco fiel à religião

que professa, em função da pluralidade religiosa e do mercado
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religioso. Para ele a "religião de hoje é a religião da mudança

rápida, da lealdade pequena, do compromisso descartável. Mas

não somente o crente muda de um credo para outro, como desta

para aquela igreja. As religiões mudam também e mudam muito

rapidamente, visando alcançar  clientela anteriormente fora do

alcance de sua mensagem". Prandi diz que as escolhas religiosas

dependem muito da biografia do convertido, "havendo momentos

que a religião parece preencher certas lacunas deixadas pela

própria trajetória de vida".

Em contextos culturais diferentes, Monika Wohlrab-Sahr75

realizou uma pesquisa sobre a conversão ao islam de alemães e

americanos. Ela acredita que os casos de conversão apresentados

em sua pesquisa estejam relacionados com problemas biográficos

pertinentes à questão de integração e de reconhecimento social.

Em entrevistas realizadas com homens e mulheres que

relataram problemas individuais ou coletivos, identificou três

tipos de conversão. O primeiro chamado de "Implementação da

Honra" envolve experiências pessoais de desvalorização dentro

do campo da sexualidade e das relações homem/ mulher. Nesse

caso o islam é percebido como a religião da moralidade. Com a

conversão, essas experiências são simbolizadas e uma nova ordem

no campo da sexualidade e das relações homem/mulher é

estabelecida. O segundo tipo é o da "Metodização da Conduta de

Vida", que consiste na experiência de fracasso ou

desestabilização do modo de vida altamente valorizado. Nesse

caso o islam é percebido como a religião da disciplina e
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através da conversão atua na estabilização de padrões

ambiciosos ou mudanças no modo de vida. A autora exemplifica

esse segundo tipo com o depoimento de uma adolescente que

converteu-se e passou pelo processo de ressocialização,

quebrando valores anteriormente estabelecidos e rejeitando os

amigos como fossem cúmplices de um sistema profano a que ela

não mais pertencia. As mudanças comportamentais foram evidentes

em função de um novo entendimento da vida; a convertida alterou

conduta e comportamento antes valorizados.  O terceiro e último

tipo é o  "Emigração Simbólica/ Batalha Simbólica" e relaciona-

se com um pertencimento precário ao contexto étnico/político. A

partir da conversão, que nesse caso foi percebido como

ideologia global , problemas foram articulados e novas formas

de pertencimento global tornam-se factíveis. O convertido

passou a alternar religião e política no seu dia-a-dia,

deixando de lado o sentimento nacionalista, militando dentro

das leis religiosas e políticas islâmicas, ou seja, o islam se

sobrepôs ao nacionalismo ficando evidenciado a sua ideologia

global.

A propósito, Giddens76, ao tratar da sexualidade na

sociedade moderna, aponta a transformação da mulher que rejeita

a dominação masculina, assim como as mudanças significativas

que ocorreram no comportamento sexual e social.77

A relação entre as transformações do mundo moderno que

Giddens descreve e o estudo realizado por Monika Wohlrab-Sahr,

que classifica o islam como a "religião da moralidade", mostram
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contrastes evidentes e a dicotomia entre o islam e o contexto

de vida dos convertidos que vivem num mundo de minoria

muçulmana. É possível observar a decepção com o mundo moderno

onde o vazio é preenchido pelo encontro com Deus:

"...É algo íntimo, um vazio lá dentro e a necessidade de

preencher esse vazio, de se reaproximar de Deus. É uma sede

espiritual..." (mulher, 29 anos, convertida há 8 anos).

 A falência de padrões e hábitos preexistentes faz com que

se negocie estilos de vida e uma melhor aceitação do "eu". Com

relação ao convertido ao islam, acredito que a escolha se

constitua naquilo que Giddens denominou "narrativa reflexiva do

eu". A pessoa internaliza um novo modo de vida, alterando assim

seus valores, a partir da disciplina gerada, o que Monika

Wohlrab-Sahr denomina de "Metodização da Conduta de Vida".

Torna-se perceptível o contraste gerado pelo muçulmano que

nasceu num Estado Islâmico, ou num país de maioria muçulmana, e

aquele que nasce ou se converte num país secularizado. No

entanto, o islam é uma religião que vem crescendo em número de

adeptos no Brasil e em outros países de minoria muçulmana. Em

São Paulo, sua maior concentração é junto à comunidade árabe e

seus descendentes. Brasileiros sem ascendência árabe vêm

optando por convicção em tornar-se  muçulmanos, mesmo que

dentro da comunidade não compartilhe do ethos árabe.
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Numa sociedade com perfil que aponta para uma marcada

flexibilidade religiosa, e um mercado religioso que incorpora

inclusive seitas politeístas, os convertidos assumem, nas

entrevistas, um discurso próximo daquilo que podemos chamar de

"decisão correta" ao optarem pelo islam. Embora na conversão em

geral seja comum o converso acreditar ter encontrado na

religião a forma definitiva de vida ou mesmo o sentimento de

ter sido o escolhido para pertencer a tal religião, os

convertidos ao islam trazem uma outra perspectiva, que aponta

para a aceitação da religião em função dos princípios da

igualdade e disciplina, possíveis de serem concretizados

através das práticas religiosas:

"... Não posso ser feliz se me rodeia a iniquidade, a

injustiça e a fome... A primeira coisa que me chamou atenção

no islam foi o seu extremo sentido de igualdade, de

solidariedade, justiça..." (mulher, 60 anos, convertida há 3

anos).

Giddens com suas reflexões sobre a transformação do mundo

moderno, e Monika Wohlrab-Sahr com os resultados de sua

pesquisa  sobre a religião como moral, disciplina ou ideologia

global, vão contribuir para que possamos, através dos

depoimentos obtidos no trabalho de campo, mostrar as faces do

islam, desenhadas pelas brasileiras que optaram por ele, dentre

as religiões oferecidas no mercado religioso.
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Para  melhor compreender a conversão desses brasileiros em

nosso contexto social, as entrevistas foram organizadas em

etapas de forma a podermos mostrar cada passo do processo,

desde a biografia dos convertidos até informações de como

conheceram o islam e decidiram pela conversão (Capítulo II). A

etapa seguinte (Capítulo III) consta de relatos sobre as

consequências, positivas e/ou negativas na relação com a

família, trabalho, vida social e vida pessoal.
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CAPÍTULO II

_______________________________________________________________

"La ilaha ila Allah Muhamaden-rasul Allah".

"Afirmo que não existe divindade a não ser Allah e que  Mohammad é seu mensageiro".

Gênero e conversão:

"Gênero tem sido, desde a década de 70, o termo usado para

teorizar a questão da diferença sexual. Foi inicialmente,

utilizado pelas feministas para acentuar o caráter

fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo"78 O

termo foi criado para determinar relações entre homens e

mulheres, deixando de lado a conotação biológica de "sexo" ou

"diferença sexual".

A mulher, exclusa da vida social, econômica, política,

cultural e religiosa, entra em cena ao assumir-se como sujeito

histórico e começa a exigir seus direitos, inclusive sócio-

históricos. Hoje, conquista novos espaços sendo notada a sua

presença nos mercados de trabalho, nas lutas pela igualdade de

direitos e pela liberdade, resultado dos diversos movimentos

feministas.

Ainda no final do século passado, mulheres de elite já

publicavam textos feministas que discursavam sobre as

reivindicações relacionadas à educação da mulher e o direito de

voto. Nos anos 20, a luta pela emancipação uniu força com
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operárias em suas reivindicações e na década de 70, mesmo sob a

sombra dos governos militares, elas continuaram sua luta pela

participação nos espaços social e político, e exigiram melhores

condições de vida, discutiram sobre a violência sexual, aborto

e meios contraceptivos. Assim, as mulheres entraram "em cena" e

além de tornarem-se mais visíveis perante a sociedade,

tornaram-se objeto de estudo nos meios acadêmicos.79

No contexto desta pesquisa, a mulher como foco principal

mostra sua conversão ao islam, e a partir dos depoimentos

revela suas dificuldades decorrentes da aceitação tanto na

própria comunidade islâmica como na sociedade em geral. A

"normalização" que a religião impõe, como o uso da vestimenta

islâmica, restrições a profissões consideradas ilícitas,

abstenção sexual antes do casamento ou de matrimônio com não-

muçulmanos, são alguns dos assuntos abordados. Embora o foco

central seja a mulher, os homens entrevistados também expuseram

seus sentimentos e dificuldades, gerados pela conversão.

O islam nos países de minoria muçulmana, de modo geral,

vem carregado pela imagem da mulher reprimida, coberta dos pés

a cabeça e submissa. De fato é isso que ocorre  quando olhamos

a condição da mulher afegã que sob a milícia do Taleban foi

proibida de trabalhar fora de casa, andar sem a companhia de um

homem da família, falar com vendedores, ser tratada por

médicos, estudar em qualquer centro educacional, rir alto ou

produzir qualquer som enquanto anda, permanecer nas varandas ou

janelas da sua própria casa, podendo ser chicoteada em público
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caso não cumpra qualquer uma das muitas proibições que lhe

foram imposta, inclusive as menores, como  ficar com os

calcanhares à mostra. Sequer a palavra "mulher" pode ser

pronunciada ou escrita naquele país ("jardim da mulher" passou

a chamar-se "jardim da primavera", em função dessa

proibição).80 Porém, essa imagem pode ser superada por outras

como a ascensão das mulheres através da educação e

especialização em universidades iranianas, responsáveis éça

eleição de um presidente moderado, neutralizando a linha dura

dos aiatolás, ou das mulheres atuantes da Turquia, Indonésia,

Egito e outros países de maioria muçulmana.

Fátima Mernissi, feminista muçulmana afirma: "Nós,

mulheres muçulmanas, podemos caminhar no mundo moderno com

orgulho, sabendo que a busca por dignidade, democracia e

direitos humanos, por plena participação nos assuntos políticos

e sociais de nossos países, não deriva de valores ocidentais

importados, mas de uma parcela real da tradição islâmica".81

Em artigo publicado pela Web82, Muçulmanas e Feminismo,

redigido por uma muçulmana convertida, a discussão fica por

conta do feminismo sob o ponto de vista do interesse da mulher

seja ela muçulmana ou não: "A maioria das mulheres muçulmanas

considera difícil adotar o modelo ocidental de feminismo, que

parte da premissa de que ele é universalmente aplicável. Em

primeiro lugar, muçulmanas não consideram laços familiares como

impedimento para a liberdade da mulher; segundo, existe um
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ressentimento com a identificação ocidental da condição da

mulher muçulmana; terceiro, salários não funcionaram

necessariamente como uma "força libertadora" no sentido

advogado pelas feministas". A mulher muçulmana vem discutindo

sua posição nos espaços público e privado (família) e acredita

que não exista um modelo feminista único, uma vez que, em sua

opinião, os movimentos feministas são direcionados ora à mulher

branca européia e americana, ora à mulher negra, ou às mulheres

do Terceiro Mundo. O que as muçulmanas de modo geral

reivindicam é o retorno à tradição, no sentido dos ensinamentos

islâmicos na sua forma original. De fato, afirma Samara, o

"conceito de gênero, bem como o de identidade, está na

dependência das variáveis raça e classe"83

Feministas radicais atribuem o espaço doméstico como sendo

onde se instala a "cultura da opressão feminina" (Oakley, 1974;

Matthews, 1987 e Mattelart, 1977). A família e a comunidade são

igualmente vistas de forma opressora e a relação dos norte-

americanos com os conceitos de dona de casa e culto à

feminilidade são vistos de forma odiosa, por estarem associados

"à forma de como as mulheres julgavam a si mesmas e eram

julgados pelos maridos, vizinhos e pela sociedade"84

Uma interessante análise sobre a questão homem e mulher

pode ser encontrado em Giddens85 que diz: "Hoje em dia, a raiva

dos homens em relação às mulheres é, substancialmente, uma

reação contra a auto afirmação das mulheres no lar, no local de
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trabalho e em toda a parte. As mulheres por sua vez, têm raiva

dos homens devido aos modos sutis e não-sutis pelos quais lhes

negam os privilégios materiais reivindicados. Pobreza econômica

para as mulheres, pobreza emocional para os homens..." Segundo

Goldberg, citado no texto de Giddens,  "o efeito prolongado do

medo da doença coronária veio abalar as reivindicações das

mulheres por uma participação no salário do marido e, além

disso, a culpar o papel de provedor como sendo uma 'armadilha

letal' para os homens"86. A partir daí o homem ganhou a sua

liberdade e a mulher espera a liberdade dela, pois a liberdade

econômica do homem não se tornou disponível a ela, que ainda

teve que suprir os lugares por eles abandonados.

Ao que parece, a luta da mulher não muçulmana e da

muçulmana, se orienta para os mesmos objetivos. Porém, o que as

diferencia é a concepção estrita desses objetivos. Os direitos

sociais, a democracia, a participação em assuntos políticos

para a muçulmana devem estar de acordo com a tradição islâmica.

A liberdade sexual parece não ter substancial valor para ela,

que no entanto almeja a realização profissional, e uma forma

livre de se expressar. O texto de M. A. Muqtedar Khan87 mostra

as dificuldades das muçulmanas no século XX em função das

mudanças e desafios: "Elas foram pegas no fogo cruzado em

muitos níveis. Sejam as guerras culturais entre o islam e o

ocidente, ou as guerras civis entre seculares e islamitas,

mulheres muçulmanas têm que suportar o peso dos tormentos
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associados a esses conflitos. Ou elas perdem seus maridos e

filhos para o campo de batalha, ou perdem sua liberdade e

dignidade na arena social. A tragédia e a ironia são dois temas

dominantes de sua existência. Às vezes, elas são vítimas

daqueles que tentam protegê-las e outras vezes são oprimidas

por aqueles que tentam emancipá-las. Mesmo no processo

histórico, mulheres muçulmanas são pegas na luta entre o

imperialismo da modernidade e a intransigência das tradições".

O autor enfatiza a complexidade vivida pela mulher muçulmana

que deseja se manter dentro das tradições islâmicas no mundo

moderno. Esse é o dilema que a maioria das convertidas

brasileiras enfrenta, pois já inseridas dentro de um mundo

moderno ocidental tentam entender e assumir a postura ditada

por leis e regras diferentes daquelas até então seguidas.

Divergências entre debates que de certa forma colocam num

mesmo assunto duas ou mais possibilidades, em função da cultura

ou do contexto social, determinam as reivindicações e mudanças

com relação à função da mulher que de "reprodutiva" passou a

ter reconhecimento no espaço social e público, ganhando nova

identidade, antes construída apenas dentro da família.

Para Patrícia Fortuny88, a mulher pode também vir a

adquirir poder, dependendo da religião que professa, em função

de seu envolvimento com atividades dentro da comunidade

religiosa o que a liberta do "claustro doméstico", passando a

sentir-se mais forte em função do próprio apoio da
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comunidade.89 De acordo com essa discussão, Susana Rostas

descobriu numa comunidade indígena tzeltal (Chiapas) que as

mulheres adquiriam "poder" a partir da conversão: "Elas são

capazes de praticar um certo grau de liberdade que nunca tinham

experimentado antes, e isso permite que construam a sua auto-

estima" 90

Embora a mulher não ocupe cargos religiosos dentro do

islam, em função da falta de clero na religião, ela pode

exercer a função de imam, no sentido sunita91, nas orações

congregacionais entre mulheres, mas é dispensada das orações da

sexta-feira a fim de evitar constrangimento ao trabalho

doméstico e materno. Contudo, ela participa da ummat, dos

estudos corânicos e religiosos, e de certa forma contribui na

divulgação do islam se sentir-se com conhecimento suficiente.

De acordo com os  ensinamentos religiosos, todos os crentes

devem ter o conhecimento da religião e divulgar a religião de

forma correta, porém somente os homens chegam a ser sheikh92 .

Algumas mulheres convertidas, entrevistadas nessa pesquisa, têm

participação ativa junto às comunidades árabes em São Paulo, em

congressos e palestras, questionando e expondo algumas vezes

suas opiniões, mesmo que isso pareça estranho aos muçulmanos e

muçulmanas de origem árabe. As atividades das mulheres árabes

dentro da comunidade, por vezes, são limitadas e subordinadas à

guisa de "proteção", conceito esse nitidamente cultural. Para

Imelda Vega-Centeno Bocángel, "a imigração força uma certa
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perda de identidade, a mulher árabe é mais árabe do que mulher,

a despeito de suas inquietações pessoais".93

 De qualquer modo, o espaço social que a igreja ocupa

torna importante as relações sociais e a construção de um novo

ideal, podendo ser percebidos os efeitos concretos na vida

prática do adepto. As buscas dos ideais ou, às vezes, a busca

não explícita e a não imposição do grupo religioso, faz com que

o convertido decida pela adesão por descobrir vantagens antes

desconhecidas.

Buscas espirituais, ideologias, desorganização familiar,

experiências dramáticas, aliadas a problemas de ordem social,

familiar ou pessoal, em função de polêmicas geradas pelo uso da

vestimenta islâmica, casamento, relacionamento homem e mulher

serão abordados a partir da biografia dos convertidos e de suas

consequências na pós conversão.
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Biografia dos Convertidos ao Islam:

A partir das entrevistas realizadas durante o trabalho de

campo, foi possível observar que alguns convertidos ao islam ao

se engajar na religião possuíam uma história de busca

religiosa, tendo por vezes passado por outras religiões, em

busca de uma identificação. Para outros, conhecer o islam foi

fruto do acaso ou mera curiosidade. Os convertidos porém ao

aceitar o islam como religião, o fizeram de forma espontânea, o

que pode ser compreendido como uma forma não explicitada de

busca religiosa. Assim, foi possível identificar dentre os

depoimentos dois grupos distintos: de "busca religiosa de forma

explícita" e o de "busca religiosa não explícita", critério que

servirá como meio de identificação e entendimento das

conversões. Dentro do grupo de convertidos que assumiu a busca

religiosa, podem ser percebidas características comuns:

1. A falta de uma identidade religiosa, ou uma religião com a

qual pudessem se identificar. Alguns convertidos não eram

praticantes e outros seguiram a religião e se desencantaram

em alguma fase da vida.

2. O Estímulo ao estudo relacionado à religião, aos assuntos

espirituais ou de conhecimento mais amplo sobre vida e

morte, felicidade e tradição.
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3. Há os que relataram experiências dramáticas e/ ou

desorganização familiar devido a rupturas como morte,

separações no âmbito familiar ou pessoal.

4. A dúvida sobre a existência de Deus, em alguma fase da vida,

motivada ou não por experiência dramática.

Os depoimentos relatam experiências que demonstram essas

características:

"... minha mãe é espiritualista, como ela fala... não segue

nenhuma religião, ela acredita no espiritismo,  concorda com

algumas coisas e discorda de outras... eu fui criada assim,

sem uma religião. Freqüentei a religião católica... uma

época ia ao centro espírita porque falava do futuro, do

namoradinho... quando eu era pequena ia nestas igrejinhas

crentes ...desde pequena conheci muitas religiões... mas não

me encaixei em nenhuma... No princípio eu sempre falava que

era católica, mas sempre senti falta de uma religião e

sempre pedi a Deus: eu sinto falta (de uma religião) ...me

mostra a sua religião, a religião verdadeira... me mostra um

caminho... (mulher, 24 anos, convertida há um mês).

"Sou neta de alemães por parte materna e de austríacos por

parte paterna... Meu avô paterno era judeu não praticante,

casado com uma católica... assim meu pai foi batizado

católico, mas não é praticante. Meus avós maternos eram
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protestantes... minha mãe também o é, mas também não

praticante. Meus pais decidiram deixar-nos livres para optar

(ou não) por uma religião... Não fomos batizados... Desde

criança eu me interessava em querer saber sobre Deus. Achava

estranho  o fato de não ter religião, apesar de nunca ter

sido discriminada por isso... Embora não tendo nenhuma

religião, sentia a necessidade de conhecer algo que me

atraísse para um terreno mais místico. O cristianismo não me

atraía em nenhuma de suas formas quer seja católica ou

protestante. As religiões orientais, budismo e hinduísmo

estavam muito longe de minhas crenças pessoais." (mulher, 29

anos, convertida há 8 anos).

Citações como "sempre senti falta de uma religião",

"desde pequena conheci muitas religiões" ou "achava

estranho o fato de não ter uma religião", mostra falta de

identidade religiosa, ou a busca interna de uma religião

com que pudessem se identificar. Dentro dessa trajetória de

busca, acabaram encontrando o islam e o consequente

conforto psicológico e espiritual.

O incentivo à leitura e ao conhecimento de outras

religiões, autores e assuntos relacionados à

espiritualidade também se concretizam dentro dos

depoimentos:
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... desde pequena eu fui fascinada pela Bíblia... com

aproximadamente 8 anos, eu adorava ler... eu comecei a ler a

Bíblia, terminei com 11 anos... Então eu tinha essa busca...

passei por um monte de coisas.., li Lobsang Rampa, os

Tibetanos ... tudo que você possa imaginar. Li sobre

umbanda... eu tinha uma coisa forte dentro de mim... sentia

uma presença de algo divino na vida, no mundo... e ao mesmo

tempo um questionamento, por que tem o mal? ..." (mulher, 36

anos, convertida há 4 meses)

"...comecei a pesquisar , estudar em livros...pesquisava as

grandes religiões e as outras formas que as pessoas tinham

de ver a vida. ...eu não estava mais buscando a

religião...eu buscava o porquê de Deus, porque precisava

acreditar em Deus. A religião não era mais importante

naquele momento... eu queria saber como as pessoas

enfrentavam Deus...pesquisei bastante o judaísmo, o

cristianismo, o kardecismo, vários e vários segmentos

religiosos, filosóficos...filosofia renascentista...várias

denominações religiosas e sectárias, coisas como Rosa Cruz,

maçonaria...a partir dessa pesquisa cheguei a um ponto comum

em todos estes seguimentos, inclusive também no ateísmo.

...cheguei num ponto comum de que existiria um ser supremo o

qual deve ter criado todas as coisas... Depois de chegar

neste ponto comum cheguei a uma decisão... eu acreditava que

existia este ser comum mas neste instante eu decidi não
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seguir nenhuma religião. Só com o tempo, por uma questão até

de casualidade eu fui estudar com os muçulmanos..." (homem,

30 anos)

O estímulo à pesquisa, ligada ao mundo espiritual, ou

a busca de Deus através dos textos, pressupõe uma

comparação entre religiões , numa tentativa de entender o

mundo, sua existência e encontrar a felicidade através da

fé e da certeza de Deus. Por isso termos como "Li Lobsang

Rampa, os tibetanos... li sobre umbanda", "sentia a

presença de algo divino no mundo" e "cheguei num ponto

comum de que existiria um ser supremo o qual deve ter

criado todas as coisas..." ou ainda, "tive dúvida a

respeito de Deus", "não acreditava mais na existência de

Deus", mostra a dicotomia entre a busca de Deus através da

comparação religiosa e ao mesmo tempo uma rejeição em

função da frustração por não encontrá-lo.

"Era católico, cheguei a ser muito praticante...com 15 anos

aproximadamente eu tive uma dúvida, não com a religião em

si, mas com respeito a Deus...comecei a pesquisar, queria

saber realmente quem era Deus, porque crer em Deus e o que

era a religião de forma total. Eu não me sentia mais

religioso e eu não me sentia mais forte com Deus, eu não

acreditava mais na existência de Deus e eu comecei a

pesquisar, estudar em livros... pesquisava as grandes
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religiões e as outras formas que as pessoas tinham de ver a

vida... eu não estava mais buscando a religião... eu buscava

o porquê de Deus, porque precisava acreditar em Deus".

(homem, 30 anos)

Dúvidas e certezas se misturam diante do instante de vida

e das experiências vividas. Através de rupturas e falta de

estrutura familiar alguns vão buscar o bem estar e as respostas

às suas dúvidas: " Meus irmãos morreram na mesma época... eu

comecei a pensar... minha vida não fazia muito sentido", "sou

filha de pais separados...eu quero uma vida organizada", " me

passou assim um flerte...e quando (descobriu) tinha sido um

padre... fiquei chocada... eu não consegui mais ter uma relação

com a igreja católica...", " eu tive que enfrentar meio que

'sozinha' a separação de meus pais". Todas essas experiências

somam-se à falta de segurança, criada pela ausência de uma

ideologia ou identidade suficientemente forte e que permitisse

superar adversidades.

"...eu sou filha de pais separados... eu quero uma vida

organizada... eu quero uma vida diferente para os meus

filhos. Minha mãe me deu o máximo que ela pode mas eu quero

que meus filhos tenham uma vida diferente... eu senti falta

disso. " (mulher, 24 anos, convertida há um mês).
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"... Meus irmãos morreram na mesma época... eu comecei a

pensar e pensar, minha vida não fazia muito sentido então eu

fui procurar novamente o endereço (de uma mesquita)."

(homem, 30 anos).

"...católica... sempre gostei de rezar... fui batizada,

crismada, fiz primeira comunhão, ia a missa todo domingo

sempre gostei de rezar desde pequenininha... quando eu tinha

uns 13/14 anos me decepcionei com a igreja católica. Bobagem

de menina... de repente me passou assim um flerte...e quando

(descobri) tinha sido um padre... fiquei chocada... eu não

me lembro muito bem... mas eu não consegui mais ter uma

relação com a igreja católica... acho que até parei de ir (à

igreja)... você começa buscar... fui existencialista,

socialista, fui um monte de 'ista'... comecei a ficar muito

mal e na década de 80 eu conheci o hinduísmo e através dele

descobri Deus novamente." (mulher, 50 anos, convertida há 2

anos).

"...Os primeiros anos da minha adolescência foram difíceis,

os meus irmãos já estavam construindo suas vidas ... e eu

tive que enfrentar meio que 'sozinha' a separação de meus

pais. Nessa época eu não me importava com religião, estava

numa fase meio 'rebelde'.  Acreditava em Deus, como sempre,

mas queria descobrir a vida de uma forma mais alternativa,
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mais independente e gozava de liberdade para estudar e

viajar." (mulher, 29 anos, convertida há 8 anos).

A busca de identidade religiosa é de alguma forma próxima

à busca da "fonte ideológica de identidade" que E.H.Erikson94

identifica entre os jovens ocidentais que experimentam uma

"confusão de valores" devido ao pluralismo e relativismo ético

e religioso. "Os jovens se incorporam a um grupo imbuído de

convicções e valores inquestionavelmente válidas, defendidas de

forma absoluta e autoritária".

Quando o convertido busca orientação religiosa e contenta-

se com o pensamento que encontra no grupo, ele se sente

confiante perante às situações do seu cotidiano e dentro do que

busca espiritualmente. A confiança, diz Giddens "está envolvida

de maneira fundamental com as instituições da modernidade" e,

de modo complementar, para Simmel, ela existe quando

acreditamos em alguém ou em algum princípio, quando se tem "fé"

- no sentido da competência, crença ou crédito - sendo

responsável pela esperança de que tudo vai estar bem, mesmo que

essa confiança possa significar risco95. A segurança é o que

move o convertido a participar de um grupo religioso e, mesmo

com a consciência de que essa relação de confiança envolve

riscos, ele passa a fazer parte psicológica e espiritualmente

do grupo. Ou seja, o convertido passa a atuar dentro do islam,

assumindo-o inteiramente e fazendo parte da comunidade, ainda

que possa ser excluído culturalmente. Dessa forma, tanto o
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jovem ocidental quanto os índios tzelfal, citados

anteriormente, vêem com a conversão construir sua auto-estima,

sua identidade e ideologia.

O outro grupo de convertidos não demonstrou ter procurado

o islam. A falta da busca religiosa parece estar implicitamente

ligada à ideologia já contida na biografia dos convertidos, que

envolve uma postura étnico/política, com participações

anteriores em movimentos sociais e políticos. Essas pessoas

atualmente têm na religião um meio de dar continuidade ao

trabalho e uma história de vida que começou antes da conversão

religiosa. Alguns pontos das entrevistas que evidenciam esse

pensamento são:

1. Militância de esquerda, com liderança em movimento social.

2. Continuidade da luta social na religião.

3. Estímulo ao estudo tanto religioso como social, tendo a

curiosidade como importante característica.

4. Resgate étnico ou aceitação de outra cultura que não a sua.

5. Ateísmo.

6. Experiência dramática com ruptura - desorganização familiar,

morte ou problemas de saúde.

7. Predestinação ao islam96 - encontra-se implicitamente nos

questionamentos.
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Esse grupo tem duas características interessantes: a

primeira, é a visão do resgate étnico - principalmente dos

negros - e a segunda, o movimento social com liderança e

incentivo às buscas ideológicas dentro do grupo religioso, a

não aceitação da cultura árabe como fazendo parte da religião e

o combate à arabização dos convertidos. Essa última questão

também é discutida no primeiro grupo. Apesar da não busca

religiosa a ascendência cristã aparece frequentemente nos

depoimentos.

"Durante o período da ditadura militar exerci uma militância

política, quase sempre na clandestinidade e que mais tarde

me trouxe consequências." (mulher, 60 anos, convertida há 3

anos).

"Eu nasci católica, meu pai era protestante mas não era

praticante, minha mãe sempre foi católica e eu comecei a

religião... coisa até distante porque apesar de ter(algumas

coisas) místicas acabei me transformando numa militante

comunista Trotkista com 13 anos de idade... (mulher, 35

anos, convertida há 5 meses).

"Eu sempre trabalhei com periferia, com comunidade e eu acho

que todas as igrejas, todas as religiões deveriam ter um

projeto social muito maior. Neste momento social, político

que o Brasil está passando, todas as comunidades
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(religiosas) deveriam dar um apoio maior às comunidades

carentes..." (mulher, 42 anos, convertida há 14 anos).

Os depoimentos que enfatizam a atuação política e luta

social - "exerci militância política", "militante comunista",

"trabalhei com periferia, comunidade", "todas as comunidades

religiosas deveriam dar apoio às comunidades carentes" -

mostram que a religião acabou cruzando a vida desses

convertidos que se renderam ao sentimento religioso não só pelo

lado da individualidade e do sentimento de bem estar, mas com

intuito de ter na religião a continuidade do trabalho social

que já haviam realizado antes da conversão. O islam pela

característica de ser uma religião próxima à política - já  que

o profeta Mohammad além de líder espiritual foi um líder

político em sua época - move os muçulmanos até os dias atuais

em direção à aceitação do Estado Islâmico, onde a religião e a

vida política se entrelaçam no cotidiano.

Em outros depoimentos como "fui atéia convicta", "passei

por todas as etapas que você pode imaginar, mas nunca

religião", "nunca acreditei em Deus", "resgatei o que tinha no

passado", as experiências dramáticas somadas ao resgate étnico

colocam os convertidos em estado talvez de predestinação ao

islam, se analisarmos esses fatos como encontro do islam

através do acaso. Fatos políticos ou movimentos sociais fizeram

parte da vida de alguns deles que acabaram casualmente
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encontrando no islam mais uma forma de realização do trabalho

social que vinham fazendo anteriormente, já que o sentido

comunitário e de ajuda mútua são próprios do islam que prega a

ummat - que é o sentido estrito de comunidade. Num contexto de

busca, mesmo que não explícita, a auto-realização através da

atuação político-social é importante no que concerne ao

reconhecimento da auto-identidade97.

Durante a maior parte de minha vida fui atéia convicta mas

depois de um tempo achei que da mesma forma que ninguém

havia me dado provas suficientes da existência de Deus, por

outro lado também não havia meio de confirmar com 100% de

certeza a Sua não-existência, então me tornei agnóstica e

fiquei “em cima do muro”. (mulher, 39 anos, convertida há 10

anos).

"Nunca acreditei em Deus, sempre achei que morria acabava

tudo e, embora sempre tenha respeitado a opção religiosa das

pessoas, no fundo achava a religião um instrumento de

dominação do povo."(mulher, 60 anos, convertida há 3 anos).

Quando eu vi muçulmano, quando eu  vi o que aqueles homens e

mulheres tentaram eu percebi que eu achei a minha casa

(resgatei o que tinha no passado). (mulher, 42 anos,

convertida há 14 anos).
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"Perdi o marido, o emprego... me vi diante de uma

encruzilhada sem saber que caminho tomar. As opções que se

me apresentavam no fundo significariam a minha morte

cerebral, intelectual... Passei por todas as etapas que você

possa imaginar, mas nunca a da religião." (mulher, 60 anos,

convertida há 3 anos).

Dentro do histórico de vida dos convertidos, ainda é

possível encontrar um outro grupo que não foi classificado nas

categorias anteriores por ser uma mistura de ambos. Embora os

sujeitos possam ter passado por experiências dramáticas, falta

de identidade religiosa, não tiveram participação em grupos de

militância, nem se mostraram interessados em estudos

relacionados com a vida religiosa. Em função do não cumprimento

de alguns rituais próprios da religião cristã a qual

pertenciam, como batismo ou primeira comunhão, faz com que

acreditem num encontro não casual, mas predestinado, com o

islam. O contato com a religião se deu através do encontro com

muçulmanos de origem árabe - libaneses - com os quais passaram

a ter relacionamento profissional ou matrimonial.

Esse grupo aceita a cultura árabe, participa da comunidade

de imigrantes, exibindo até com um certo sentimento de gratidão

por eles terem lhe mostrado o islam. Valores muito diferentes

dos seus causaram curiosidade e, num primeiro instante, muitas

incertezas. Finalmente, o convertido pode encontrar no islam o

conceito moral que acredita condizer com a condição humana.
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"Observava o jeito que comportavam (os muçulmanos) e achava

estranho, porque os homens se  comportavam de forma

diferente dos homens brasileiros. Queria conhecer mais e

pela curiosidade me tornei muçulmana. Geralmente o

brasileiro católico mexe com as mulheres... pega na mão...

quando eu estendia a mão para um muçulmano eles não

retribuíam... Alguns homens muçulmanos  se dirigiam a mim

mas outros diziam que o comportamento (moral) não podia ser

assim... namoro... abraço... E pela curiosidade me tornei

muçulmana... mais duas meninas se converteram...nenhum homem

que trabalhava por lá se converteu. Meu contato era com

gente jovem...o que me chamava mais atenção pelo jeito de

ser... Procurei o islamismo e o islamismo procurou por mim.

Quando não se tem religião a pessoa (fica) "desprendida do

mundo", não entende o porque de Deus... porque vive, porque

respira, só se preocupa em trabalho e ganhar dinheiro, não

dá valor a si mesmo, pelo contrário se desvaloriza. Nunca

fui batizada em nenhuma religião." (mulher, 28 anos,

convertida há 8 anos).

"O irmão do meu ex patrão chegou da França junto com a

mulher...  via que ele tinha um costume diferente... até

mesmo do irmão (que já estava no Brasil mais tempo)...era

calmo, tímido ao conversar com mulher. Por ser um homem não

tinha  proximidade com ele... a mulher dele também não
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falava português e quase não ia a loja... Ele trouxe um

Corão em português e pediu para eu ler...Eu era vendedora, e

questionava porque no horário do serviço eu podia ficar

lendo... ele ficava conversando comigo, com minha irmã e com

outra funcionária...eu  via que ele era diferente e que a

mulher dele era muito simples... disse para não ter pressa,

só  pediu que entendesse... não deixasse ninguém falar que

eu teria que ser muçulmana... religião é assim,  se você

quiser você entra,  ninguém pode te forçar.

Pessoas diziam que para ser muçulmana eu teria que usar

certo tipo roupa e véu mas ele disse que não e só com o

tempo que eu iria usar, quando meu coração pedisse...

Sempre fui católica... de pequena ia a missa com a minha

mãe... Nunca fiz o catecismo... Não sei explicar porque não

fiz o catecismo...(predestinação ao islam). Consegui apoio

na religião (no islam)....dos 13 anos (quando perdi minha

mãe) até conhecer a religião(o islam) foi uma época meio

apagada para mim..." (mulher, 21 anos, convertida há 3

anos).

 Resgatada uma nova identidade - através de uma busca

explícita ou não,  o convertido passa a colocar em prática

ideais específicos, assume os valores próprios da nova

religião, não se esquecendo do duro caminho que terá que

seguir. Para Grom98, as "orientações psico-espirituais e

religiosas autoritárias" colocam a vida depois da conversão
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como o único caminho verdadeiro do ser humano, aberto ao futuro

e totalmente aprovado por Deus. Em contrapartida existem sérias

críticas por parte dos convertidos quanto aos antigos valores,

algumas vezes aflorando a culpabilidade dos atos passados, como

se a vida anterior tivesse sido vivida de forma equivocada. Os

convertidos afastam-se mais da vida anterior, e constróem uma

outra na qual os novos valores passam a ser os seus objetivos

de vida e Deus a sua meta.

Dentro dessa amostra biográfica, podemos entender que

vários fatores externos e internos influenciaram a conversão.

Algumas experiências envolveram rupturas, necessidade de

identidade religiosa, e finalmente satisfação interna ou

pessoal. Para Reginaldo Prandi, a religião "é uma expressão

individualizada, de fruição de sentimentos pessoais, de gosto e

prazer".99 Outros, que descobriram no islam uma forma de

manifestação da justiça ou a continuidade de um trabalho

social, trouxeram para a vida pública uma condição antes já

experimentada.

A conversão parece estar relacionada com problemas

biográficos pertinentes à integração e ao reconhecimento

social, mostrando ainda que interesses particulares ou

coletivos atuam como identidade ideológica, que todos almejam.
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Considerações sobre a conversão:

Como vimos, muitas são as circunstâncias que levam o

convertido a uma busca religiosa, dentre elas destaca-se a

busca de identificação. Mas a forma como cada um adota a

religião pode ser distinta, envolvendo alternação e

conversão.100 A alternação é  menos radical com relação aos

fundamentos religiosos e ideológicos. A religião é adotada,

porém os padrões anteriores não são totalmente colocados de

lado e nem rompidos. Aspectos da nova e da antiga religião são

combinados de forma a criar uma terceira situação, resultante

dessa combinação. A nova religião representa  "circunstâncias"

e não uma reorientação de vida propriamente dita. Em alguns

casos, a alternação pode vir a se tornar conversão que é a

forma mais radical de mudança de visão de mundo e identidade.

Nesse caso o convertido rompe  com o passado e externa

publicamente sua nova religião.

Monika Wohlrab-Sahr, cujo trabalho foi realizado com base

nessas duas formas apresentadas por Travisano, fez um paralelo

entre alternação e "sincretismo". Dá como exemplo a adoção do

islam pelas mulheres não muçulmanas que se casaram com

muçulmanos mas não abandonaram alguns hábitos anteriores, como

celebrações da antiga religião. A segunda referência é a

apreensão da conversão como "batalha simbólica", de cuja

análise extrai tipos de conversão baseado na moralidade, na

conduta de vida ou em ideologias étnico/políticos.
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Dentro do grupo de convertidos que estudamos, foi possível

encontrar similaridades com o trabalho de Wohlrab-Sahr, sobre a

conversão nos Estados Unidos e Alemanha, o que leva a crer ser

o universo islâmico muito próximo, em termos de conversão, nos

países de origem não muçulmana. A conversão, conforme

Travisano, acarreta a descontinuidade de crença, de visão de

mundo, a rejeição do antigo modo de vida e a adesão a um outro,

que altera o comportamento tanto interno como externo. Foi

possível, entretanto, encontrar fiéis que, por terem tido uma

relação profunda com o cristianismo (pastor evangélico e noviça

católica) mantêm, mesmo depois da conversão, vínculos com a

antiga religião, como é o caso de um pastor evangélico que

compara a Bíblia  e o Corão, com vistas a um melhor

entendimento de ambos.101. Mas a grande maioria dos convertidos

assumiu totalmente o islam, internalizando seu modo de pensar e

agir, e rompendo todos os laços com o passado cristão. Desse

modo, o novo muçulmano, ao romper com o passado, tenta levar

como conquista uma nova forma de "conduta de vida", com mais

disciplina, preocupando-se com os "aspectos morais" e "sociais"

do mundo atual. Essa nova "conduta de vida" parece traduzir

organização familiar, espiritual e social; uma vida mais

saudável, com maior dignidade, honestidade, respeito,

generosidade e amor próprio. A "moral" diz respeito às relações

entre homens e mulheres, a sexualidade, não havendo a aceitação

do homossexualismo ou do sexo grupal, abstinência sexual tanto
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feminina como masculina antes do casamento. O aspecto "social"

inclui preocupações com a condição da mulher na sociedade, bem

Como diante de injustiças sociais sejam elas ou não relativas a

etnias ou minorias.
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 Relatos sobre o primeiro contato com o Islam e conversão:

Em entrevistas que relatam o instante em que os sujeitos

tomaram conhecimento do islam e se converteram, podemos

perceber que o islam lhes foi apresentado de diversas formas.

Porém, desde o início, todos procuraram conhecer, estudar e

entender o islam, achando respostas às suas perguntas, e

somente mais tarde teriam se decidido pela conversão. O

processo vem de encontro ao modelo que Lofland e Stark, e que

propõe sete etapas de conversão: 1) momentos de profunda tensão

e insatisfação, 2) disposição espiritual, 3) busca religiosa,

4) oferta religiosa, 5) estabelecimento de relações afetivas

dentro do grupo, 6)redução dos contatos externos ao grupo, 7)

interações com outros membros do grupo. Seriam essas as fases

pelas quais passam os convertidos e que, mais tarde, tornam-se

"agentes difusores", recrutando novos adeptos.102

Os novos muçulmanos que estudamos buscavam, além da adoção

de nova "conduta de vida" e de uma identidade religiosa, uma

reinterpretação de vida. Para que se tenha uma visão mais

articulada dos diferentes momentos sociais e psicológicos

vividos por ocasião da conversão, citamos a seguir um longo

trecho de uma das entrevistas. A "sede espiritual" e a

aceitação das práticas religiosas fundiram-se, resultando para

ela numa reordenação positiva do pensamento, da vida e da fé.

"Aos 18 anos eu havia terminado o colégio e resolvi "dar um
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tempo" - 1 ano -  antes de entrar na faculdade. Fui fazer

vários cursos relacionados a arte e a dança e conheci ...

minha professora de dança indiana. Juntas fomos fazer um

curso de "Estudos Tradicionais" no IRGET... Lá obtivemos

conhecimentos básicos das principais doutrinas e religiões,

inclusive do Islam. Na época eu já me interessei pelo Islam

e comecei a estudá-lo também como auto-didata... Um ano

depois, no aeroporto em São Paulo, eu conheci pela primeira

vez uma muçulmana, identifiquei por estar usando um lenço e

um vestido próprios. Me aproximei dela e para a minha

surpresa era brasileira, filha de libaneses e falava

português... Fizemos amizade, e como ela viu o meu interesse

pelo Islam - eu fiz várias perguntas a ela naquele dia - ela

me convidou para participar de um encontro de jovens num

domingo em São Bernardo (na mesquita). Eu disse a ela que

não sabia chegar lá e ela disse que arranjaria uma carona...

me informou que tinha uma família de muçulmanos vizinha de

minha mãe... que frequentava sempre esses encontros - e nós

não conhecíamos eles antes... fiz amizade com eles também.

Eles me convidaram para passar o carnaval no sítio deles,

num retiro de muçulmanos. Havia várias famílias e várias

atividades religiosas e esportivas... Foi lá que eu me

converti, ilhamdulilah (Graças a Deus). Foi muito bonito. Eu

fiz amizade com um senhor egípcio, médico, que estava no

Brasil fazendo doutorado (ou mestrado) em doenças tropicais.

O pessoal o chamava de sheikh, pelo conhecimento que tinha
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do Islam, e pelo fato dele se dedicar aos muçulmanos durante

seu tempo livre. Ele dava aulas de religião nos centros

islâmicos e nas mesquitas, e era uma pessoa muito simpática

e atenciosa... nas horas vagas do retiro ficávamos

conversando sobre Islam. Foi ele que me ensinou a "shahada",

ou seja, o testemunho da fé, e foi ele a minha testemunha na

hora da conversão. Estávamos de tarde, sentados sozinhos no

chão da sala que era usada para as orações, quando me

converti. Uma grande paz reinava na sala e dentro de mim. Na

hora que disse a ele que realmente queria me converter,

antes de proferir a shahada, me lembro da imensa alegria e

emoção dele... seus olhos brilhavam e seu sorriso era largo,

parecia que era ele que estava se convertendo, tamanho seu

coração....

Logo após a conversão peguei meu caderno e comecei a anotar

as principais orações em árabe, ele me ensinou todo o básico

em 3 dias...

Naquela noite foi muito bonito. Todos estavam presentes na

mesma sala, desta vez lotada, e era a noite da apresentação

do meu grupo - de teatro sobre temas religiosos... - A mim

coube contar a estória do casamento entre o profeta Mohammad

(saws)... (e sua esposa mais velha). Depois, um senhor

contou a todos a respeito de minha conversão e todos

disseram em voz alta "Allahu Akbar" (Deus é Grande). Logo

depois um outro senhor disse: "Já sei como ela vai se
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chamar, se ela quiser, vai ser... (o nome da mulher mais

velha do profeta Mohammad que ela tinha encenado)...

... sempre tive uma sede espiritual, desde pequena. Não me

conformava com um cristo pregado na cruz... apesar de

acreditar em Jesus como mensageiro e profeta não acreditava

nele como Deus e não acreditava na crucificação. Quando li

que o Islam tinha a mesma versão que a minha interior, me

identifiquei bastante. Outro fator é a liberdade espiritual

que o Islam proporciona. Apesar de ser uma religião rigorosa

com os preceitos e que ensina uma disciplina diária de

oração, jejum, recordação de Allah, ela mostra que a

responsabilidade espiritual é individual, e que ninguém pode

assumir os erros dos outros perante Allah. Assim, cada

muçulmano é como se fosse seu próprio pastor. O fato de não

ter hierarquia religiosa, nem padres, nem santos como

intermediários, me satisfez muito espiritualmente. O caminho

que é aberto entre o Criador e a criatura é o melhor e o

mais confortante... Após ter me desiludido também com as

falsas maravilhas do mundo moderno e perceber a decadência,

hipocrisia, corrupção, comecei a entender os princípios

islâmicos nos seus variados aspectos-espirituais, sociais,

econômicos, artísticos...

... talvez agora fique mais fácil para você compreender a

necessidade de conversão. É algo íntimo, um vazio lá dentro

e a necessidade de preencher esse vazio , de se reaproximar

com Deus. É uma sede espiritual, uma vontade de "voltar para
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casa " , uma saudade "do colo" de Deus... quem entra para o

Islam, geralmente não sai mais porque encontra o que estava

procurando que é esse amparo espiritual e a conseqüente

reordenação benéfica da vida em todos os sentidos....

fortifica a nossa fé através do uso da razão... e a

necessidade intelectual também é preenchida, por que o

conhecimento parece não ter fim. Quanto mais se estuda mais

tem para se aprender. O Islam não fecha as portas, ele abre.

O mundo torna-se pequeno e toda a ciência é bem vinda..."

(convertida há 8 anos - assumiu nome islâmico e a vestimenta

islâmica).

A convertida expressa desilusão com o mundo moderno, que

define como decadente, hipócrita e corrupto. A liberdade

espiritual, disciplina, responsabilidade e a falta de

hierarquia e intermediários entre ela e Deus a coloca num

estado confortável de realização espiritual. A reordenação da

vida, em função das práticas religiosas diárias, deram a ela um

estado de paz interior, concentração, tranquilidade, paciência,

dignidade, saúde espiritual, mental, emocional e física. O

"conforto" que sente é maior do que as dificuldades que

encontrou na religião. Sente-se protegida contra os males

(shaitan103).

A convertida assumiu o nome islâmico e a vestimenta

muçulmana, reaproximando-se de Deus e  preenchendo a lacuna que

sentia antes da conversão. Afirma ainda que o uso da vestimenta
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islâmica barra "gracinhas e cantadas" e sente-se à vontade para

andar livremente. Esse sentimento de liberdade vem de encontro

à interpretação de Patrícia Fortuny, que discutiu o sentimento

de ser livre a partir da conversão. No relato acima, a

liberdade está ligada ao poder diante de uma vida reorientada e

ascética, "que implica a proibição das atividades relacionadas

com a carne em oposição àquelas relacionadas com o espírito".104

Dessa forma, o convertido canaliza sentimentos e ações em

direção ao que julga correto e com o apoio das determinações e

normas religiosas; deixa para trás os antigos valores e

constrói uma outra vida com novos valores e objetivos.

No segundo relato, apesar do convertido não demonstrar

claramente uma mudança radical no modo de vida e de conduta, no

sentido estético e de costumes, ele confirma a reorganização da

vida espiritual. Acredita que depois da conversão tornou-se

mais compreensivo, mais humano, mantendo um relacionamento mais

tranquilo e tolerante com as pessoas. É interessante observar

que esse depoimento, feito por um homem convertido, enfatiza a

igualdade entre gêneros e se opõe à discriminação entre os

seres humanos. Apesar de ter vindo de uma família cristã, nunca

se sentiu satisfeito com o catolicismo e as idéias do

cristianismo e por isso acabou fazendo um estudo comparado

entre as religiões. Partiu do princípio do peso imposto pelo

catolicismo com relação ao pecado e à culpa e preencheu com o

islam as lacunas deixadas pela antiga religião.
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"Por incrível que pareça, o Islam para mim tinha o

estereótipo que a mídia vende e não me chamou a atenção até

que eu viajei para a Anadaluzia no final de 1994. Todas os

monumentos da Espanha islâmica me encantaram demais em

contraste com o peso do catolicismo. A Mesquita de Córdoba e

o Alhambra em Granada me levaram a começar a estudar o

Islam. A partir desse estudo pude perceber que o Islam

preenchia todas as necessidades que eu almejava em termos de

religião, além de ser a correção do que eu julgava mais

errado no cristianismo ou seja: o conceito de trindade, o

fato de Jesus ser filho de Deus, quantidade de santos e

ídolos, clero como intercessores entre o fiel e Deus, Adão

como primeiro homem (e não como primeiro profeta), o pecado

original e a culpa de Eva. O Islam e o Alcorão nos levam a

crer não só na unicidade de Deus, como nos levam a buscar o

conhecimento. Nos dão uma descrição muito atual de todo o

processo de criação do universo e da vida e pode ser

confrontado com qualquer avanço que  possamos ter no campo

da ciência. O Islam incentiva a pesquisa científica, não

coloca o homem como centro do universo nem como imagem e

semelhança do criador. Dá à mulher um lugar de igualdade

perante ao homem assim como não admite discriminação de

nenhum ser humano sobre o outro. Nos permite ser julgado

apenas pelo que cometermos e não nos assegura a salvação só

por sermos muçulmanos.
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A partir do final de 1998 comecei a frequentar a Mesquita de

BH, e como informático viciado, passei a fazer a nossa

página na Internet e também pela Internet pude obter uma

quantidade de textos em português, inglês e espanhol e como

sou um leitor compulsivo pude obter em pouco tempo bastante

informações. Montamos um grupo de estudos nos fins de semana

para conhecermos a religião e o árabe e com isto já podemos

fazer as orações da maneira correta e entender melhor o

Alcorão... Quando procurei a Mesquita, o fiz exatamente por

não ter nenhum contato com muçulmanos e por já estar certo

de que era a religião que gostaria de abraçar. Portanto fiz

meu testemunho em Janeiro de 1999. Então foram quatro anos

desde a idéia inicial até o testemunho. Quando procurei o

Sheikh eu já me sentia meio muçulmano porque como não tinha

uma religião que pudesse dizer que seguia, já fui decidido a

me tornar muçulmano. Nesse dia ele me deu um livro de

introdução ao Islam e quando cheguei em casa, devorei o

livro e ali mesmo eu fiz meu testemunho, sozinho com Allah.

Foi muito emocionante para mim e nesse dia mesmo eu fiz,

mesmo ainda de forma errada, as orações e me senti muito

bem. Na sexta seguinte fui para a mesquita já me sentindo

muçulmano e participei da oração coletiva mesmo que

imitando, mas já com algumas informações dos novos amigos.

Penso que essa primeira oração coletiva tenha sido o momento

mais emocionante ainda, pois aí tive certeza de que aquele

era meu lugar. O momento importante foi quando subi a
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primeira vez ao Mimbar para falar aos irmãos, foi ao mesmo

tempo importante e assustador, pois fiquei achando que

estava assumindo um papel que talvez eu não estivesse a fim

ou preparado... agora estou tranquilo e vou sempre falar e

divulgar o Islam para quem nos procurar...

... eu não professava realmente nenhuma religião e tinha

muita resistência ao cristianismo, mas nenhuma resistência a

Deus e Jesus. Com o Islam, eu descobri realmente toda a

tranquilidade de ter uma religião que não põe barreiras

entre você e o criador, não coloca sobre seus ombros a culpa

dos outros, trata Jesus como o  profeta que ele foi e tira

totalmente todo o peso que as outras religiões monoteístas

colocam sobre os seus seguidores. A própria fé deixa de ser

cega para ser crítica e as leituras todas podem ser

discutidas sem que ninguém seja melhor que o outro a não ser

pelo conhecimento. Eu me sinto religiosamente realizado com

o Islam, sinto prazer em ler o Alcorão e os Ahadith... Minha

conversão ao Islam não se deu pôr nenhuma fuga a problemas

que pudesse estar vivenciando no momento (drogas, bebida,

etc.) e sim se deu depois de um estudo muito detalhado e

apenas uma necessidade de organizar minha vida espiritual

que condizia muito com o que o Islam me oferecia...

Acho que abraçar o Islam me tornou mais compreensivo e mais

humano, meu relacionamento com as pessoas se tornou mais

tranqüilo e mais tolerante." (convertido há 1 ano e meio -
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assumiu totalmente o islam - tem participação na comunidade

inclusive fazendo os sermões de sexta-feira).

Embora tenha conhecido o islam através do "estereótipo da

mídia", o estudo da religião, livrou-o do preconceito antes

experimentado.

A possibilidade do julgamento correto através de Deus, vem

colocar as pessoas e a justiça no seu devido lugar, tornando

mais próximo o relacionamento entre ele e Deus. Para o

entrevistado, a fé não se mostra cega dentro do islam,

possibilitando discussões sobre assuntos relacionados aos seus

fundamentos, tornando-se uma fonte inesgotável de saber.

 Podemos observar que as duas conversões aconteceram de

forma diferente e em contextos diversos, porém os dois

convertidos demonstravam insatisfação ou busca religiosa. Fica

evidente a busca explícita de uma religião com a qual pudessem

identificar-se.
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Relatos : o aspecto "moral" do Islam:

 O  aspecto "moral" dentro do islam é colocado de forma

sutil e nem sempre discutido claramente pelos convertidos,

embora possa ser captado em conversas informais ou nas

entrelinhas das entrevistas. A vestimenta islâmica feminina é

um dos pontos que evidencia a discordância dos muçulmanos  em

relação ao culto do corpo, comum nos países ocidentais. A opção

pelo uso da vestimenta islâmica pelas mulheres indica a mudança

em relação à conduta moral anterior. Num país tropical com

longa extensão de praias - o que reserva ao povo brasileiro

despojamento com relação ao uso de roupas - essas mulheres

adotam uma forma de se vestir contrária às práticas correntes.

Algumas convertidas discordam da forma como a mulher é vista na

sociedade e com o modelo de padrão de beleza a que são

obrigadas a seguir. A utilização da veste islâmica, segundo

algumas, coloca a mulher em nível de igualdade, valorizando sua

parte intelectual e evitando sua comercialização perante os

homens e a sociedade.

A mudança em relação aos hábitos da vestimenta começa a

partir do momento em que a convertida estreita seu

relacionamento com o grupo.

"Primeiro fiquei com vergonha da roupa que usava... mini

blusa nunca gostei muito mas blusa para dentro da calça era

fundamental, nada de blusa para fora... Comecei a sentir
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vergonha do bum-bum... comecei a usar camiseta mais comprida

e para  fora ... comecei a comprar calça mais larga..."

(Mulher, convertida há 8 anos)

"Eu usava calça justa e mini blusa. Ele (o irmão do ex-

patrão) aconselhou usar camiseta mais comprida e poderia ser

de manga curta. Eu dei todas as roupas e me vesti como

muçulmana, passei a usar blusa de manga comprida com calça

comprida e depois de mais um mês comecei a usar  saia... Eu

ia a praia (é baiana), usava short... Em SP era sócia de um

clube... todas as fotos de biquini foram rasgadas, eu não

conseguia me ver mais assim..." (Mulher, convertida há 3

anos e meio)

O uso do véu islâmico é uma das principais dificuldades

enfrentadas, pois é ele que externa a opção religiosa.

Encontramos recém convertidas que não usam a vestimenta por

vários motivos, seja por não sentirem-se confiantes, seguras ou

por acreditarem não estar suficientemente amadurecidas. Em

contrapartida, as convertidas que usam a vestimenta islâmica

acreditam que ela protege contra assédios, facilita a castidade

até o casamento, protegendo-as das futilidades mundanas, sendo

ainda símbolo de igualdade. Para algumas, não deixar à mostra

os atributos físicos faz com que as pessoas passem a admirá-las

pela beleza interior.
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O uso do hijab é visto por não-muçulmanos como atributo da

cultura árabe, de onde originou-se. Porém a vestimenta islâmica

não precisa ser necessariamente a roupa árabe que estamos

acostumados ver, ela pode ser associada às tradições de cada

país. Em São Paulo, a vestimenta mais comum é do estilo árabe

por causa da forte influência dessa comunidade, à exceção de

algumas convertidas ligadas às tradições africanas. De acordo

com as interpretações do Corão, o  profeta recomendou o uso da

vestimenta, como forma de discrição, sugerindo às mulheres que

não usassem roupas transparentes, nem mostrassem o contorno do

corpo, deixando somente à mostra o rosto, mãos e pés. Algumas

correntes de estudo encaram essa recomendação de forma radical,

obrigando a cobertura inclusive dos pés, mãos e rostos.105

A mulher muçulmana muitas vezes é vista pelas comunidades

não-muçulmanas como submissa, em função do uso da vestimenta

islâmica. No entanto as convertidas rechaçam essa idéia por

acreditarem que a excessiva exposição dos atributos femininos

tem levado à mercantilização das mulheres.

“...Hoje em dia eu já estou lendo como submissão a pessoa

ser obrigada a andar o tempo todo sexy porque a moda está

cada vez mais convergindo para isso. Eu tenho um monte de

amigas da minha idade e mais novas que me contam da vida

normal delas... eu já conhecia isso mas você fica comparando

e vê que é uma bobagem... no relacionamento, nas formas
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delas se aproximarem dos homens, no fundo tá envolvido tanta

submissão , você achar que como eu já achei

também, que para conquistar um homem você tem que fazer tudo

o que ele quiser... na cama... e quanto mais melhor... e

depois você vê que aquilo para aquele cara(não vale nada)...

pelo contrário você só desceu no nível(no conceito)... Isso

é tão comum, tantas mulheres passam por isso, elas ficam

vendo e revendo as mesmas coisas... ficam (pensando) "ah

agora eu já tenho celulite, agora eu já tenho 35, agora tá

dando uma ruga aqui.." Virou um verdadeiro açougue, porque é

isso que eu vejo... E essa obrigação... da sensualidade,

mesmo que eu não fosse muçulmana eu ficaria tão irritada e

enojada. Porque você fala: “e agora... não há limite... E os

homens estão cada vez mais insensíveis...”  (mulher, 36

anos, convertida há 4 meses).

“Na verdade isso (a submissão da mulher muçulmana) são

deformações... para o islam (a função) é de proteger essas

mulheres... uma sociedade  onde as mulheres não são como no

ocidente... as mulheres no ocidente são carne

mercantilizadas, ou seja a mercantilização do corpo feminino

no ocidente é que deveria ser combatido... Na sociedade ela

é explorada por um patrão... ou pela mercantilização do

corpo... o islam coloca que deve-se

proteger as mulheres ...dessas coisas que no ocidente tanto

propaga...”  (mulher, 35 anos, convertida há 5 meses).
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Dentro das outras religiões monoteístas (judaísmo e o

cristianismo) a prática de cobrir os cabelos foi igualmente

observado. É possível ver ainda hoje o uso de "sheitel"

(peruca) por mulheres casadas de origem judaica. A tradição

está associada à modéstia, santidade e pureza bem como à bênção

e sucesso para si e para toda família. O véu ainda é usado pela

mulheres judias durante o ritual onde acendem as velas para o

início do "shabbath" (dia do descanso). Dentro da religião

católica o véu é associado às freiras e era comum, há algum

tempo, seu uso por mulheres nas missas ou orações dentro das

igrejas e nas procissões. Em algumas religiões protestantes o

véu foi substituído pelos cabelos longos, dispensando a

cobertura da cabeça.

Assim, dentro do islam, além da modéstia, o véu justifica-

se como uma forma de proteger e não expor a mulher às suas

próprias fragilidades enquanto ser humano, além de justificar-

se também pela valorização do intelecto, negando importância

aos atributos físicos. O uso do véu cria uma barreira entre a

mulher e o homem, e segundo a tradição,  uma mulher muçulmana

não deve permitir ao sexo oposto nenhum tipo de contato físico,

até mesmo o aperto de mãos. Essa prática está sendo reavaliada

por  muçulmanos em países de minoria islâmica. O uso do hijab,

afirmam, diminui o desejo sexual tanto do homem quanto da
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mulher, uma vez que ocultando partes do corpo ou suas linhas de

contorno, reduz-se a sedução.

Margareth Mills, presidente do Departamento de Culturas e

Línguas do Oriente Próximo106, diz: "o que parece ser mal

entendido ou não compreendido no ocidente, é que o hijab numa

sociedade pode ser visto como um meio de 'descomercializar' as

mulheres através dos olhares, sexualidade e moda". Contudo no

ocidente o hijab continua sendo problemático, o que pode ser

observado pelo  depoimento de uma canadense muçulmana que expõe

seu pensamento em forma de desabafo, argumentando que os não

muçulmanos vêm nela uma fundamentalista ou terrorista radical,

que carrega um rifle sob o casaco e que atrai olhares,

simplesmente por usar o hijab:

"No mundo ocidental o hijab passou a simbolizar ou um

silêncio forçado ou militância radical inconsciente. Na

realidade, não é nem um  nem outro. É simplesmente a

afirmação da mulher de que o julgamento de seu físico não

tem papel a desempenhar na interação social. Usar o hijab

tem me libertado de uma constante atenção ao meu físico.

Porque minha aparência não é objeto de escrutínio público,

minha beleza, ou talvez a falta dela, foi removida do campo

do que legitimamente pode ser discutido."107

No que tange às relações homem/ mulher as opiniões entre os

participantes da comunidade islâmica ficam divididas entre a
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possibilidade de amizade entre os dois sexos ou sua total

separação em locais públicos. A abstinência sexual é necessária

para ambos e o namoro acaba sendo um assunto delicado, pois

enquanto no ocidente ele possibilita maior conhecimento mútuo,

no islam não se permite que homem e mulher permaneçam juntos,

sem a presença de alguém.

O casamento é um assunto polêmico num país de minoria

muçulmana, visto que não é permitido à muçulmana casar-se com

um não-muçulmano. Ao homem é permitido casar-se com uma não-

muçulmana, desde que ela pertença ao chamado "Povo do Livro",

judeus e cristãos praticantes, mas não tem o direito de forçá-

la à conversão, sob pena de violar as leis e o ensinamento do

islam. A justificativa para a proibição da união de muçulmanas

com não muçulmanos parte do princípio que elas devem acompanhar

o marido e, também, da referência paterna, como exemplo a ser

seguido. Esse impedimento deixa claro que a mulher convertida

deveria se divorciar caso o marido não se convertesse também.

Numa entrevista, entretanto, a convertida disse que a

comunidade muçulmana de São Paulo não impõe o divórcio, dando

um tempo para uma possível adaptação. Em alguns casos, a

dissolução da união ocorre em consequência dos diferentes modos

de pensar do casal.

" A única coisa que eu fiz antes (de converter) foi

conversar com uma senhora... porque eu queria saber dessa

coisa do marido não se converter... pela sharia uma mulher

muçulmana não pode se casar com um não-muçulmano. (Ela)
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perguntou há quantos anos eu estava casada, se meu marido

era contra ou odiava. Eu falei que não era nada disso

inclusive disse que respeita tanto que (ele) iria também se

converter... Ela me deu a maior força... seria pior ... pela

lei eu deveria me converter e separar dele... ela comentou

que nesse caso eu já era casada, não sou uma pessoa que

nasceu muçulmana, se converteu solteira e agora (vai se

casar), sou uma pessoa que já tem um casamento longo,

estável tem uma busca que no fundo é para os dois e que eu

resolvi me adiantar... é dado um prazo, porque o islam

valoriza demais o casamento... se tem filhos (valoriza) mais

ainda... vai destruir uma família? ... às vezes é até uma

questão de tempo." (mulher, 35 anos, convertida há 5 meses)

O casamento na Arábia, na era pré islâmica,  podia ser

realizado de várias formas: contrato pago, permissão de

coabitação da mulher com outros homens para ter filhos,

captura, concubinagem etc. Enfim, várias formas foram

instituídas até a chegada do islam. Atualmente o casamento na

Arábia islâmica é feito com a concordância da mulher e por

contrato, com dote em forma de presente que é estipulado e

recebido pela noiva. Se o casamento for feito contra a vontade

da mulher, pode ser anulado posteriormente. O contrato é

elaborado com a participação da mulher que tem o direito de

acrescentar as condições de pedido do divórcio e da prática

monogâmica para seu marido (embora alguns teólogos não
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concordem, já que a poliginia é regra estabelecida pelo Corão).

O divórcio pode ser obtido caso um dos cônjuges acuse o outro

de adultério (caso gravíssimo, sujeito a penas severas dentro

do islam). Concluído o divórcio, a mulher deve aguardar três

meses para ter certeza de não estar grávida, podendo então se

unir a outro homem. Em caso de gravidez comprovada, ela deverá

aguardar o nascimento do filho.108

O divórcio, recentemente foi regulado no Egito, dando à

mulher o direito de tomar a iniciativa do pedido. Antes o

divórcio somente era concedido mediante provas de violência

física ou psicológica a um tribunal dominado por maioria de

homens. A decisão não agradou aos conservadores, que vêm

perdendo força mediante a linha moderada, ainda que frágil e

ameaçada. A nova lei no Egito ainda prevê a independência

econômica da mulher com relação ao marido, em "casamentos

informais".109

Assunto polêmico para as sociedades não islâmicas é a

poliginia instituída no islam. Foi estipulado no Corão um

número de quatro esposas, sendo que todas têm direitos iguais,

devendo o marido cumprir com seus deveres seja no aspecto legal

(moradia, conforto, alimentação etc) e afetivo, não podendo

demonstrar preferência  a nenhuma delas especificamente.

A partir desse modelo de casamento árabe, os casamentos

islâmicos foram se constituindo com adaptações, de acordo com

cada cultura e a legislação de cada país.
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As regras de moralidade que incidem sobre a sexualidade

são muito distantes da realidade vivida no mundo de minoria

islâmica. Segundo pesquisa publicada em 1990 em The Kinsey

Institute New Report110, os relacionamentos homossexuais e

bissexuais femininos e masculinos têm hoje grande presença nos

Estados Unidos, com perspectiva de ampliação; por outro lado as

mulheres assumem relacionamentos sexuais da mesma forma que os

homens - antes do casamento - e reivindicam igualdade. Nesse

contexto, os adeptos do islam buscam retomar ou preservar

valores que orientem uma vida mais recatada, seguindo os

conceitos morais religiosos e questionando inclusive a posição

que a mulher tem assumido diante da sexualidade no mundo

moderno.

Outro questionamento passa ser a posição do homem na

sociedade moderna. Ele costumava ser o “cabeça” do casal, por

ser o provedor da família. No entanto isso vem sofrendo

transformação, uma vez que ambos trabalham fora e a mulher a

cada dia busca ampliar seu espaço profissional. Em Giddens111 “o

domínio direto do homem sobre a família, que na realidade era

abrangente quando ele ainda era o centro do sistema de

produção, ficou enfraquecido com a separação entre o lar e o

local de trabalho”.



126

Relato: o aspecto "social" do Islam

No aspecto “social”, podem ser encontrados dados nas

entrevistas que apontam para a justiça social, igualdade e

resgate étnico expresso principalmente nos movimentos negros. A

vida anterior à conversão de alguns é pautada pela participação

em movimentos de esquerda; ao conhecerem o islam acabaram se

identificando com essa religião voltada para a comunidade, na

qual a preocupação com os membros da comunidade é comum. Os

entrevistados que demonstraram essa preocupação social, não

tiveram de fato uma procura explícita da religião.

Diferentemente da pesquisa realizada por Wohlrab-Sahr, a

conotação social voltada para as questões políticas e étnicas

se distanciam da história por ela apresentada dos convertidos

negros dos Estados Unidos, que possuem uma memória forte de

racismo e opressão. No Brasil, encontramos entre os convertidos

uma líder feminista e um líder de movimento negro, pessoas que

tiveram participação intensa em partidos de esquerda. Como não

houve uma busca religiosa explícita e a religião lhes foi

apresentada ao acaso, é interessante observar que os interesses

religiosos e sociais acabam se cruzando.

“... O que me fez gostar, o que me fez pesquisar e acabar me

convertendo foi exatamente isso: o (islam) é que norteia a

fé e o que norteia o direito do ser humano... eu estava na

faculdade fazendo História quando (num trabalho que tinha
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que fazer) caiu religião... e entre todas as religiões a

professora falou: você vai ficar com uma parte terrível que

é discutir sobre o Islam porque a segunda parte do nosso

trabalho  nós vamos fazer sobre ... Levante dos Malês que

aconteceu na Bahia... como eu sempre trabalhei com

comunidade negra...Eu tentei entender essa guerra (dos

Malês), tentei entender a cabeça desse povo com pouca

informação (que tinha) e eu fui me apaixonando  pela questão

religiosa deles, pela firmeza desse povo que embora exilado

desejava se manter com sua fé e seus costumes. O que norteou

esse povo todo dentro do Brasil era a fé... embora estivesse

distante do seu local o que mantinha todo mundo junto era a

própria fé...

No mundo hoje onde as mulheres são colocadas mais baratas

que uma moeda de 10 centavos... que nós estávamos buscando?

Na verdade não era provar que nós somos capaz? Agora eu

preciso colocar meu corpo numa exposição tão grande para

dizer que eu sou capaz? Ou é meu cérebro que vale?... O meu

emprego depende da minha aparência física?... e foi ai que

eu acabei me apaixonando definitivamente pelo islam. A

competência é uma dádiva de Deus, todos os seres humanos têm

competência... e não existe diferença fundamental entre

homens e mulheres,  não existe esta diferença de capacidade,

só existe uma diferença física...

... você deve honrar sua casa... se eu defendo os seus

direitos é porque eu preciso de um aliado para defender os
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meus... se eu deixar invadirem a sua casa, o próximo

invadido será eu... “ (convertida há 14 anos - assumiu a

vestimenta islâmica).

No depoimento observamos que as posições políticas são

claramente defendidas, desde o sentido do uso da vestimenta

islâmica como forma de diferenciação da mulher muçulmana até as

questões sociais sobre direito, igualdade, posição da mulher

dentro da sociedade e liderança de movimento étnico. Para a

convertida, o islam passou a ser adotado na íntegra, sendo o

Corão a "carta magna", que rege todas as leis, com os direitos

a serem cumpridos. O direito do ser humano deve ser respeitado

a partir do não julgamento diferenciado das pessoas. Assumir o

véu islâmico para a mulher é uma forma de eliminar a

discriminação assim como também de diferenciar-se como

muçulmana. A capacidade entre homens e mulheres se  igualam, já

que suas diferenças são apenas físicas e devem ter direitos

iguais dentro da sociedade.

No capítulo seguinte veremos as consequências das

conversões que alguns relatam como positivas e negativas dentro

do âmbito familiar, profissional e pessoal.
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CAPÍTULO III

_______________________________________________________________

"os mais velhos julgam que somos um bando de vadias"

Declaração de trio feminino rap da Argélia - "Les Messagères"

 que canta rap sobre a guerra civil daquele país.

Consequências da Conversão : Família e Trabalho

Adquirindo nova identidade como muçulmano, o convertido

passa a assumir também as consequências, positivas ou

negativas, dentro do âmbito familiar, profissional, com os

amigos e na vida pessoal. Os novos ideais e a nova identidade

se estabelecem levando o convertido a contemporizar suas novas

práticas com o fluxo da vida na grande cidade. Através da forma

"gradual" de conversão, a doutrina religiosa vai sendo

assimilada pelo convertido o que geralmente ajuda na prática da

nova conduta e no cumprimento dos preceitos. Porém aqueles que

convivem à sua volta, principalmente a família e os amigos, em

algumas circunstâncias não conseguem compreender o novo modo de

vida e os padrões adotados pelo convertido.

Após a conversão o adepto passa por uma fase de profunda

tensão112, estabelecendo mais tarde estreitas relações afetivas

dentro do novo grupo religioso. São essas novas relações e a

troca de experiências que fazem com que o novo fiel se envolva
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de forma emocional, passando a estreitar sua interação com o

grupo. Quando a família e os amigos não aceitam o novo modo de

vida assumido pelo convertido, ele passa a procurar ainda maior

apoio no grupo que o acolheu e que entende o processo no qual

se encontra. Com isso adquire maior confiança e tende afastar-

se da família e amigos que não compreendem sua decisão,

iniciando-se uma batalha que por vezes termina em ruptura,

criando um profundo abismo entre o convertido, seus familiares

e antigos amigos.

Nos depoimentos foi possível observar que a família de

alguns, num primeiro instante, sentiu dificuldade em aceitar a

nova religião. Para outros foi um "choque". Geralmente o islam

é visto como uma religião muito rígida e que, como não é muito

comum no Brasil, causa espanto; é comum o islam ser associado à

violência. Para outros convertidos o processo de transformação

foi mais tranquilo de forma que amigos e familiares

acompanhassem a decisão sem trauma.

Alguns entrevistados dizem ter ficado mais acessíveis,

tolerantes, pacientes e até mais compreensivos com seus

familiares após a conversão:

" Com a família foi mais complicado. Meus pais, e

principalmente minha mãe, não se conformavam. Eu me graduei

... em uma das faculdades mais caras ... e vim de uma

família classe média baixa. Dá para imaginar o esforço que

eles fizeram para que eu concluísse meu curso. Minha
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graduação foi uma vitória minha e deles também e com todo

este estereótipo em cima da muçulmana, é natural que eles se

preocupassem. As amigas diziam para minha mãe que quando eu

casasse meu marido me trancaria em casa e que eu não poderia

andar ao lado dele, só atrás. Minha mãe entrou em pânico!

Mas com o tempo as coisas se ajustaram. Hoje meus pais são

falecidos mas uma coisa que ouvi de minha mãe pouco antes de

ela morrer me confortou: ela disse que tinha sido minha mais

feroz opositora mas que reconhecia que estava errada porque

eu havia mudado para melhor e que ela gostaria muito que

minha irmã também tivesse se convertido, assim ela morreria

tranquila." (mulher, 39 anos, convertida há 10 anos).

"Meus  irmãos não gostaram... minhas irmãs diziam que eu

estava louca. Quando coloquei o lenço foi pior." (mulher, 28

anos, convertida há 8 anos).

"Eu comecei lendo... sem conversar com muçulmano nenhum...

Eu falei com minha esposa e meus 4 filhos: "...a partir de

agora  eu serei um muçulmano". Ela (a esposa) olhou para mim

e disse assim: "você está louco?"  E eu disse: "não". "O que

foi você enxergou aí?"(perguntou a esposa) Eu disse: "eu era

enganado e enganava", foi essa a minha resposta. Aí foi

aquele problema familiar... De 82 pessoas (da família), 7

são pastores... meus filhos tocavam na orquestra, na banda
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... eu dirigia a igreja, morava em casa da igreja... tudo

desmontou,  a família toda. ... para superar isso... Foram

lá em casa( a família) dizendo que eu ia matar a família de

fome... Vim para cá (para São Paulo) para  estudar sobre o

Islam ... Depois de três meses, não chegou nem a 6 meses eu

retornei e pedi uma carta de mudança...pedi para desligar do

ministério (da Assembléia de Deus)... a barreira ficou maior

entre a família. Para convencer a família, fiquei um ano

sozinho, minha esposa ameaçou de ir  embora para casa do pai

dela . Ele era pastor... nós estamos rodeados de pastores..

Ela (a esposa) disse que não seria esposa de terrorista, que

todo muçulmano era terrorista, porque é isso que a mídia

passa e assim foi durante um ano. Depois de um ano ela foi

abrandando, abrandando... agora já faz dois anos e meio que

ela entrou (para o islam) ...daí minhas filhas todas se

converteram, me acompanharam... quando a mãe começou(a

praticar o Islam) automaticamente, sem eu mandar, já começou

fazendo roupa...começou usando o lenço... sem eu mandar já

trabalhava usando o lenço... minhas filhas estudando iam

para escola já de lenço."  (homem, 54 anos, convertido há 5

anos).

"Minha mãe não se opôs, e ela está super feliz apesar de ser

de outra religião, muitas coisas ela não acredita... eu vejo

que ela não concorda com algumas coisas, mas eu vejo que ela

está super feliz e está vendo que estou muito bem. Quanto a

ele (o namorado) ele não aceita... ele me leva (à mesquita)
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e tudo, fica meio bravo... ele não gosta de discutir. Ele

mesmo já falou outro dia assim: pergunta para seu pastor que

se eles são tão bons assim porque eles matam ... como ainda

não tenho um conhecimento bom não sei explicar muita

coisa..."  (mulher, 24 anos, convertida há 1 mês).

Como vemos, no familiar pode surgir ruptura por determinado

período de tempo e às vezes permanente. Nesses depoimentos

pode-se verificar que num primeiro instante os familiares

tornaram-se apreensivos por falta de conhecimento e pela imagem

estereotipada do islam que sugere terrorismo e submissão da

mulher. A oposição da família só vem a se desfazer a partir do

momento em que ela percebe que a adesão ao islam não trouxe

consequências graves, nem decepções no modo de agir.

Assim como na família, admitir a conversão dentro do

ambiente de trabalho é difícil  e a reação não é diferente.

Gera mal estar entre os colegas e pode culminar com decisão de

abandonar o emprego. Outro motivo que leva ao abandono do

emprego é o que dentro do islam é chamado de profissão ilícita,

que não condiz com o Corão: cultivo, fabricação, promoção ou

venda de bebidas alcóolicas, ídolos ou estátuas, dança e outras

artes consideradas eróticas. O profissional que precisar ter

contato com o que for considerado ilícito deve também trocar de

emprego, por exemplo, o garçom de restaurante que serve bebidas

alcóolicas ou carne de porco.
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"Eu tenho uma profissão que estou largando, uma profissão

totalmente ilícita, bailarina. Eu sou atriz e sou bailarina

e já faz muito tempo que estou querendo largar a dança

porque eu não gosto do ambiente, não consigo me dar... eu

nunca consegui ter muita paz comigo dentro da dança. Só que

eu tenho uma técnica... as pessoas já me conhecem, me chamam

para trabalhar, você precisa do dinheiro mas é uma coisa que

eu praticamente larguei, então dou uma aula ou outra...

atualmente eu dou aula e tenho outro trabalho...eu fico

naquele conflito ... tenho problema de dinheiro... às vezes

eu vou dar umas aulas... dar aula dentro do Islam não tem

problema, o problema realmente é você se apresentar."

(mulher, 50 anos, convertida há 2 anos).

No caso das mulheres, a veste islâmica pode ser outro

empecilho. Uma convertida contou que teve uma pequena

construtora e que quando os contatos eram feitos pelo telefone,

tudo corria bem, mas quando o contato era pessoal o cliente se

assustava ao vê-la usando a veste islâmica. Para  outra

convertida, aparecer com o hijab completo para um cliente pode

significar a perda do cliente; assim sendo, prefere

simplesmente cobrir a cabeça com um lenço. As convertidas que

assumiram a vestimenta islâmica dizem que o contato com o

público no dia-a-dia torna-se assunto de muita curiosidade.
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"... o correto seria eu ser super clara com todo mundo

(dizer) que eu sou muçulmana e ter a coragem de em qualquer

lugar colocar o tapetinho, fazer as orações e pronto. Eu sei

que por enquanto eu não vou conseguir isso, eu ficaria sem

graça, com medo, eu teria medo da reação das pessoas.... o

que eu faço é: dependendo da casa que eu vou trabalhar...eu

já fico de olho num lugar que dê para chegar lá e fazer as

orações. Para umas clientes eu já falei francamente...

clientes já há mais tempo. Eu tenho muita dúvida em me

apresentar como muçulmana , com hijab e tudo para clientes

novos, por causa dessa visão que as pessoas têm e eu vivo do

meu trabalho." (mulher, 36 anos, convertida há 4 meses).

"... eu estava desempregada na época... eu havia sido

dispensada por questão de salário, mas sabia que não seria

admitida em lugar nenhum principalmente porque a área de

construção civil está nas mãos de judeus. Eu sempre havia

trabalhado para eles e eram em geral bons patrões mas até

então eu não era muçulmana. Foi aí que abri minha própria

empresa de construção. As pessoas estranhavam porque

primeiro lidavam comigo por telefone, falavam com alguém que

se chamava Cláudia e aí aparecia uma muçulmana. Mas passado

o choque inicial, tudo se resolvia. O meu melhor trabalho

durou dois anos e era para uma instituição alemã para a qual



136

fui recomendada pelo gerente de meu último emprego. Eles

tinham até freiras luteranas trabalhando lá dentro e eram

todos em geral religiosos, mas eu os respeitava e eles a

mim. Com o tempo, o responsável pela contratação dos

serviços, que não era alemão e nem religioso, já nem pegava

outros preços, me contratava direto porque confiava em mim."

(mulher, 39 anos, convertida há 10 anos).

Às vezes não escapam de agressões verbais, geralmente vindo

de seguidores das religiões pentecostais (acham que o muçulmano

não acredita em Jesus Cristo).

“Há muito tempo atrás me lembro que estava passeando no

centro de Lages com uma amiga muçulmana e uma mulher gritou

de um carro: “Freiras do diabo!”, creio que deve ter sido

uma evangélica, muitos deles têm “horror” dos muçulmanos.”

(mulher, 29 anos, convertida há 8 anos).

“Os crentes agridem. Um crente disse 'que os muçulmanos

estão adorando outro Deus'. Num país onde tem tanto

derramamento de sangue (referindo aos países de maioria

muçulmana), como pode adorar a Deus. Falou uma parte da

bíblia (que eu não entendia), me calei, virei para outro
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lado e comecei a atender outro cliente. Os crentes não

aceitam." (mulher, 21 anos, convertida há 3 anos).

Outra questão relacionada ao trabalho são os horários das

orações. Embora a maioria do grupo tenha admitido não ser esse

o maior problema dentro do emprego, admitem que juntar orações

como forma de compensar a oração não realizada não é o ideal,

pois as mesmas devem sempre ser feitas nos horários previstos

no Corão.

" Eu trabalho só 4 horas ... e eu junto duas e duas

(orações), eu faço as da manhã, e agora estou trabalhando à

tarde, da pra fazer às da manhã e do meio dia, a da tarde eu

não faço eu venho fazer em casa junto com a do por do sol...

mas eu descobri na Sunnah que Deus adora quando o devoto

reza no horário certinho ..." (mulher, 50 anos, convertida

há 2 anos).

"É bom cumprir os horários certos... mas se não tem jeito

fico dentro dos horários. Quando tem cliente e a hora passa,

pode rezar (depois) mas fico com tristeza no coração porque

o horário já se foi."113 (mulher, 28 anos, convertida há 8

anos).

Pelo que parece, algumas adequações tornam-se permitidas

nos países de minoria islâmica, embora não seja uma prática
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considerada ideal. Em países, como o Brasil, com alto índice de

desemprego, essas questões geralmente são contornadas de modo a

não criarem problemas mais graves. Alguns países ocidentais,

com maior número de muçulmanos, como é o caso da França e

Estados Unidos, o horário de trabalho leva em conta pausas

previstas para as orações. A fábrica de carros Renault, na

França, hoje mantém em suas instalações uma sala de preces

exclusivamente para muçulmanos.114

Alguns convertidos acabaram trabalhando na própria

comunidade, como foi o caso de dois entrevistados que trabalham

na divulgação do islam e duas outras convertidas que já

trabalhavam com muçulmanos antes de se converterem.

"É bom não sair da comunidade. Trabalhar fora não

conseguiria. Quando trabalhava na cidade (no centro), não

usava lenço mas levava a roupa de reza. O lenço e uma saia.

Trabalhava de manga comprida." (mulher, 28 anos, convertida

há 8 anos).

Entre esses e outros desafios a mulher muçulmana vem

lutando por um espaço com maior perspectiva no mercado de

trabalho. Segundo um artigo publicado na Newsweek115, a maior

atuação principalmente da mulher árabe (a mais reprimida no

mundo islâmico) no campo profissional pode ter seu aliado no

fato de, com o colapso do petróleo no Golfo Pérsico, ter

ocorrido maior necessidade de uma segunda fonte de renda
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familiar. Sendo essa uma das causas ou não, o que  importa para

a mulher muçulmana árabe no cenário atual é uma ampliação da

liberdade tolhida por conta das interpretações que em nada se

harmonizam com os primeiros tempos do islam. A primeira esposa

do profeta Mohammad , Khadija, era uma comerciante bem sucedida

e sua esposa mais nova Aisha, além de conhecer profundamente a

religião, participava ativamente na educação e reforma social

da comunidade islâmica, tendo participado inclusive de

batalhas.

As interpretações das escolas de direito diferenciam-se

bastante. É o caso por exemplo, da escola Chafita, que entende

que a execução das tarefas domésticas pela mulher é tida tão

somente como companheirismo e compreensão, base do sucesso do

casamento, não sendo ela obrigada a executá-las se não quiser.

A escola Hanafita, no entanto, define a obrigatoriedade dos

afazeres domésticos (sem que a mulher fique sobrecarregada

nessas atividades). Com isso, entre uma e outra interpretação,

o homem foi reduzindo os direitos das mulheres.

A situação tem se modificado nos países árabes onde

mulheres vêm ganhando maior liberdade profissional, sendo

possível vê-las dirigindo táxi em Dubai, nos Emirados Árabes,

ou como mensageira de hotel, competindo em uma jornada diária

de nove horas com os homens. Mas nesse universo há

contradições, como na Arábia Saudita, onde as mulheres podem

ser empresárias, porém não podem dirigir seus próprios carros.
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No Catar as mulheres passaram a ter direito de voto e no

Marrocos  o rei prometeu melhorar a situação de direitos

sociais e legais da mulher, embora enfrente retaliação por

parte dos conservadores. A modernização das mulheres árabes,

está apenas começando. As alterações aqui enumeradas servem

para mostrar uma possível mudança de mentalidade, embora não se

possa ignorar as estatísticas da ONU que apontam que mais de

52% das mulheres árabes são analfabetas e a representação

feminina no trabalho não ultrapassa a casa dos 27%. A batalha

entre a ala reformista aberta à modernização das sociedades

islâmicas, e uma linha dura, conservadora que tenta impedir

essa mudança, talvez seja decidida com a entrada da Internet e

da TV em alguns desses países. É possível que a barreira

conservadora não suporte a pressão da globalização e da

modernização no mundo árabe, que consequentemente atingirá a

muçulmana.
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Consequências da Conversão: Vida pessoal e social

O problema de relacionamento com os amigos, não é muito

diferente das dificuldades encontradas na família e no

trabalho. A primeira reação é de espanto e choque quando ficam

sabendo da decisão da conversão. Em algumas situações resulta

também em ruptura. Perder o companheiro de farra e festa, a

amiga de confidências, o namorado, torna-se sempre

decepcionante  para os envolvidos, e reforça a idéia de que o

relacionamento com o novo grupo e com novos amigos é mais

proveitoso e fecundo. Lá ele encontrará mais compreensão e

respeito com seu modo de pensar e agir. Para alguns os "amigos"

que se afastaram, na verdade não podem ser considerados como

"amigos verdadeiros", senão teriam compreendido e aceitado sua

opinião e conversão. A identificação imediata com o grupo

acontece pelo prazer de estar em contato com pessoas que não

vão questionar sua vida anterior nem recriminá-lo, ao mesmo

tempo podem esclarecer suas dúvidas.

Dentro do contexto dessa pesquisa, as perdas e rupturas

foram recompensadas com novos amigos. O bem estar que a nova

religião trouxe fez dessa perda um caminho para o aprendizado e

a reflexão sobre relacionamentos e amizades dentro desse novo

estilo e conduta de vida.
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"Quanto ao preconceito por parte de amigos e familiares,

foram muitos. Perdi alguns amigos que acho que afinal de

contas não eram tão amigos assim já que eles só estavam

incomodados com o fato de terem perdido uma companheira para

ir às festas, praia, etc., mas ficaram alguns que prezo

muito porque eram e são meus amigos de verdade não importa o

que eu faça ou a maneira como eu me vista. Eles me respeitam

do mesmo jeito. Além disso fiz novos amigos não-muçulmanos

após minha conversão que me aceitaram desde o início com

minhas idéias, aparência, etc. Não faço pregação religiosa,

só falo de religião para quem quer ouvir e acho que esta é a

chave para nossa boa convivência." (mulher, 39 anos,

convertida há 10 anos).

"A maioria dos amigos são militantes de esquerda ... ela

virou muçulmana, (diziam os amigos) que desgraça, e agora

como vai militar e ser muçulmana, como é que fica , acredita

em Deus... se metendo com esses árabes... Eu continuo

militando sim, eu continuo militante, apesar de ter me

afastado da minha organização por outros motivos... motivos

políticos." (mulher, 35 anos, convertida há 5 meses).

"No início meus colegas e minha família estranharam um pouco

por não conhecerem o Islam e pela mudança de hábitos. Passei

a vestir-me islamicamente, inclusive a usar o lenço, e

praticar as orações inclusive na faculdade. Mas não me
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distanciei de ninguém, e não sofri discriminação por parte

das pessoas, graças a Deus." (mulher, anos, convertida há 8

anos).

"O fato de  eu frequentar a sociedade assiduamente durante

um ano antes da minha conversão, acho que foi uma espécie de

tempo para eles(amigos e parentes) e para mim também

acostumar com a idéia.  Quanto aos meus companheiros de

militância, eles acham que eu só poderia ir parar no

Islam... Na visão deles eu sou meio radical e só poderia me

encontrar no Islam." (mulher, 60 anos, convertida há 3

anos).

 Assumir nova postura frente à sociedade é prova de coragem

e revisão de vida. Giddens mostra-nos que na reflexividade da

vida moderna, as práticas sociais são constantemente

alteradas, modificando-se a cada dia à luz de novas

informações116. Com isso o novo muçulmano além de adquirir nova

postura diante dessas mutações da vida moderna, cultiva a

cultura tradicional, honrando o passado contido no mundo

religioso e valorizando seus símbolos que perpetuam a

experiência das gerações. Segundo ainda Giddens, a modernidade

não aspira o novo somente por ser novo "mas a suposição da

reflexividade indiscriminada - que é claro, inclui a reflexão

sobre a natureza da própria reflexão"117. A modernidade pode

questionar valores e conhecimentos, mas a revisão contida na
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biografia desses convertidos ao islam, parte dessa reflexão,

reafirma e aceita como correta a escolha realizada.

"...eu acho até engraçado... reforça a minha idéia de que o

islam vai mexer com valores fundamentais e que no fundo

incomoda as pessoas (não muçulmanas) que ficam (dizendo): eu

estou fazendo tudo para seguir uma certa ordem que manda eu

ser assim ou ser assado, como esta aí tá assim (de hijab)? O

que ela tá querendo dizer? ... a pessoa se sente tão

agredida... porque está mexendo com alguma coisa

fundamental..." (mulher, 36 anos, convertida há 4 meses).

A postura do muçulmano perante a vida parece agredir

pessoas que os vêem como retrógrados, diante das condições

impostas pela sociedade moderna. Isso, entretanto, estimula a

reflexão e leva o convertido a uma maior busca dentro da

religião.

"... é como se fosse uma retificação... como você dar uma

direção para seus esforços, para sua vida, seus estudos...

existe uma busca que no fundo continua, porque tem um monte

de coisas para aprender. Não é uma coisa estática mas é como

se... a direção tivesse sido escolhida, antes havia certa

dispersão eu me sentia insatisfeita... " (mulher, 36 anos,

convertdia há 4 meses).
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Dentre os símbolos que se perpetuam como tradição no

islam, o véu é sem dúvida o que mais incomoda aos não

muçulmanos. Com tristeza ou até com bom humor as muçulmanas

convertidas narram histórias pitorescas sobre as situações que

passam em função do uso da vestimenta islâmica. A reação das

pessoas que não sabem exatamente o que aquela roupa significa

pode variar do elogio à agressão. Pessoas perguntam se "aquilo

é moda", se é cachumba ou dor de dente;  outros brincam e

criticam.

“Tiraram o lenço dela (da amiga) no meio da rua... puxaram

mas foi bom porque foi uma forma de ver que (ela) não vive

mais sem o véu. Antes ela achava que não sentia nada...

depois de 15 dias ela ainda chorava tanto parecia que ela

(tinha ficado) pelada no meio da rua. Sentiu pavor... uma

sensação de ser roubada. Ficou nervosa, chorou, foi

agredida.” (mulher, 28 anos, convertida há 8 anos).

“Tem gente que tira a gente do sério... tem que ter

paciência. Já aconteceu de estar passando numa calçada e

umas cinco pessoas, ficarem falando “Alá” (fazendo

gesto...), fiquei muito nervosa mas parei, olhei para cara

deles (fiquei)  calada e sai calada...só Deus mesmo...”.

(mulher, 21 anos, convertida há 3 anos).
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“As pessoas olham muito mas eu não ligo já me acostumei.

Quando comecei a usar o véu, no bairro  somente as mais

velhas usavam, muita gente olhava. Agora as pessoas já

acostumaram, porque a comunidade é grande e muita gente usa.

Algumas pessoas me param na rua e dizem "Ai que linda que

você é", outras dizem "sai prá lá, volta pra sua terra".

Fico furiosa e algumas vezes respondo: "meu lugar é aqui,

sou tão brasileira quanto você". Fico chateada com a

agressividade de algumas pessoas”. (mulher, 22 anos).

“Chegou um homem (na loja onde trabalha), parei de tomar

café para atendê-lo e ele perguntou: Tá com cachumba?

(referindo ao lenço de muçulmana).Eu disse que não.. Tá com

dor de ouvido? Eu respondi que não. Porque você usa isso ai

na cabeça? Ela explicou que era religião (com muita

paciência). Ele disse: Ah, então você vai pro inferno. Eu

expliquei que cada um tem a sua religião, mas ele disse

ainda assim que eu iria para o inferno. Ele insistiu tanto

que eu disse: Agora sim,  o senhor pecou, e disse a ele que

ele não era ninguém pra dizer que eu iria para o inferno...

Ele insistia que eu não acredito em Cristo...” (mulher, 21

anos, convertida há 3 anos).

“No ônibus todo mundo olha, uns dão “tchau”. No Pari  não

olham, é normal. Na cidade olham.  Em São Miguel é normal.

Eu faço o itinerário da casa da irmã e todo mundo já
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conhece. Vou ao shopping, ando de trem, de metrô, todo mundo

olha... e pergunta: ...Por que você usa isso?...É moda?..

Digo que não é moda, é religião. Acham legal. Outros pensam

que estou com piolho, cachumba, fiz o “santo”. (mulher, 28

anos, convertida há 8 anos).

O véu islâmico como símbolo rompe com o mundo anterior,

contudo essa ruptura não é fácil, "estreita é a porta e

apertado é o caminho que conduz à Vida, e como são poucos os

que o encontram" (Mateus, 7,14)118. O caminho, essa "passagem

estreita", é parte das dificuldades que enfrentam no dia-a-dia

em um país onde representam uma minoria. Através das cinco

orações diárias ou das regras que seguem eles enxergam dentro

do islam o definitivo encontro com Deus e a resposta para as

suas perguntas pessoais. Elas passam a enxergar nos desacatos

preconceituosos a confirmação da crença religiosa.

Historicamente, a condição da mulher no começo do islam

era  mais favorável a ela que atualmente, argumenta Akbar S.

Ahmad, que acredita ter sido o colonialismo a causa dessa

mudança. Concordando com essa, opinião está o sheike Seraj

Hendricks119, que  afirma que em quase todas as sociedades

oprimidas aparecem questões ligadas à autoridade e poder, onde

os abusos são a tônica da opressão. As mulheres negras da

África do Sul são as maiores vítimas da violência em função do

"apartheid", onde estão os mais altos índices de estupros do

mundo (Agenda no. 36, 1997:3), assim como mais sujeitas aos
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maus tratos dos  maridos. Os sinais da discriminação da mulher

começaram a aparecer no final da dinastia Abássida, quando

surgiram as disparidades entre homens e mulheres, em função do

despotismo que ganhou força a partir do colonialismo. A mulher

passou a "ser maltratada física e psicologicamente, em nome de

uma concepção supostamente divina de autoridade privilegiada."

Esse foco parece ter persistido para justificar o

preconceito do mundo ocidental, fruto do desconhecimento dos

conceitos religiosos muçulmanos. Torna-se difícil um julgamento

correto sobre a situação da mulher muçulmana através apenas da

política defendida pelo Taleban e muçulmanos conservadores.

Dentro de vários contextos, a mulher muçulmana vem passando por

uma gama de situações que mostra a sua luta pelo posicionamento

dentro da sociedade.

"Ninguém honra as mulheres exceto aquele que é honrado, e

ninguém as despreza exceto aquele que é desprezível". (Corão

- 30:21).

É nesse contexto, dentro de um mundo com características

de vida moderna, que a tradição muçulmana encontra através do

islam o conhecimento, a justiça social, a igualdade e um bom

motivo para viver. Eles sentem-se realizados por ter encontrado

uma religião que lhes satisfaz na vida prática e espiritual. Os

preconceitos de que são alvo não abalam sua crença e reforçam a

idéia de viver essa vida da melhor forma possível, enquanto

aguardam a recompensa de uma outra vida mais feliz.
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O Encontro de  Deus

Tanto os que buscaram uma identidade religiosa de forma

explícita, como os que encontraram a religião ao acaso, têm no

encontro de Deus um dos motivos para a conversão. No entender

de Reginaldo Prandi120, "o converso só adere à religião quando

ela traz alguma mudança importante para sua vida cotidiana,

reordenando necessidades afetivas, sociais, familiares,

carências interiores e outras coisas que estão longe de se

caracterizarem como motivações religiosas". Segundo ele as

motivações religiosas podem acontecer porém de forma tão

excepcional que nem podem ser consideradas como modelo. Nas

entrevistas realizadas, entretanto, observamos que a

reorganização espiritual e do sentido de vida foi a motivação

religiosa que impulsionou os convertidos, que sentem-se felizes

com a realização dos preceitos religiosos e com a busca do

conhecimento, justiça e igualdade social. Foi possível perceber

que os convertidos procuram romper definitivamente com a

religião anterior, ao contrário do que sucede em conversões

para outras religiões em que "mudar de religião não significa,

contudo, apagar a religião anterior. Tudo indica que cada

mudança agrega uma nova identidade religiosa, cujo sentido é

completado na interação com a identidade religiosa anterior, à

qual se pode voltar definitivamente ou temporariamente, o que

não é raro acontecer".121
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"Eu me sinto religiosamente realizado com o Islam, sinto

prazer em ler o Alcorão e os hadith e sempre gosto de dizer

que sou um Muçulmano brasileiro, ou seja, sem a influência

que costumes antigos dos países islâmicos possam interferir

em minha condição de Muçulmano." (homem, 43 anos, convertido

há 1 ano).

"Hoje consigo perceber que sempre perguntei por Deus sem o

saber e, apesar de nunca ter sentido sua presença, foi Ele

quem me conduziu até aqui." (mulher, 60 anos, convertida há

3 anos).

" ... hoje quando eu falo Deus parece que é uma coisa que

sai... assim... sai gostoso. Deus. Não sai assim sem querer,

não sai por um hábito..."  (mulher, 24 anos, convertida há 1

mês).

"... talvez agora fique mais fácil para você compreender a

necessidade de conversão. É algo íntimo, um vazio lá dentro

e a necessidade de preencher esse   vazio , de se

reaproximar com Deus. É uma sede espiritual, uma vontade de

"voltar para casa " , uma saudade "do colo" de Deus. É claro

que cada pessoa sente isso em circunstâncias diferentes da

vida, mas a necessidade geralmente é a mesma. Quem entra

para o Islam, geralmente não sai mais, porque encontra o que

estava procurando, que é esse amparo espiritual e a
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conseqüente reordenação benéfica da vida em todos os

sentidos. Além disso, o Islam fortifica a nossa fé através

do uso da razão também, e a necessidade intelectual também é

preenchida, por que o conhecimento parece não ter fim.

Quanto mais se estuda mais têm para se aprender. o Islam não

fecha as portas, ele abre. O mundo torna-se pequeno, e toda

a ciência é bem vinda. Isso é maravilhoso..." (mulher, 29

anos, convertida há 8 anos).

" O muçulmano vê Deus a cada minuto, na hora de comer, na

hora de vestir a gente fala em nome de Deus, a cada ação...

é porque Deus te deu esta autorização de fazer.... Hoje

compreendo porque estou aqui... porque minha filha está

aqui... Hoje me sinto realizada. Não faz sentido a vida sem

o islam..."

"Era uma questão de coerência e honestidade comigo mesma.

Não acreditava em Deus e passei a acreditar. Comecei

enxergar coisas que não era capaz de enxergar antes e tudo

através do Alcorão. Simplesmente achei que não havia outro

caminho." (mulher, 28 anos, convertida há 8 anos).

Assim, pautados por determinação, persistência e acima

de tudo fé em Deus e no islam, os muçulmanos convertidos

assumiram as questões religiosas, enfrentando as

dificuldades da pós conversão, próprias de um país onde

representam uma minoria. Acreditam que a recompensa sem
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dúvida é muito maior que as dificuldades, por isso sentem-

se felizes e seguem em frente com suas determinações e com

sua "submissão voluntária a Deus".
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

___________________________________________________________________________

Uma pesquisa sobre a conversão ao Islam de brasileiros,

sem ascendência árabe é sem dúvida um desafio dado que a

religião é vista no mundo ocidental como autoritária,

fundamentalista, retrógrada, vinculada em demasia às complexas

políticas ligadas ao mundo árabe. O islam se apresenta como uma

religião inseparável da política do país que a contém, aberta

ao despotismo e autoritarismo. Esse radicalismo é mostrado

através da mídia, em atos terroristas, conflitos vinculados ao

Afeganistão, Argélia e outros países que compõem o mundo árabe.

Edward Said, contesta essa visão ocidental do islam enquanto

"etiqueta", "rótulo", "ficção" ou "caricatura ideológica", que

tem sido abordada no mundo da mídia e no acadêmico, e que

parece triunfar sobre a real visão do islam, enquanto

religião.122

Apesar desses rótulos, o islam tem se disseminado pelo

mundo ocidental, sendo hoje a religião que mais cresce em

número de adeptos123. Vários são os motivos que podem levar a

esse crescimento, entre eles estão os deslocamentos de povos

muçulmanos para o mundo ocidental, em função de dificuldades

econômicas e sociais geradas em seus países de origem.

Dentro do contexto urbano, de uma metrópole como São

Paulo, com uma população composta de imigrantes de várias

origens, foi possível encontrar brasileiros, homens e mulheres,
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de idades que variam entre 21 e 60 anos convertidos ou em

processo de conversão ao islam. Embora a pesquisa tenha sido

direcionada para o universo feminino, algumas entrevistas

realizadas com homens foram propícias como contraponto ou

reforço de idéias sugeridas pelas mulheres, o que permitiu uma

ampliação no ângulo de visão.

De fato, o crescimento da religião vem ocorrendo junto às

comunidades islâmicas de maior influência como, por exemplo, a

árabe muçulmana de São Paulo. Esse crescimento pode ser

constatado mediante a observação e participação em grupos de

discussão ou sites islâmicos. Alguns convertidos descobriram a

religião pela Internet onde contam com a possibilidade de

discutir pontos polêmicos da religião e temas pertinentes ao

cotidiano. Às vezes, recém convertidos sequer possuem uma

comunidade islâmica próxima ao seu local de origem, e juntam-se

a essa comunidade virtual, lêem os versos corânicos e aprendem

a realizar as orações pela Internet. Apesar desse recurso de

observação, os dados que compõem essa pesquisa não foram

retirados desse meio mas sim de entrevistas autorizadas,

deixando claro ser este apenas um dado complementar da

observação como um todo.

A conversão pela Internet sugere que as transformações e

mudanças de hábitos vêm se processando após o acesso a

informações, o que pode  levar o indivíduo ao encontro de uma

nova identidade pessoal. Se por um lado a globalização oferece

o risco de uma homogeneização de identidades(Giddens, 1191),
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por outro, essas conexões globais podem contribuir para a

construção tanto de igualdades como de diferenças.

O islam, por ter surgido no mundo árabe, traz fortes

traços dessa cultura, muito embora a expansão da religião para

países de vários origens tenha criado uma rica variedade de

matizes culturais. Alguns convertidos acreditam na

possibilidade de se construir um islam brasileiro, mais próximo

de nossas tradições culturais.

Dentro da comunidade islâmica em São Paulo, pode-se

observar que essa adaptação vem ocorrendo de forma a contornar

dificuldades específicas. Nas cinco orações diárias, por

exemplo, os fiéis costumam juntar orações, caso não consigam

rezar nas horas estipuladas, embora reconheçam não ser essa a

melhor forma de praticar a religião. No casamento entre

muçulmanas e não-muçulmanos como vimos a concessão é feita.

Desse modo os muçulmanos procuram viver as dimensões do

mundo atual cumprindo os preceitos religiosos contidos no Corão

e na Sunnah com vistas ao mundo perfeito que será vivido numa

outra vida124. Com isso o cumprimento dos rituais e a busca de

um auto aperfeiçoamento transcende as possíveis dificuldades

que o fiel encontra. Os que concluírem com êxito esse caminho

em direção a Deus serão recompensados com o paraíso, onde a

igualdade e a justiça prevalecerão na nova existência. A meta

de vida, que os convertidos almejam alcançar, mostra a

insatisfação que o caos do mundo moderno pode gerar em suas

aspirações. As desordens responsáveis pela modernidade que
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Balandier125 classifica como "movimento e incerteza" suscitam

uma necessidade de organização pessoal interna, como forma de

enfrentar um mundo desordenado. A associação, ordem dentro da

desordem, vai contribuir para uma harmonia interna e uma busca

da ordem externa, através das relações com grupos e comunidades

detentores de uma mesma perspectiva ideológica. A vida profana

é assim rejeitada e as relações se estreitam na medida em que

os convertidos compartilham novos conhecimentos, dificuldades,

realizações e benefícios alcançados com a conversão.

É interessante observar o desenvolvimento do islam num

mercado no qual o catolicismo é tido como a "religião de todos"

(Brandão)126. De fato, mesmo migrando para outras religiões, os

convertidos não rompem seus laços com o catolicismo; mesmo

tornando-se adeptos das religiões afro-brasileiras ou orientais

continuam mantendo os rituais da crisma, casamento e batismo

católico. É  o que Travisano chamou de "alternação", que além

de ser menos radical com relação aos fundamentos religiosos e

ideológicos, é adotada, sem rompimento com os padrões

anteriores; representa apenas "circunstâncias", mas não

reorienta a vida propriamente dita. Porém, o islam parece

diferenciar-se desse padrão uma vez que a conversão traz um

engajamento mais intenso, na qual o convertido procura estudar

a religião, o corão e a sunnah, seguindo no cotidiano uma

prática que difere dos seus hábitos anteriores.

O catolicismo é a "pluralidade de modos de ser que

configuram uma equivalente pluralidade de maneiras de
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participar" (Brandão, 1988). Apesar da maioria dos convertidos

ao islam virem do catolicismo, eles se adaptam ao modo

islâmico, assumindo uma nova identidade religiosa no sentido de

Travisano, ou seja, a conversão de forma mais radical, de

mudança de visão de mundo e identidade, rompimento com o

passado e exteriorização da nova religião. Passam a ignorar a

identidade ligada ao catolicismo - a "religião de todos" -

diferenciando-se na sua forma de vivenciar o que Brandão,

chamou de "mito e realidade, configurando a identidade, os

símbolos e o significado de uma 'cultura brasileira': a soltura

tropical da conduta popular, a festa a alegria mundana (...) e

o profaníssimo carnaval".127 Prandi e Pierucci128 defendem a

idéia de que a conversão nos dias atuais já não possui mais o

mesmo sentido dramático do rompimento com a própria biografia,

entretanto os depoimentos mostram que a conversão ao islam

apresenta os traços nítidos de mudanças radicais no modo de

vida.

Embora persista a idéia do islam como "fundamentalista",

"autoritário", com fortes traços culturais ligados à política,

os árabes hoje representam o menor grupo dentro do mundo

islâmico. Em São Paulo, a comunidade árabe é marcada por traços

específicos de ligação entre os seus membros em função da

religião e da cidade de procedência, mas se observada de fora,

ela parece homogênea. Diferenças são obviamente atribuídas pela

cultura e Brackette Williams sugere que "o grupo étnico não
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simplesmente chega à nação ou, em outras palavras, não chega

feito, mas é a nação que o incorpora,  o desenha, lhe atribui

um perfil e um valor".129 Ele será redesenhado conforme a nação

a que passa a pertencer. Para Rita Laura Segato, "é a nação que

recebe um grupo, uma etnia ou um conjunto de práticas que

configuram uma nova coletividade (por exemplo, religiosa) e os

re-cria no seu seio, assignando-lhes uma posição no contexto

dos seus outros segmentos para, ao mesmo tempo, colocar-se em

tensão com ela - o conflito próprio do seu caráter plural com

sua vontade de unidade"130. Essa análise pode nos ajudar a

encontrar o fio condutor que leva ao cerne da questão da tensão

entre os novos convertidos e os nascidos muçulmanos árabes ou

descendentes. A resistência da comunidade árabe em acomodar

novos integrantes não árabes ocorre em função de um esforço de

preservação cultural. O ethos árabe, constituído por uma moral

propriamente cultural(Geertz, 1989), proporciona visões de

mundo próprias, ocasionando uma relação circular entre "ethos"

e "visão de mundo" e marginalizando de certa forma aqueles

considerados como "outros" dentro da comunidade. O sentimento

de rejeição, contido em algumas entrevistas, mostra essa

discriminação e incentiva maior união entre convertidos, na

tentativa de eliminar a arabização dentro do islam. Os

convertidos, embora esbarrando no ethos árabe, encontram no

islam uma identidade religiosa e um comprometimento rigoroso

com a religião.
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Interessante formulação realizada por Pierre Sanchis131

apresenta a dialética da busca das religiões, invocando

"ancestrais" e "raízes", diante de uma modernidade que

privilegia o "emergente" e "o atual". As raízes históricas,

contidas na religião, fazem bem àqueles a que a ela pertencem,

que experimentam o sentimento de ser parte de algo duradouro. O

reencontro dessas raízes passa pela metamorfose do tempo, e vai

fazer parte do instante atual com vistas ao futuro. No entanto,

quando essa tradição encerra-se em si mesmo a exclusão será a

sua realidade e aos que dela fazem parte.

Al-Jabri132 discutiu essa tradição pelo viés árabe

islâmico, que encerrado em si mesmo num passado preso por uma

lei, uma língua e uma fé, não enxerga o futuro. Para ele, a

tradição árabe islâmica ficou estagnada no passado como uma

"tradição encerrada numa tradição". Essa crítica veio a partir

do princípio de que a modernidade não tem que recusar a

tradição ou romper com o passado, mas antes é necessário saber

interpretá-la, dentro da "contemporaneidade". Se a leitura do

islam for feita mediante esse "apego às raízes e na defesa das

identidades", estará sendo realizada a partir apenas de uma

visão fundamentalista histórica. Uma visão moderna da tradição

pode levar à modernização com vistas à racionalidade e

democracia.

A partir da análise de Al-Jabri, é possível identificar

onde o islam permanece na tradição enclausurada e encerrado em

si mesmo fechando-se à modernidade, como é o caso de países do
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mundo oriental árabe. Por outro lado, pode-se perceber um

afastamento desse modelo em outros países que, de maioria

muçulmana, permitiram a convivência da modernidade e da

tradição, como é o caso de países africanos e asiáticos. Isso

ocorre, evidentemente, em meio a correntes contraditórias,

formadas por grupos radicais que almejam exatamente a clausura

da tradição.

Nesse contexto, pode ser útil uma reflexão sobre a idéia

de Naipaul (V.S.Naipaul, 1999), de que "todo muçulmano de

origem não-árabe é um convertido". O árabe muçulmano parte do

sentimento de afirmação da sua identidade, empunha a bandeira

do "ancestral fundador" da religião e por isso pensa a religião

através da sua tradição histórica. Assim, aqueles que sem

ascendência árabe se convertem ao islam, mesmo fazendo parte da

comunidade global muçulmana, não possuem a mesma identidade

religiosa, historicamente falando.

Segundo Balandier (1997)133, "a tradição é primeiro uma

memória que o passado alimentou, estocou experiência, conserva

modelos de ação, guarda saber, e informação". A tradição

associada ao "saber" e ao "poder", vem da acumulação do

conhecimento. Por isso, "conhecer a ordem fundamental é ter o

poder de mantê-la adquirindo assim a capacidade de reduzir a

desordem ou convertê-la em fator de ordem"(Balandier,1997-

pp.37). Desse modo, a resistência da tradição islâmica árabe

pode conter o sentimento de posse  desse "saber" e "poder", por
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serem eles parte dessa identidade e tradição, com memória e

informação de um passado acumuladas. Embora os árabes não sejam

na atualidade detentores de maioria religiosa, em números

absolutos, acreditam-se detentores da tradição, procurando

manter o "poder" e a "ordem" do islam. Em São Paulo, onde a

comunidade é formada em sua maioria por libaneses e sírios, e

os sheikhs são em sua maioria árabes ou seus descendentes

diretos.134

Dessa forma, o muçulmano de origem não-árabe ou o

convertido, como Naipaul os denominou, mesmo tendo o sentimento

de pertencimento a uma religião de "raízes ancestrais" de

"longa duração" como o islam, não possui a mesma identidade

histórica da tradição. Alguns países de maioria islâmica vivem

o progresso do mundo moderno, sem contudo abandonar as

tradições. Com relação aos recém convertidos em países

ocidentais, a situação não difere, embora nesse caso a

modernidade já faça parte da experiência de cada um. Por isso,

a conversão desses brasileiros sem ascendência árabe nos faz

acreditar na possibilidade de uma necessidade de vivência de

ambos momentos de tempo: o passado (a tradição) e o presente (a

modernidade), de modo a preencher a lacuna de uma identidade a

ser re-conhecida, pois é através da recuperação do passado que

se torna possível a ordenação das identidades coletivas e

individuais.

A construção da identidade, para Pollack (1992-pp.204)

como "fenômeno que se produz em referência aos critérios de
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aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade e que se

faz por meio da negociação direta com os outros", reafirma o

entendimento da aceitação da tradição islâmica enquanto

identidade individual e coletiva. O discurso do Corão é baseado

na razão e não num discurso "gnóstico" ou iluminado (Al-Jabri,

1999, pp.161), por isso acreditamos que o islam ganhou espaço

pela possibilidade que faculta de explicar a vida não só pelo

seu aspecto sagrado ou místico, mas também pela abertura que

pode propiciar à razão. Assim, interligando passado, presente e

o futuro, a opção pelo islam pode fornecer a questões atuais no

Corão e na Sunnah, com explicações religiosas sem prejuízo dos

desdobramentos da razão.

A organização da identidade religiosa na conversão nos

mostra um sujeito que, embora detentor de uma identidade,

sente-se confuso ou estimulado a reconstruí-la. A identidade

religiosa reorganizada confere a ele segurança e confiança,

alterando a sua visão de mundo. Há indicações de que o

comprometimento com a religião supere as assimetrias entre o

"ethos árabe" e "ethos brasileiro" e a identidade do convertido

contraponha-se à identidade grupal, sob a égide dessa diferença

cultural. A identidade redesenhada e aceita através do

comprometimento ao islam difere da identidade dos nascidos

muçulmanos árabes; o brasileiro será muçulmano, comprometido

com a religião, porém será sempre convertido.

O homem moderno encontra-se confuso ou mesmo perdido

diante do leque de alternativas apresentadas no mundo atual:
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"tempo das aparências e simulações, do vazio, do efêmero, da

ligeireza dos gozos precários, de uma cultura da inconsistência

e do saber de massa difundido na desordem, superficial e sem

hierarquização, de ideologias flácidas e pensamento débil"

(Balandier, 1997 - pp.185). Na procura de um sentido, alguns

buscam no sagrado uma alternativa, tentando re-construir sua

identidade. É o que Balandier traduz em "construção pela

desconstrução e reconstrução, pela adição do novo, do inédito,

pelo emprego de elementos recebidos do passado e emprestados de

culturas e tradições exteriores; é uma criação por amálgama ou

sincretismo cultural"135.

Dessa forma, os novos adeptos do islam vão em busca de uma

significação interna numa ordem encontrada a partir da

disciplina da religião e reformulam as ligações consigo mesmo e

com os outros. A incerteza se transforma em certeza através da

reconstrução da identidade; "sonham com um tempo de permanência

ou ao contrário, com o dos começos fundadores, ou com uma

história reaparecida mas transformada em outra pelo efeito do

sagrado. Tentam e louvam a união com valores menos precários, o

recurso a uma moral e a uma disciplina que os unam e possam

levá-los a uma harmonia maior, a uma espécie de salvação aqui e

agora".136

Com essa moral e disciplina, criam para si a certeza de

terem conseguido nova identidade que os torna capaz de superar

as dificuldades, sentem-se prontos a compartilhar a igualdade
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de uma vida vivida numa verdadeira ummat137 religiosa, sem que

diferenças culturais ou de gênero possam perturbá-los,

assumindo a submissão voluntária perante Deus. As mulheres,

principais protagonistas dessa pesquisa, e os homens expuseram

com convicção o processo da construção, desconstrução e

reconstrução do seu projeto de vida, em meio a rupturas

pessoais e sociais, mas que ao final lhes proporcionou uma

visão mais ampliada do mundo humano.
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ANEXO

Depois de transcritas, todas as entrevistas seguiram a

organização do modelo abaixo que facilitou a visualização dos

dados.

SEXO IDADE ANTES
Hoje Conv Biografia

Fem. 24
anos

01
mês

**

** Data da Entrevista: 09/10/99.
Nasceu em são Paulo, tem como religião de batismo o catolicismo e
frequentou o espiritismo. A mãe se auto denomina espiritualista mas
não segue nenhuma religião apesar de acreditar no espiritismo. Diz ter
sido criada sem religião apesar de ter frequentado a religião católica
mas gostava de ir ao centro espírita, onde falavam do futuro, do
namoradinho. Quando era bem pequena também foi em "igrejinhas
crentes". Não se encaixou em nenhum destes caminhos e sempre
pedia a  Deus para que lhe mostrasse um caminho certo, uma religião
verdadeira. Apesar disso sempre teve fé e acreditava em Deus.

DURANTE
Como conheceu o

Islam/Decisão
O Testemunho/Ritual Sensação

Esteve 01 ano nos Estados
Unidos, onde tomou contato
pela primeira vez com o islam.
Dividia o apartamento com
uma colega francesa, que era
uma muçulmana convertida há
2 anos. Observando-a rezar,
olhando seu modo de ser,
acabou se interessando pela
religião  e cada vez mais
queria saber sobre o islam.
Simultaneamente a esse fato,
conheceu alguns rapazes de
origem árabe  muçulmana
nascidos na Arábia Saudita,
jovens que também estavam
estudando inglês na mesma
cidade. Se identificou com
eles e passou a se interessar
pela religião. Pode a partir daí
ter acesso a uma bibliografia
sobre o assunto.
Quando sua avó faleceu no
Brasil, foram nesses jovens
árabes e na amiga francesa
que conseguiu o consolo.
Percebeu que muitas coisas
que eles acreditavam ela
também acreditava apesar de

Teve um sonho que estava
numa biblioteca, com muitos
livros e começou a escutar
alguma coisa em árabe.
Entendia e falava; "Eu não sei
árabe, mas estou entendendo.
Eu entendia que Deus estava
me chamando". Depois disso
foi ao seminário, encontrou
uma pessoa que não era a
que ela já havia feito um
contato telefônico. Contou sua
história e ele disse: "O que
você está esperando para se
converter?" Ela respondeu:
"Acho que nada". Ela fez o
testemunho para esse rapaz
(ele falava em árabe e ela ia
repetindo).
Ela ficou espantada porque
não sabia que era tão fácil se
converter.Tinha conhecimento
através dos amigos árabes
que era necessário fazer a
ablução e precisaria da
presença de três pessoas para
passar pela aprovação. Ela
disse emocionada "que foi
muito bom se converter".

Não tinha lido o Corão que
ganhou. Começou a ler numa
noite e ficou quase toda a
noite acordada sem conseguir
parar de ler. Como ia voltar
aos Estados Unidos e
precisava entregar uns papéis
estava muito tensa - foi
quando resolveu começar a ler
o Corão.  Sentiu no dia
seguinte uma tranquilidade e
uma segurança muito grande.
Teve a sensação que Deus
tinha conversado com ela no
sonho, falou coisas bonitas, de
forma "meio cantada". A partir
desse dia todas as noites tinha
o costume de ler o Corão.
No dia anterior ao da
entrevista passou por uma
experiência estranha ao
acordar com o cachorro
latindo e ouvindo estalos como
se fossem de madeira
queimando, ficou muito
assustada, pegou o Corão e
começou a ler. Os estalos
cessaram. Se informou no dia
seguinte com uma outra
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não ser muçulmana. Os
amigos comentavam que
apesar de não ser ela uma
muçulmana tinha muito de
"mulher muçulmana".
Assim que voltou ao Brasil
procurou o consulado com
finalidade de chegar à
mesquita e ficou sabendo de
um congresso islâmico que
teria em São Bernardo do
Campo.
No começo achou o contato
com os árabes daqui um
pouco difícil, mas conseguiu
alguns livros com eles o que
ajudou a entender um pouco
mais o islam.

Na hora do testemunho teve
que tirar o esmalte de unhas
que usava por ser  proibido no
islam.

convertida, que explicou sobre
a existência de "gênios", que
podem ser tanto bons quanto
maus  e acredita ter sido
algum fenômeno ligado a eles.
Disse que apesar de sempre
ter tido fé, depois da
conversão conheceu melhor
Deus.
Acredita que ser muçulmana a
levará  a uma vida com maior
organização, uma família mais
integrada. Ressente-se de ser
filha de pais separados,
apesar de reconhecer todo o
esforço da mãe. Quer casar-
se , ter filhos e uma vida bem
organizada.
Se identifica com as pessoas
que frequenta a mesquita e
acharia  bom "se o Brasil
fosse de maioria muçulmana",
para ter "tempo de ir à
mesquita e fazer o que toda
mulher muçulmana faz".
Diz que apesar de não
conhecer muito ainda sobre a
religião, emociona-se de ver
todos os muçulmanos virarem-
se para uma mesma direção e
sente uma energia muito forte,
muito positiva.
Acredita no paraíso, não da
forma colocada no Corão, mas
acredita numa continuação
desta vida, longe da violência,
das desgraças e de todas as
coisas ruins que têm
acontecido; num lugar onde
todos já tenham sido
aprovados, onde exista o
respeita aos outros e à
natureza.
Sobre as obrigações diárias
ainda tem dificuldades. Está
tentando mudar o uso das
roupas, mas não gostaria de
parecer para os amigos como
muito radical. Sempre usou
short e mini saias, mas agora
já não quer usar mais, prefere
passar despercebida.
Desfazer do cachorro é outro
problema, argumenta que os
amigos árabes não tinham
restrições com relação ao
animal.
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Gosta da idéia de usar o hijab
mas quer esperar um pouco
mais.
Acredita que o mais difícil é
deixar o cachorro e não poder
usar biquini

DEPOIS
Consequências positivas e negativas

Família Trabalho Vida Social Vida Pessoal
Sua mãe não se opôs
à conversão, ela não
concorda com
algumas coisas da
religião mas aceita
sua decisão. O
namorado não
concorda com a
conversão e não
aceita, apesar disso é
ele quem a leva à
mesquita. Ele é
gnóstico. Ela já o
convidou várias vezes
a assistir algumas
palestras mas ele não
aceita e ironiza,
dizendo: "pergunta ao
pastor, se eles são tão
bons por que matam".
Ela ressente-se por
não saber ainda
responder a altura.

Trabalha numa casa
lotérica e o chefe
perguntou sobre a
religião pois tinha visto
um fax sobre o
assunto. Ela disse que
tinha se convertido e
ele somente deu um
sorriso.

Ainda não sentiu
nenhum preconceito
por parte das amigas.

Sente vontade de
conversar com mais
alguém, dividir o que
está sentindo... sua
transformação e como
se sente bem. Sente
que o islam mudou
sua vida, não em
termos materiais mas
em termos de fé, tem
uma esperança maior,
uma felicidade grande.
Pensa ter melhorado
algumas coisas em si
mesmo, mas acredita
ter muita coisa a
melhorar. Diz que
quando fala em Deus,
não fala mais só da
boca para fora, fala de
dentro: "hoje quando
falo em Deus parece
que é uma coisa que
sai... assim... gostoso.
Não sai sem querer,
não sai só por hábito".
Diz que os outros
convertidos  a têm
ajudado muito, na
verdade mais que os
árabes muçulmanos.
Questiona se não
pode ser uma certa
falta de tempo. Diz ter
sentido em alguns
instantes dificuldades
com eles.
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NOTAS
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de Havard em 1978,IN  Islã. Um desafio para o Cristianismo - Concilium/253 - 1994/3: Ecumenismo.
9 Idem pp.48
10 A circuncisão feminina, por exemplo, é frequentemente atribuída à prática religiosa e no entanto  surgiu na
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12 Matéria da Veja - Editora Abril 1º de Março de 2000 - pp 44 - 51
13 Nessa pesquisa não foram utilizados trechos de temas abordados nos grupos de discussão por problemas de
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14 "A indução ou o raciocínio indutivo é uma forma de raciocínio em que o que antecede são dados e fatos
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