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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por finalidade analisar o fenômeno religioso da 

conversão ao Islã. Com base em um estudo empírico a dissertação estuda a 

conversão ao Islã como sendo um processo de assimilação do ethos religioso 

islâmico empreendido por brasileiros de ascendência não árabe.  

Numa proposta sociológica o conceito de conversão foi ampliado e 

articulado junto aos conceitos de identidade e assimilação. Os convertidos 

entrevistados fazem parte de uma sociedade religiosa muçulmana sunita situada em 

São Bernardo do Campo na região do grande ABC, São Paulo, organizada em torno 

de um Centro de Divulgação do Islã para a América Latina (CDIAL),  e de uma 

mesquita que leva o nome de Abu Bakr Assedic. Esta dissertação tenta compreender 

os antecedentes sócio-religiosos, os motivos da conversão e suas conseqüências. Para 

tanto, sustentamos ainda que o processo de conversão ao Islã é gradativo e 

empreendido por um sujeito ativo, que ao interpretar suas próprias experiências, 

constrói uma identidade particular e diferenciadora do ethos árabe. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation has the purpose to analyze the religious phenomenon of 

conversion to Islam. Based in a practical experience the conversion to Islam is 

analyzed as a process of assimilation of the religions ethos undertook by Brazilian 

without Arabian origins.  

In a sociological purpose the concept of conversion was widen and 

articulated among concepts of identity and assimilation. The converts interviewed are 

integrated to a sunite muslin society at São Bernardo do Campo in the area of the 

Grande ABC, São Paulo, organized around a Latin American Islam Publishing 

Center (Centro de Divulgação do Islã para a América Latina – CDIAL) and a 

mosque named Abu Bakr Assedic. This dissertation attempts to comprehend the 

earlier social and religious reasons for conversion and its consequences. It is also 

kept up that the process of conversion is gradual and undertook by an active person 

who examines its own experiences can build an unique identity which differs the 

Arabian ethos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

No início dos anos 80, mais precisamente em 1982, em São Bernardo do 

Campo, na região do grande ABC, funda-se uma sociedade muçulmana em torno da 

mesquita Abu Baker Assedic e do Centro de Divulgação do Islã para a América 

Latina, ambas sediadas na rua Henrique Alves dos Santos, 161, Jardim das Américas, 

no centro de São Bernardo do Campo (ver anexo 1). A sociedade, em sua maioria 

composta de imigrantes árabes, libaneses e seus descendentes, faz parte do processo 

histórico da cidade. 

A vinda de um número expressivo de imigrantes árabes, entre eles 

muçulmanos, para o grande ABC se deu no final da década de 50 e início da década 

de 601. Atraídos pelo crescimento da região, principalmente de São Bernardo do 

Campo, eles detectaram ali um importante pólo comercial e se empenharam na venda 

de móveis, tecidos e alimentos. A fundação de uma sociedade muçulmana e de um 

Centro de Divulgação do Islã em São Bernardo do Campo, serviu para aproximar os 

imigrantes em torno da religião. Apesar da concentração de árabes, sírio-libaneses na 

sociedade muçulmana de São Bernardo do Campo, nota-se a presença significativa 

de indivíduos sem ascendência árabe que abraçaram o islamismo. 

A sociedade muçulmana se encontra em um ambiente urbano, citadino onde 

é comum o pluralismo religioso. A cidade, diferentemente do campo, congrega 

muitas opções religiosas. Antigas certezas e hábitos se diluem e novas experiências 

são valorizadas pelos indivíduos. Não há mais apenas uma referência que conduza e 

organize a vida.  

                                                 
1 Segundo informações do presidente do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, Ali 

Saifi. 
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Pode-se dizer que o ambiente citadino comporta diferenças entre bairros. 

Em São Bernardo do Campo, o bairro Jardim das Américas no qual se encontra a 

mesquita, é vigiado vinte e quatro horas por dia. Isso se deve ao fato de o bairro ser 

de classe média alta. Isto não significa que os freqüentadores da mesquita pertençam 

à mesma parcela social e que tenham as mesmas características. Este estudo não 

pretende pesquisar os ascendentes, os nascidos no Islã, mas pessoas que se 

converteram e que compõem o corpo religioso formado em torno da mesquita Abu 

Baker Assedic. 

Este trabalho investiga, em primeiro lugar, o que levou pessoas advindas de 

outras religiões a se converterem ao Islã  que é uma religião em que a tradição e as 

regras estão bem definidas. Neste sentido recorre-se pelos antecedentes sócio-

religiosos de cada conversão, o que possibilita estabelecer o perfil desse sujeito 

religioso assim como suas características antes da conversão. 

Em segundo lugar, uma vez dentro da nova religião, analisamos como o 

convertido reforça sua decisão. É na convivência com as diversas instâncias 

religiosas que o indivíduo assimila o ethos religioso. Estas instâncias: espaços de 

oração, as festas, os cursos sobre a religião, as regras, os ditos e os feitos do Profeta, 

são espaços não somente físicos, mas também simbólicos que o converso assume 

incorporando valores do Islã, abandonando outros ou preservando alguns costumes 

que não entrem em  conflitos com a nova vivência religiosa.  

No Brasil, o Islã se estabeleceu em várias regiões. As maiores sociedades se 

encontram no Paraná e no Rio Grande do Sul, mas há grupos importantes em cidades 

como São Paulo, nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e na cidade do 

Rio de Janeiro. Porém, na cidade de São Bernardo do Campo, situa-se uma sociedade 

muçulmana significativa constituída em torno da mesquita Abu Baquer Assedic2. 

Fundada em 1982, na região central de São Bernardo do Campo, é uma sociedade 

composta majoritariamente por descendentes de libaneses, mas que conta com um 

número razoável de pessoas de origem cristã, vindas do catolicismo, protestantismo 

tradicional e pentecostal, neopentecostalismo, religiões afro-brasileiras etc, 

convertidas ao islamismo3. A conversão religiosa para o islamismo é um processo 

                                                 
2 Nome da Mesquita que significa o “Pai de Baquer, aquele que é amigo”. 
3 Em torno de 52 pessoas, segundo informações de Isaías Mohamad, ex-pastor evangélico da 

Assembléia de Deus, convertido há sete anos e que hoje tem um papel de divulgador do Islã. 
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complexo, que envolve uma primeira aproximação com a nova religião provocada 

por diversos motivos particulares. Com o tempo, os seguidores vão aprendendo as 

regras da religião e com elas as obrigações e vantagens do seguidor. Neste sentido, 

esta pesquisa se limita a estudar o processo de conversão. 

A escolha do tema proposto se deve a uma preocupação em aprofundar a 

questão da conversão a uma determinada expressão religiosa: o Islã. O tema de 

investigação surgiu aos poucos. Foram estabelecidos contatos gradativos com a 

secretaria do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina em São Bernardo 

do Campo, com a mesquita, que se encontra a seu lado e, principalmente, com o 

corpo religioso que ali se estabelece. Muitos trabalhos de pesquisa da religião 

analisados, tanto na área da antropologia como na das ciências da religião 

concentram-se no estudo de expressões religiosas afro-brasileiras, pentecostais e 

neopentecostais, como é o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, que 

possui grandes e pequenos templos espalhados pela grande São Paulo de forma 

expressiva (CAMPOS:1997).  Estes grupos religiosos acabaram por ser o centro da 

discussão, não só pelo seu crescimento estatístico, mas também pelo aumento de 

pesquisas nesta área. O Islã é encarado como religião minoritária porque há poucos 

seguidores4.  

O campo religioso brasileiro proporciona um leque de opções e, 

conseqüentemente, seguindo esta mesma linha, transmite a idéia de que o indivíduo 

na sociedade atual possui autonomia e poder de escolha, o que em sociedades 

tradicionais possivelmente não ocorreria. Nestas condições, é possível compreender 

como o aumento da insegurança, engendrada pela queda das certezas em que se 

baseavam as sociedades que nos precederam, pode provocar também o retorno de 

sistemas de crença veiculados pelas grandes religiões universais (cristianismo, 

budismo, islamismo, hinduísmo). Da mesma maneira, há o aumento de novos 

movimentos religiosos, como o neo-pentecostalismo, e novas formas de crenças 

nascidas do próprio processo de secularização. É de se registrar que em um ambiente 

propicio ao pluralismo religioso, as tradições das religiões de salvação passam por 

                                                 
4 Nos dados estatísticos do IBGE através do senso 2000 verificamos que a ênfase recaiu sobre 

católicos e evangélicos”. 
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uma metamorfose, uma crise, o que não acontece com o pentecostalismo 

contemporâneo5  

Neste sentido, converter-se ao Islã sugere um retorno à tradição ou uma 

busca pela maior eficácia do sobrenatural frente às inconstâncias do cotidiano? Foi a 

partir desse contexto que a pesquisa pôde levantar duas questões: em primeiro lugar, 

a presença de muçulmanos na cidade de São Bernardo do Campo que inclui 

membros que foram convertidos, não tem sido objeto de estudo no campo das 

ciências da religião. 

 Em segundo lugar, a presença de pessoas convertidas (a maioria advinda de 

um universo cristão e ocidental) para uma religião surgida no Oriente Médio, com 

regras de conduta e um corpo dogmático bem definido, teria provavelmente traços 

peculiares que a diferem das conversões que ocorrem entre religiões cristãs como no 

pentecostalismo. A partir daí, definiu-se, então, um primeiro campo de investigação: 

o Islamismo em São Bernardo do Campo, bastante amplo e vago. Sobre o Islã 

conhecíamos alguma coisa, após alguns anos de pesquisa bibliográfica e leitura. A 

cidade de São Bernardo do Campo era uma realidade conhecida, mas muito ampla e 

complexa e a sua relação com o Islã parecia um desafio. Nesse sentido nos 

propusemos estudar a conversão de pessoas sem ascendência árabe que estão 

vinculadas a um centro religioso islâmico em São Bernardo do Campo. Pareceu-nos 

uma boa sugestão estudar e analisar as motivações que permeiam a conversão, assim 

como, verificar os mecanismos internos da religião (ritos, crenças, visão de mundo, 

papel que desempenha) incorporados pelos conversos na medida em que aumentam 

suas participações nas várias instâncias da nova religião. Esta pesquisa pretende 

contribuir com os estudos já feitos sobre a temática da conversão, indicando não 

somente “os outros” que se converteram ao Islã em São Bernardo do Campo, mas 

também como determinadas pessoas, sem ascendência árabe e advindas de contextos 

religiosos diversos, que ao optarem por uma religião que procura ser universal e 

única, procuram sintonizar seu cotidiano com a experiência religiosa. 

 

 

                                                 
5 (...) os pentecostalismos contemporâneos liberam-se desse compromisso tradicional sem afetar seus 

sistemas de legitimidade. A vinculação entre o conservador e o moderno dissolve-se com o 

esquecimento da tradição, a liberalização dos ritos e as conseqüentes mudanças no processo de 

construção de identidades religiosas (RIVERA, 2001: 217). 
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A sociedade brasileira contemporânea é marcada pelo pluralismo religioso, 

ou seja, há uma diversidade de opções religiosas postas no mercado religioso prontas 

para serem consumidas pelos mais diversos tipos de pessoas. Berger, já notara que  a 

pluralização da sociedade, engendrada pelo processo de secularização, implicaria em 

mudar os conteúdos religiosos deixando-os menos rígidos no tocante às regras, 

credos religiosos (BERGER, 1985:117). Nesse contexto podemos considerar que o 

comportamento religioso é influenciado mais pela escolha individual do que por uma 

tradição ou uma imposição familiar. Curiosamente notamos um processo de 

destradicionalização. (HERVIEU-LÉGER, 1997).  

A destradicionalização, segundo Hervieu-Leger, está associada à idéia de 

que a religião assegura continuidade do seu quadro simbólico (as instituições, as 

normas, as crenças, os ritos, maneiras de agir) através da sucessão das gerações. As 

sociedades modernas prezam a mudança, já as sociedades tradicionais prezam a 

continuidade do grupo. Isto não significa que uma determinada religião não se adapte 

às mudanças, mas para garantir sua tradição ela procura encontrar meios mais 

efetivos de comunicação, adaptação e reinterpretação da mensagem religiosa. Por 

outro lado, a destradicionalização implica dizer que o indivíduo, em sociedades que 

são regidas pelo imperativo de mudança, tem a a liberdade de escolher a melhor 

forma de construção simbólica da sua crença.  Neste sentido, os indivíduos, ao se 

converterem para uma determinada religião, não optam possivelmente pela tradição, 

mas isso não significa que não sofram as influências dela. Ao ser influenciado pela 

tradição através de um processo de assimilação contínuo, pode o converso garantir a 

continuidade dessa tradição? 

Religiões como o catolicismo e o protestantismo tradicional não têm mais o 

mesmo peso sobre os sujeitos religiosos que antes. A filiação religiosa parece não ser 

mais definida pela tradição, mas pela identidade e anseios pessoais. Se a identidade 

for entendida como um processo de construção de significados, o indivíduo, uma vez 

dentro da nova religião, pode construir sua identidade de muçulmano (a) a partir de 

escolhas pessoais daquilo que mais lhe convém no momento. Por exemplo, se um 

determinado curso de aprofundamento religioso é oferecido aos seus fiéis durante 

uma semana inteira, todo mês, os catequizandos podem escolher quais dias e os 

temas com que se identifiquem mais e, assim, comparecerem somente nessas datas. 

Neste sentido, há aqui uma identificação simbólica com o (s) tema (s). Se a tradição 



14 

 

religiosa preocupa-se em transmitir a mensagem garantindo assim a socialização dos 

fiéis, estes por sua vez, podem se alinhar ou não, se identificar ou não com parte da 

mensagem recebida, construindo  assim um significado do ethos  religioso para sua 

vida, agora como um novo membro da sociedade religiosa.  

A discussão sobre o sentido da conversão se torna importante para entender 

o processo de pluralização do cenário religioso brasileiro atual. Nossa pesquisa 

pretende analisar a experiência religiosa de pessoas que, não sendo de origem árabe, 

resolveram fazer parte de uma sociedade muçulmana em São Bernardo do Campo. 

Então algumas questões emergem: qual(is)  o(s) motivo (s) dessa escolha? Será que 

somente a presença de muçulmanos em países ocidentais possibilita a escolha? Como 

se verifica o processo de assimilação religiosa por parte dos conversos? A entrada de 

brasileiros em uma religião que tem como berço o Oriente Médio, pode proporcionar 

reconstruções simbólicas bem diferentes do que as observadas nas conversões do 

catolicismo para o protestantismo ou neo-pentecostalismo? A experiência religiosa 

nos moldes pentecostais tem sido objeto de muito interesse por parte dos 

pesquisadores nas últimas três décadas, mas como dirigir o olhar sociológico para 

uma religião como o islamismo, no que diz respeito aos conversos? As pessoas 

convertidas conseguem desenvolver alguma conformidade com a tradição que 

assumiram? 

Percebemos que o indivíduo nesta sociedade passou a deter e exercer um 

poder de escolha em detrimento da aceitação “natural” de parâmetros religiosos e 

culturais socialmente herdados. As instituições vão perdendo importância diante da 

centralidade atribuída às escolhas de indivíduos que ganham a liberdade de 

transgredir antigos dogmas, de ultrapassar velhas fronteiras, de desobedecer às 

ortodoxias – sobretudo na unidade doutrinária que estas pretendem ver respeitadas. A 

modernidade geradora de mudanças e, portanto, de provisoriedade e incerteza, 

produz reações diversas nas pessoas. Alguns rejeitam a modernidade e apegam-se 

exclusivamente ao passado. Muitos conservam a crença na doutrina que assumiram, 

mesmo quando não praticam o culto, recusando seus ritos, suas disciplinas. No 

entanto pode existir também um quadro de pessoas que estão procurando formas 

religiosas que lhes dêem mais segurança em sua vida mesmo que isso implique em 

aceitar normas mais normativas e controladoras das atitudes. 
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Diante do pluralismo religioso e da liberdade de escolha individual, como o 

converso muçulmano se posiciona? Qual é o papel que cumpre em uma religião que 

também tem seus ritos e dogmas bem acentuados na história? Como ele constrói a 

sua identidade? A conversão ao Islã pode ser explicada como reação a determinadas 

tradições religiosas cristãs ou uma reação aos valores da atualidade?  O quadro da 

situação religiosa é hoje, particularmente, complexo e diversificado. Apresenta-se 

com múltiplos desafios a ação de qualquer pesquisa na área de ciências da religião.  

 

 

2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

Geral 

Analisar o fenômeno da conversão a partir de experiências de pessoas sem 

ascendência árabe na sociedade muçulmana em São Bernardo do Campo, na região 

do Grande ABC. 

 

Específicos 

a)  Estudar a origem da sociedade muçulmana em São Bernardo do Campo; 

b) Analisar os antecedentes sócio-religiosos dos convertidos ao Islamismo  

                  em São Bernardo do Campo; 

c) Analisar, através do depoimento dos conversos, o processo de 

                    assimilação do novo ethos religioso. 
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3. ESTADO DA QUESTÃO 

O interesse pelo estudo do Islã no Brasil produziu estudos e trabalhos por 

parte de alguns pesquisadores, mas ainda é um campo a ser explorado pelas ciências 

da religião. 

Na perspectiva antropológica, Vera Lúcia Maia Marques (2000) tem como 

objetivo entender como foi o processo de conversão, os benefícios e dificuldades 

encontrados por brasileiros de ascendência não-árabe. Marques, faz um corte de 

gênero na sua dissertação: as mulheres ganham a tônica nas entrevistas.  A autora 

entende conversão como reorganização dos projetos de vida pautada na moral e 

disciplina, levando os convertidos a uma ruptura com o antigo modo de ver o mundo, 

através do retorno à tradição.  

Os convertidos são pessoas que buscam no Islã a compreensão e o 

conhecimento das coisas divinas. Aceitam as regras da nova religião com vistas a 

uma vida mais disciplinada e mais organizada. A autora indica que a globalização 

causa a perda de identidade fortalecendo a auto-identidade. Apoiada em Anthony 

Giddens, Marques procura mostrar que as transformações ocorridas com o processo 

de globalização incentivam a perda de identidades. Os convertidos identificam na 

religião algo que buscam. Esta identidade não é grupal, mas individual (há 

depoimentos que repousam nestas questões). 

No que se refere às contribuições e aos limites que a autora fornece para a 

pesquisa a ser desenvolvida aqui, levantamos algumas questões. Marques, procura 

mostrar que a conversão traz um engajamento mais intenso no qual o convertido 

procura estudar a religião. Pensamos que o engajamento do converso num novo 

nomos religioso possivelmente não signifique uma volta à tradição e sim uma 

adaptação com ressalvas, por parte dele, ao modo islâmico de viver. Esta adaptação 

talvez seja uma reinterpretação da tradição, das regras da nova religião assumida.  

Apesar da autora mostrar que os detentores da tradição procuram se 

estabilizar no poder salvaguardando a transmissão das regras mesmo sabendo que o 

converso não possui a mesma identidade histórica da tradição, isto indica que a 

conversão pode não ter um caráter de retorno à tradição. Pensamos que a nova 

identidade religiosa pode conferir maior confiança e segurança a sua vida, fazendo 



17 

 

com que se torne mais comprometido com a religião, mas não de forma passiva, 

como um mero receptor. A tradição pode ser questionada e reinterpretada pelo 

converso para que possa acomodá-la às suas vivências particulares. 

Para entender o relacionamento entre os imigrantes árabes e os convertidos, 

Marques usa o conceito de identidade. O conceito é instrumentalizado para afirmar 

que o converso constrói a sua identidade de fiel tendo como referência o Islã, 

contrapondo-se à identidade grupal, estabelecendo-se assim uma tensão permanente. 

Nesta relação com a sociedade árabe, o converso reconstrói sua identidade religiosa.  

Segundo Marques, há uma diferença cultural que se estabelece com a 

conversão: o converso se identifica com a religião e não com o ethos  árabe. A 

incerteza se transforma em certeza através da reconstrução da identidade 

(MARQUES, 2000:163), assim como a moral e a disciplina dão ao converso a 

certeza de uma nova identidade. Porém,  um questionamento desponta: a identidade 

depende da diferença para ser construída? O que faz o converso assumir sua posição 

de identidade muçulmana? O contato com a sociedade árabe pode contribuir para o 

desenvolvimento de uma identidade específica de brasileiros convertidos, mas será 

essa a única possibilidade? No que eles se identificam, no tocante às regras, aos 

símbolos? Para tratar dessas questões esta pesquisa pretende dar explicações 

possíveis que possam esclarecer os conceitos centrais envolvidos nessa discussão, 

bem como fornecer um quadro teórico que possa dar uma compreensão mais ampla 

dos processos que estão envolvidos na conversão. 

Na perspectiva sócio-antropológica, Silvia Maria Montenegro (2000) 

referindo-se à Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro (SBMRJ), 

procurou caracterizá-la como uma comunidade6 de interpretação. A SBMRJ constrói 

a sua identidade7 de grupo prescindindo de um centro de referência, ou seja, 

geralmente as comunidades muçulmanas brasileiras se alinham no reconhecimento 

de um centro: a Arábia Saudita, no caso das sociedades sunitas. Esses alinhamentos 

mostram porque muitas sociedades religiosas brasileiras tenham se autodefinido 

como árabes. Montenegro mostra que a SBMRJ escolheu um outro caminho: não 

                                                 
6 O termo comunidade pode ser entendido como um momento de configuração identitária, e não como 

uma realidade histórica, fechada e acabada. (MONTENEGRO,2000:23) 
7 Lembrando aqui que a autora entende identidade como um termo que está sempre em construção, 

como projeto. Falar de identidade para ela é  estar diante de um conjunto de comportamentos 

construídos teoricamente, em relação dialógica com comportamentos construídos por algum outro. 

(MONTENEGRO,2000:23). 
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reconhecer a legitimidade de nenhum centro territorial. Esta sociedade possui seu 

próprio quadro: sheiks e autoridades teológicas. Alguns destes podem ter recebido 

treinamento na Arábia Saudita, mas não parece uma meta da sociedade intensificar 

esses contatos. A SBMRJ se pretende autônoma repelindo qualquer referencial 

étnico, ou seja, o arabismo. Segundo Montenegro, o papel de quem não vive num 

Estado Islâmico, como os muçulmanos do Rio e do Brasil, deveria ser o de 

monitorar o possível surgimento desse Estado, seja qual for o lugar de sua 

constituição (2000: 301). A SBMRJ está mais voltada para debates e tomadas de 

posição internas ao islamismo procurando construir uma auto-imagem própria. A 

autora procura entender porque essa desarabização da sociedade significou um 

processo complexo de reelaboração identitária (2000, 305).  

Um outro ponto que Montenegro observa é a construção de uma tradição e 

de um mito de origem para o Islam no Brasil e no Rio de Janeiro. Montenegro afirma 

que, segundo a literatura histórico-sociológica ocidental, o Islã chega ao Brasil 

através do tráfico escravista, com a chegada dos primeiros contingentes negros 

islamizados. A SBMJR contesta esta afirmação. Segundo eles, a presença 

muçulmana no Brasil remonta à época do descobrimento das Américas, muito antes 

do tráfico escravista. Segundo a SBMJR a história do Islã no Brasil foi ocultada pela 

história ocidental.  

A SBMRJ, através do seu quadro de intelectuais, confere centralidade à 

necessidade de islamizar a história do Islam no Brasil. E islamizar a história implica 

em estabelecer uma nova periodização: dentro da montagem de uma tradição para o 

Islam local, a cidade aparecia como meio físico onde era possível plasmar uma 

identidade que se pretende ser muito antiga na cidade (MONTENEGRO, 2000: 

310).  

Na perspectiva antropológica, Ferreira (2001), procura mostrar como o (a) 

muçulmano (a) concebe a idéia de imagens, dos ícones e das fotografias já que, 

segundo a religião, os muçulmanos não cultuam imagens. A fotografia entra como 

instrumento antropológico para registrar a compreensão de um determinado grupo 

muçulmano em São Paulo: a sociedade árabe do Brás. Através de entrevistas em 

campo com mulheres, Ferreira descobre que os significados das imagens que os 

muçulmanos concebem, são reavaliados quando usados na prática. As regras da 

religião são adaptadas às intenções e desejos de alguns muçulmanos.  
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Ferreira faz, também,  um estudo da utilização de arabescos e da caligrafia 

árabe pois são muito usados como representação artística. O que estimula a sua 

utilização é fazer com que a presença da divindade seja renovada o tempo todo na 

vida dos fiéis. Segundo o Islã, as imagens são proibidas por representarem a criação 

de Deus, as imagens devem remeter pela via escrita e não a representações de 

formas vivas. Daí o grande uso e desenvolvimento da caligrafia entre os 

muçulmanos. Ferreira faz uma análise do uso do véu (hijab), ou seja, qual a imagem 

que ele produz. Ele é a forma das mulheres externarem a sua religiosidade e a sua 

identidade como pertencentes a um determinado grupo étnico utilizando uma 

fronteira simbólica que é o hijab (FERREIRA, 2001: 67) . O hijab  é utilizado para 

preservar não só a cultura árabe a qual elas pertencem, mas também a religião 

islâmica.  

Segundo a autora, o hijab marca a fronteira entre sagrado e profano, lícito e 

ilícito, carregando assim um elemento simbólico, pois se trata de estabelecer um 

diferencial entre a sua identidade e a dos outros. Com o hijab  carrega-se a tradição, 

os valores religiosos, consuma-se o ser mulher muçulmana. Esta é a imagem que 

deve ser vista. 

Na linha da ciência política, Roberta A. M. Vicenzi (2001), procura 

questionar os exageros e estereótipos relacionados ao movimento islamita e ao Islã. 

O ponto de partida de Vicenzi é a questão de relacionamento entre religião e política 

no universo muçulmano. O Islã não é um fenômeno ligado a uma única civilização 

pois há uma diversidade e complexidade que permeia o mundo muçulmano. Vicenzi 

demonstra que há duas correntes principais ou perspectivas que perpassam o 

movimento islamita: a diversidade e a homogeneidade. O primeiro diz respeito a um 

Islã promotor e contribuinte do desenvolvimento social e democrático, mas que há 

um questionamento dos valores ocidentais vistos como valores universais.  

O segundo movimento diz respeito a um Islã que ameaça a ordem do globo, 

considerando-o extremista, divulgando a tese do choque de valores e cultura entre os 

universos muçulmano e ocidental. A autora procura indicar que o movimento 

islamita não é uma ameaça ao mundo ocidental pois existe uma realidade diversa e 

complexa inerente ao universo muçulmano. Pode-se falar em um Islã que se 

fragmentou desde sua fase inicial, no qual a sua unidade enquanto religião se tornou 

mediatizada por inúmeras culturas, etnias, nacionalismos, envolvendo assim, 
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interpretações variadas das fontes sagradas assim como, aplicações diferenciadas da 

lei islâmica (Charia). 

Notamos também uma contribuição realizada por pesquisadoras de 

universidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais8. Vitória Peres e Cecilia Mariz 

fazem um estudo comparativo das sociedades islâmicas no Brasil - principalmente 

em São Bernardo do Campo, em São Paulo, capital, e na cidade do Rio de Janeiro - 

para verificar como a religião é vivenciada e internalizada. O estudo foi montado 

sobre dois eixos: o Islã visto como identidade religiosa e cultural. Em sociedades 

onde o pluralismo religioso é intenso o Islã procura ser mais universalista tentando 

abarcar, pessoas de outras tradições religiosas. Mas por carregar também uma 

identidade étnica e cultural, isto é, uma religião trazida por imigrantes árabes, o Islã 

pode restringir-se apenas ao grupo étnico o que acaba interferindo na questão das 

conversões daqueles que não tem ascendência muçulmana (OLIVEIRA & MARIZ, 

2002: 3).  

A pesquisa detectou também que os lideres das mesquitas visitadas tanto em 

São Paulo como no Rio de Janeiro, tem tendências ideológicas diferentes no que diz 

respeito às práticas religiosas. Alguns enfatizaram uma abertura maior para a 

sociedade em vista de atrair descendentes de muçulmanos que estão afastados da 

religião. Outros, preocupados em serem assimilados pela sociedade maior, prezam 

por reforçar a tradição, a ortodoxia e se fecham procurando diferenciar-se e defender-

se da cultura brasileira.  

Neste jogo duplo, a divulgação da religião entra como um aspecto 

importante do Islã não somente para esclarecer a religião, evitando mal entendidos, 

mas há indícios de que ela também está sendo pensada para uso de caráter 

proselitista. Em nossa pesquisa também destacaremos alguns pontos dessa prática. 

Através da capacitação de pessoas para realizar a divulgação da religião, o Islã vem 

utilizando desse instrumental para agregar mais fiéis, o que denota o seu interesse de 

expansão numa sociedade plural. 

 

 

 

                                                 
8 “Muçulmanos no Brasil contemporâneo – um estudo preliminar”. Artigo inédito. 
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4. METODOLOGIA 

O estudo que fizemos, sobre a questão dos convertidos muçulmanos em São 

Bernardo do Campo, levou-nos a utilizar algumas categorias ou conceitos, dentre 

eles: conversão, alternação, desconversão, sistema de plausibilidade, sistema 

simbólico, identidade  e assimilação,  que foram aproveitados no desenvolvimento da 

pesquisa. O referencial teórico para analisar a conversão o apresentamos no capítulo 

primeiro, mas gostaríamos de adiantar com que conceitos de conversão trabalhamos. 

A conversão pode ser pensada como um processo de assimilação gradativa 

do ethos religioso, ou seja, das normas, regras e condutas de que uma religião é 

portadora. Neste sentido podemos dizer que o converso vai adquirindo ou 

incorporando certos valores, atitudes e crenças religiosas islâmicas não de modo 

passivo, mas ativo. Essa nova experiência contribui para que o individuo desenvolva 

atitudes proporcionando uma significação pessoal e biográfica. Ele observa a sua 

história, a sua biografia, a partir de um novo ponto de vista. Nesse processo de 

assimilação, os valores que fazem parte do converso, permitem-lhe que julgue ou 

interprete o novo ethos religioso e a sua vida cotidiana com critérios que indicam o 

seu ambiente religioso atual. 

Este estudo foi realizado fundamentalmente através de entrevistas. É uma 

pesquisa de caráter qualitativo. Vale ressaltar que não se trata precisamente  de um 

estudo de caso, mas de uma inserção no campo através da observação participante, 

visando discutir o fenômeno da conversão. Este trabalho não visou somente a coleta 

de dados sobre a mesquita, a sua história de fundação, que é de vital importância, 

mas estabeleceu, através das visitações realizadas mormente às sextas-feiras, quando 

a sociedade se reúne para a oração coletiva, um contato visual do pesquisador com a 

realidade a ser apreendida.  

Nessas visitas freqüentes, interagimos com esse contexto, conhecendo-o, 

descrevendo o ambiente, procurando estabelecer uma atitude de respeito e simpatia 

para com aqueles que ali se encontravam. A escolha das sextas-feiras foi estratégica 

pois é o momento da reunião das pessoas em assembléia, o que facilitou 

paulatinamente a interação com os entrevistados. Inicialmente, o mediador entre o 
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meu trabalho e os conversos foi uma pessoa conhecida e bem aceita pela sociedade, 

um sheik. Seria muito arriscado entrar no campo sem essa referência.  

Depois de apresentarmos a natureza do trabalho e a qual instituição ele 

estava vinculado tratou-se de quebrar o gelo; de ter a resposta do agente social 

sobre a sua disponibilidade de dar informações; de criar um clima de conversa o 

mais descontraído possível (MINAYO, 2000, 125). Fizemos uma experiência piloto, 

entrevistando três pessoas. Isso nos permitiu reformular e ajustar o roteiro de 

perguntas. O trabalho de campo foi intenso, o que permitiu suficiente proximidade 

com os entrevistados. 

Naturalmente, a partir das primeiras entrevistas, os próprios informantes 

fizeram indicações de outros conversos o que facilitou a realização da pesquisa. O 

lugar e o horário das entrevistas foram estipulados anteriormente pelos convertidos; 

alguns o fizeram na Mesquita, outros na própria residência. 

Foram realizadas quinze entrevistas, sendo cinco mulheres e dez homens. 

Todas as entrevistas foram inseridas nesse trabalho e estão elencadas no anexo 5. A 

pedido dos próprios entrevistados, seus nomes foram trocados por nomes fictícios.  

O roteiro utilizado que serviu como norteador das entrevistas contém dois 

blocos básicos de perguntas: o primeiro se refere aos antecedentes religiosos, aos 

motivos da conversão e suas conseqüências. O segundo aborda a prática religiosa 

(ver anexo 2). A esses pressupostos podemos indicar os seguintes passos 

metodológicos: 

Utilizou-se neste estudo a observação participante e entrevistas, o registro 

cursivo e a gravação dos depoimentos dos informantes. É necessário referir também 

que a pesquisa procedeu da seguinte maneira: a) Numa primeira etapa, foi feito o 

levantamento e a leitura do material bibliográfico de apoio; b) Numa segunda etapa 

freqüentei sistematicamente as atividades religiosas da sociedade islâmica, 

principalmente nas orações de sextas-feiras na sociedade islâmica em São Bernardo 

do Campo, onde foram  realizadas as observações e a maioria das entrevistas. Os 

entrevistados foram os neoconvertidos que se submeteram à nova experiência 

religiosa; c) Na terceira etapa, foram realizadas a sistematização das observações 

feitas e a transcrição das entrevistas. 
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5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Essa dissertação foi organizada em quatro partes. Os quatro capítulos 

correspondem a elementos diferentes do enquadramento teórico do estudo. No 

capítulo primeiro, procuramos determinar caminhos possíveis de articulação do 

conceito de conversão, isto é, buscamos reconstruir os modos pelos quais os aspectos 

principais do tema emergiram teoricamente. Através dessas discussões apresentamos 

nossas escolhas teóricas. Neste capítulo são considerados alguns elementos para o 

estudo da conversão religiosa mostrando o itinerário do conceito conversão desde o 

universo bíblico-teológico até sua apropriação pela psicologia e sociologia da 

religião. Passamos também pelos conceitos de identidade e assimilação procurando 

mostrar possíveis conexões de sentido com o conceito norteador da nossa pesquisa. 

No segundo capítulo, investigamos o lugar social que os convertidos ao 

islamismo freqüentam. A conversão ao Islã, que está no centro desse estudo, não 

pode ser entendida fora de um contexto maior, ao qual ela também pertence: a 

sociedade religiosa muçulmana sunita Abu Bakr Assedic situada em São Bernardo 

do Campo. Neste sentido, este capítulo é mais descritivo, conduzindo a uma 

caracterização e organização desta sociedade pertencente a um grupo étnico árabe 

proveniente, na sua maioria, do Líbano, Vale do Bekaa.  

Ao longo desse capítulo foram elencados dados que registram o crescimento 

de muçulmanos no país, da imigração árabe e o seu assentamento na região do 

grande ABC, mormente em São Bernardo do Campo (SBC), da apropriação 

gradativa do comércio de móveis em SBC. Descrevemos como os árabes se 

organizaram em torno da construção de uma mesquita e um Centro de Divulgação do 

Islã para a América Latrina (CDIAL). Também inserimos fotos da mesquita, dos 

espaços religiosos onde são feitas as orações e do Centro de Divulgação do Islã para 

a América Latina (CDIAL).  

O terceiro e quarto capítulos são mais analíticos. No terceiro capítulo 

analisamos a conversão religiosa ao Islã a partir dos depoimentos dos entrevistados. 

Levamos em consideração seu perfil sócio-econômico, os antecedentes religiosos e 

os motivos que os levaram à conversão. É neste capítulo que tentamos reconstruir os 

caminhos percorridos que os neófitos fizeram antes de chegar ao Islã. 
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O quarto capítulo, manifesta as conseqüências pós-conversão, refletido 

mormente no âmbito familiar, no trabalho e no relacionamento entre amigos. 

Reconstruímos o modo como os convertidos utilizam alguns elementos simbólicos 

do Islã. Neste sentido, estudamos as suas interpretações frente a essas experiências, o 

que possibilitou atribuir-lhes novos significados.  

Procuramos identificar três elementos que serviram como chave de leitura 

para suas interpretações: o hijab, a barba e os nomes simbólicos. Neste capítulo ainda 

analisamos um caso singular de conversão religiosa: de um ex-pastor da Assembléia 

de Deus, que passou de evangelista itinerante a divulgador do Islã. Por fim, na 

conclusão levantamos algumas pistas para entendermos o processo de conversão ao 

Islã a partir dos antecedentes sócio religiosos dos convertidos.  
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 CAPÍTULO I 

CONVERSÃO, IDENTIDADE RELIGIOSA E ASSIMILAÇÃO 

 

 

 

1.  A DISCUSSÃO TEÓRICA SOBRE A CONVERSÃO 

Nesta primeira parte analisamos o conceito de conversão religiosa. 

Abordaremos a discussão sobre conversão desde seu uso conceitual a partir da 

tradição judaico-cristã e, posteriormente, sua instrumentalização dentro de outros 

campos de conhecimento, como a psicologia e a sociologia. Autores como William 

James e Rubem Alves tratam a conversão religiosa como uma experiência subjetiva 

dotada de emoções para aqueles que a experimentam. Obviamente, nosso enfoque 

não é independente de insights obtidos em outros trabalhos. Para tanto, a análise de 

cunho mais sociológico sobre a conversão é referenciada por Charles T. Carriker, 

Peter Berger, Prócoro Velasques Filho, Maria Julia Carozzi e Alejandro Frigerio. 

Conceitos como estrutura de plausibilidade, alternação, desconversão e re-

socialização, serão utilizados para compreender a conversão religiosa, encarada aqui 

como um processo dinâmico empreendido por um sujeito ativo e não passivo. 

Na tentativa de situar a conversão religiosa como uma forma de objetividade 

social, ou seja, determinada na história, através da ação que os indivíduos imprimem 

para alcançar seus objetivos, é preciso, de início, discernir que o conceito conversão 

religiosa provém de um universo teológico e bíblico (MENDONÇA,1991:117). Este 

conceito, advém da tradição bíblica judaico-cristã cuja palavra em hebraico shub 

denota “voltar-se, voltar para trás”. Neste sentido,  a idéia embutida neste termo 

determina o retorno para um lugar do qual uma pessoa se afastou. Supõe também um 
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erro, uma falha humana que se repara mediante alguma penitência convertendo-se à 

vontade da divindade. 

As expressões “novo coração”, “interior renovado” traduzem o conceito de 

conversão no âmbito religioso. Dentro desse universo podemos afirmar ainda que as 

falhas humanas são vistas como pecados e  que é preciso estabelecer uma nova 

relação com a sociedade e a divindade. Há sempre um diálogo entre certo/errado, 

fora do caminho/dentro dele: 

O conceito teológico emerge, entre outras coisas, pelo fato de 

se poder entender o comportamento global do homem como um 

“andar” e um “caminho”. Assim, o homem sempre se acha ou 

no caminho “certo” ou no “errado”. O termo alude ao 

pensamento antropológico globalizante do Antigo Testamento. 

A conversão sempre é processo atinente ao homem inteiro, quer 

a seu “interior” quer à sua práxis que não se devem 

absolutamente separar  (EICHER, 1994:122). 

O conceito neotestamentário de conversão ou metanóia (em grego) segue a 

mesma linha de shub, mas também faz uso de certas metáforas como: morrer/nascer, 

morte/vida, trevas/luz. Neste sentido, metanóia significa passagem, mudança de uma 

situação para outra a ponto de atingir um estágio de conotação moral e religiosa. 

A categoria conversão é um ponto central na mensagem moral cristã. O 

ponto de partida é a situação real da humanidade, ambígua, errônea, com relações 

falsas e desumanas, impostada de ídolos e, portanto, longe da divindade. O ponto de 

chegada é a adequação entre a relação divina e a humana. Os termos “aceitei Jesus”, 

“verdadeiro caminho”, “Deus escreve certo por linhas tortas”, “retornei ao Islã”9 

retratam bem o momento da chegada da pessoa que descobre o “erro” e o “pecado”  

em que vivia antes. Para a compreensão bíblica e também do Alcorão, entender a 

pessoa significa compreender sua situação como perdida (expressão cristã) ou como 

fraca (expressão alcorânica), mas que encontra seu lugar adequado ao reconhecer seu  

próprio “pecado”. A linha de pensamento religioso caracteriza a conversão como 

uma atividade espiritual autônoma, deparando-se com uma natureza imutável, sem 

considerar os fatores histórico-sociais envolvidos nesse processo, buscando 

estabelecer enunciados à base da natureza humana.  

                                                 
9 Frase característica utilizada pelos neófitos muçulmanos. Faz parte da compreensão muçulmana que 

todos nascem muçulmanos, no sentido em que todos nascem submissos a Deus e depois é que são 

desviados pela educação familiar ou pela própria sociedade. 
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Estudar a conversão do ponto de vista sociológico implica estudá-la como 

um fato social, ou como produto do ator social humano. Isto significa reduzir 

metodologicamente a realidade estudada a sua dimensão social, mas a conversão 

pode ser estudada também do ponto de vista psicológico, antropológico, filosófico, 

ou seja, dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Pode-se pensar que quando um 

indivíduo se converte a uma determinada religião, ele o faz possivelmente orientado 

por valores pessoais em um primeiro momento.  

Uma vez dentro da nova estrutura simbólica, ele pode ser convencido a 

seguir uma determinada regra ou tradição que lhe é apresentada. O que se nota aqui é 

que há um processo de mudança, que pode ser representada por qualquer alteração na 

mentalidade de uma pessoa, na prática de um partido político ou de uma religião: 

A conversão importa mudança de orientação: a passagem do 

indivíduo de um grupo religioso para outro grupo caracteriza-

se por nova disposição moral do individuo. A conversão dá-se, 

principalmente e não exclusivamente em relação à religião 

(SOARES, 1952:254). 

A conversão também pode ser lida como: 

Qualquer mudança ou transformação de um estado, ato, 

opinião ou crença em outro. Isso pode ser aplicado a qualquer 

uma das ordens da realidade como a ordem social, a política, a 

matemática e até a  física. (SILVA,1986:270). 

Em se tratando de conversão religiosa, podemos dizer que a mudança para 

uma outra crença implica em abandonar ou substituir elementos que foram 

incorporados no passado religioso do ator social e considerados inadequados ao novo 

sistema religioso. A mudança pode provocar no indivíduo, por um lado, a perda de 

um consenso ideológico do grupo do qual fazia parte buscando assim novos valores 

que possa aceitar e novos grupos a que possa ligar-se. Podemos dizer que a 

conversão está conectada às condições sociais das pessoas embora aquelas não sejam 

uma explicação única para tal ato. 

Uma das primeiras tentativas de sistematização e compreensão do fenômeno 

da conversão religiosa foi levantada por William James (1995). Escrevendo sobre 

aspectos da psicologia humana e das experiências religiosas dos indivíduos, James 

propôs uma reflexão sobre o pensamento humano, do funcionamento cerebral até o 

êxtase religioso. Para ele a conversão religiosa ocorre em um estado de consciência 
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alterado onde o eu individual está faccionado ou degenerado e incerto. Por sua vez, o 

processo de unificação do eu e a convicção que dele emana em vista das realidades 

religiosas, James chama de conversão. Esta pode ser um processo gradual ou 

repentino, de um estado emocional conflitivo para um estado seguro, convicto. O ser 

humano possui objetivos, metas das mais diversas: 

(...) Cada meta colimada desperta certo tipo especifico de 

excitação interessada, e junta certo grupo de idéias a ela 

subordinadas como suas associadas; e se as metas e excitações 

forem de espécies distintas, seus grupos de idéias terão pouca 

coisa em comum. Quando um grupo está presente e monopoliza 

o interesse, todas as idéias ligadas a outros grupos podem ser 

excluídas do campo mental. (JAMES, 1995:128). 

Para James somente há transformação quando as idéias que anteriormente 

predominavam ou eram centrais na vida de um individuo, se tornam periféricas ou 

podem ser até excluídas, abandonadas em definitivo: 

(...) A  proporção que a vida passa, há uma mudança constante 

dos nossos interesses e uma conseqüente mudança de lugar em 

novos sistemas de idéias, de partes mais centrais para partes 

mais periféricas, e de partes mais periféricas para partes mais 

centrais da consciência. (JAMES, 1995:129). 

Em outras palavras, certas coisas materiais ou idéias às quais o ser humano 

se apega no presente, podem não ser mais relevantes a posteriori, ou seja, elas se 

tornam frias. Uma mudança de crença religiosa pode levar o indivíduo a perceber 

que, por exemplo, o catolicismo, ou sua experiência religiosa a partir dessa tradição, 

não foi suficiente para suas expectativas particulares provocando nele uma crise ou 

decepção. Logo seu ponto de vista se transforma e ele abandona ou não em definitivo 

esse sistema de significados, adotando outro mais convincente e possivelmente mais 

seguro para a unificação do seu eu. Neste sentido, elementos do catolicismo que 

antes ocupavam uma região central e quente nas metas do individuo, agora foram 

descartados ou reinterpretados pelo islamismo, por exemplo, tornando-se esse último 

o centro habitual da sua energia pessoal (JAMES, 1995:130). 

A conversão, segundo James, pode ser entendida como uma mudança 

gradual onde se constrói um novo conjunto de hábitos morais e espirituais e o que ele 

chama de tipo volitivo (JAMES, 1995:136). James analisa também casos de 

conversão repentina ou súbita adquirindo, no âmbito do individuo, um sentido 
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pessoal interpretado por aquele que teve a experiência, como algo sobrenatural que o 

impulsionou à mudança: 

(...) É natural que os que passaram pessoalmente por uma 

experiência dessa natureza tragam consigo o sentimento de que 

isso foi mais um milagre do que um processo natural. Ouvem-se 

amiúde vozes, vêem-se luzes, presenciam-se visões; ocorrem 

fenômenos motores automáticos; e tem-se sempre a impressão, 

após a renúncia da vontade pessoal, de que um poder estranho, 

mais elevado, inundou o íntimo do indivíduo e tomou posse dele 

(JAMES, 1995:148). 

O autor acrescenta que se o indivíduo não tem disposição a ter um eu 

subliminal ativo, a sua conversão se dará de maneira gradual incorporando 

gradativamente novos hábitos. O eu subliminal ativo pode ser descrito em uma 

pessoa que possui uma tendência a uma sensibilidade emocional mais apurada, o que 

provoca, segundo James, uma possibilidade de obter uma conversão súbita. (JAMES, 

1995:156). 

É preciso ressaltar que James faz uma análise pontual da conversão e que 

ela imprime no sujeito um estado de convicção singular. Os sentimentos que dela 

emanam podem ser elencados como uma influência de algo externo, uma força vinda 

de fora capaz de controlar as emoções do convertido. Outra característica do estado 

de convicção é a harmonização das crises e a certeza do encontro com o divino. 

Podemos dizer também que há o sentimento de encontro com a verdade, a vida se 

torna mais clara, a realidade se altera e a presença da divindade transparece em tudo. 

(JAMES, 1995:157-164). 

Percebe-se por essas idéias levantadas por James, uma postura de análise da 

conversão onde sua função seria apenas compreender, a partir de casos específicos, o 

fenômeno através da lente da psicologia. Diante dessas premissas, James salienta que 

a conversão súbita pode incorrer em transitoriedade ou permanência (JAMES, 

1995:165). Em outras palavras, é possível garantir a permanência do sujeito em uma 

determinada crença se a sua experiência de conversão ocorreu de maneira repentina? 

É possível verificar experiências de conversão súbita no Islã? Neste sentido, nos 

parece mais adequado falarmos em conversão gradual dentro do Islã. É importante 

notar que para compreender a conversão é preciso apreender o processo no qual ela 

foi produzida, e por outro lado, entender os mecanismos ou a experiência pós-

conversão também é fundamental para explicar a conversão. 
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Na abordagem de Rubem Alves (1979), a conversão pressupõe  uma crise 

de sistemas referenciais na qual o indivíduo se apóia:  

(...) Sugiro que a “conversão” é esse momento de nascimento. 

É a entrada do labirinto. Nela encontramos o ponto de 

articulação entre a racionalidade que será construída 

socialmente depois e as exigências emocionais da 

personalidade. (ALVES, 1979:54). 

A proposta conceitual de Alves suscita uma tensão entre as exigências 

emocionais e a racionalidade religiosa que cria padrões de pensamento e conduta 

adaptados ao sistema religioso. Mas um outrem significante só será assumido se 

responder às expectativas emocionais do converso. Esta tensão pressupõe 

contradições entre o interno (expectativas emocionais) e o externo (estrutura 

religiosa), entre implícito e o explícito, entre projeto individual do convertido e o 

projeto da organização religiosa. 

Podemos ainda depreender que encontramos aí um conflito de linguagem 

entre o convertido, que dispõe de uma linguagem (que tem a sua própria lógica) 

muitas vezes desarticulada, expressão da sua experiência pessoal do religioso no 

cotidiano do Eu e, por outro lado, a linguagem religiosa do grupo, que é 

sistematizadora, reguladora das emoções: 

(...) O mundo sobre que falo e a que me refiro por meio da 

minha linguagem é o mundo que gira em torno dos meus 

valores, um mundo que deve sustentar os meus valores. Quando 

falo sobre o mundo sou impulsionado pela dinâmica 

inconsciente do ego que busca um mundo em que meus valores 

sejam plausíveis, mundo que seja lar, mundo que seja um 

espaço e um tempo amigos. (ALVES, 1979:55). 

Alves propõe que a conversão é uma crise, uma desestruturação do esquema 

interpretativo do qual o sujeito dispunha. A formatação do converso se inicia quando 

a cosmovisão ou sistema religioso assumido constrói uma racionalidade sobre as 

atitudes do neófito. Por exemplo, no sistema de lícito e ilícito10 sistematizado por 

teóricos do Islã, a carne de porco é vista como algo irracional sendo portanto, 

proibida do ponto de vista religioso. A explicação religiosa recorre à fundamentação 

                                                 
10 Uma tentativa de sistematização do lícito (Halal) e do ilícito (Haram) e o desaconselhável 

(Makruh) é apresentada como decretos divinos sendo que o acento recai no Haram pois aquele que 

praticá-lo incorrerá no castigo de Deus na outra vida comprometendo a  sua salvação (KARADHAWI, 

s/d: 27-84). 
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literária que é o Alcorão e a Sunna, pois são os meios direcionadores primordiais ou 

eixos em torno dos quais o universo muçulmano é construído. A chari´a ou Lei 

islâmica, que é o sistema mais abrangente e uniformizador da prática do muçulmano, 

possui um dado peculiar. Alves enfatiza que o protestantismo analisado por ele, 

constrói a idéia de que o homem é pecador e se destina a uma culpa eterna: 

(...) O homem não se torna pecador no tempo, em decorrência 

de haver cometido uma série de atos punctilineares. Não é o 

meu fazer que determina o meu ser. O meu ser é que determina 

o meu fazer. Não me torno culpado; sou culpado. (ALVES, 

1979:65). 

Diferentemente do que ocorre no protestantismo, no Islã é o fazer que 

determina o ser. Uma vez que o homem aceita os deveres que são incumbidos pela 

divindade, ele precisa cumpri-los. A salvação da alma implica em cumprir aquilo que 

Deus determinou. O ser humano é uma criatura intermediária entre entidades celestes 

(anjos) e as criaturas instintivas (animais), ele pode se igualar a um deles na medida 

em que cumpra ou não os  atos da vontade divina. Ao pronunciar a shahada ou o ato 

de tornar-se muçulmano, o converso formaliza sua conversão dizendo que “não há 

outra divindade além de Alá e o profeta Mohammad é o seu mensageiro”. Isto 

implica dizer que o monoteísmo é aceito formalmente pelo converso e que a prática 

do profeta do Islã deve ser correspondida: Deixa de ser muçulmano aquele que não 

cumpre com o que Deus ordenou, ou seja, a prática da oração, do jejum, os cinco 

pilares do Islã, disse-nos uma das lideranças da sociedade religiosa muçulmana 

sunita em São Bernardo do Campo. 

 Para o converso, conhecer o Islã ou aceitá-lo é uma novidade que deverá  

ser apreendida gradualmente, ou no dizer de Alves: a experiência de conversão não 

se caracteriza por clareza de idéias, mas pela intensidade das emoções (ALVES, 

1979:68). No momento da conversão ao Islã, ao fiel importa saber quem é Deus e 

qual o seu profeta. Na medida em que o converso participa da nova realidade, a sua 

linguagem vai sendo modificada gradativamente por essa estrutura de 

plausibilidade11.  

                                                 
11 É preciso destacar que as estruturas de plausibilidade referem-se a determinadas estruturas (religião, 

partido político, familia) que mantêm a realidade ou o cotidiano, controlando-o e justificando-o.  No 

geral, uma estrutura de plausibilidade procura construir um nomos compreensível, religioso ou não, 

para que os sujeitos convivam pacificamente com a realidade que os cerca, principalmente em 

situações marginais: A religião mantém, por conseguinte, a realidade socialmente definida 
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A instituição religiosa, como uma estrutura de plausibilidade, desempenha 

um papel fundamental na sociedade, pois ela procurar legitimar o nomos dando 

respostas de forma a explicar e justificar a ordem social: 

(...) Se examinarmos os nossos ambientes, veremos que cada 

família tem o seu chefe; cada escola tem um diretor; cada 

cidade ou vila tem o seu presidente da câmara ; cada província 

tem um governador; cada nação tem seu Chefe de Estado.(...) 

Compreendemos que nenhuma família pode funcionar 

normalmente sem um chefe responsável, que nenhuma cidade 

pode levar uma existência próspera sem uma sólida 

administração, e que nenhum Estado pode sobreviver sem 

chefia, seja qual for a sua natureza. Também compreendemos 

que nada surge por si próprio. Igualmente, observamos que o 

universo existe e funciona de maneira mais ordenada, e que tem 

sobrevivido durante centenas de milhares de anos.(...) No 

mundo, portanto, deve existir uma Grande Força em ação para 

manter tudo em ordem. (ABDALATI, 1989:18-20). 

Além disso, a instituição religiosa procura uniformizar os pensamentos e as 

condutas individuais do converso, mas este, além de carregar sua experiência de vida 

anterior, é motivado por certos interesses que não necessariamente correspondem às 

expectativas das instituições. Grande parte da felicidade ou infelicidade do individuo, 

seu ajustamento ou desajustamento, dependerá da satisfação desses desejos. 

Pesquisas sobre conversão religiosa semelhantes à de Rubem Alves, no 

tocante ao protestantismo tradicional, foram promovidas por Prócoro Velasques 

Filho (1988) que afirma que no protestantismo há um forte teor doutrinário assim 

como um rigor disciplinar. Para este autor, a conversão ao protestantismo é marcada 

por uma passagem de um mundo considerado corrupto, de Satanás, para um mundo 

onde o Reino de Deus é possível ser alcançado e quem faz a mediação ou a ponte 

entre esses dois mundos é a própria organização religiosa. A conversão se efetiva 

através de intervenção direta do grupo religioso: 

A igreja é a única mediação possível à conversão. Ainda que 

uma conversão ocorra sem a ação direta da Igreja, sempre 

encontraremos a sua presença indireta. A conversão pode 

ocorrer pela leitura da Bíblia ou de um escrito inspirado 

(devocionário, folheto, livros, revistas e jornais destinados a 

esse fim); pela pregação (no púlpito, na esquina, no rádio ou  

 

                                                                                                                                          
legitimando as situações marginais em termos de uma realidade sagrada de âmbito universal. 

(BERGER, 1985:57).  
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na televisão); pelo testemunho pessoal de alguém que já se 

converteu. Contudo, esses meios pertencem à Igreja, de forma 

que ninguém se converte sem a sua intervenção. 

(VELASQUES, 1988:55). 

Ao se converter, o prosélito passa a ficar convencido de que o caminho 

escolhido é o mais seguro para a sua vida porque é garantia da sua salvação. Uma 

vez dentro da organização religiosa, ele se submete a um processo de santificação 

induzida aqui pela doutrina e disciplina do grupo religioso. O convertido passa a 

preocupar-se com a verdade: 

A preocupação com a verdade, como a decorrência da 

conversão, no processo de santificação, é muito importante no 

universo protestante. Ser protestante é estar imbuído da 

verdade. Trata-se de uma verdade metafísica que se estende e 

condiciona todos os outros aspectos do saber e do viver. Trata-

se de uma visão de mundo (portanto, de uma ideologia) que 

engloba todos os outros conhecimentos e impõe uma maneira 

de viver. (VELASQUES, 1988:56). 

Por sua vez, a Bíblia é considerada no universo protestante, um livro de 

verdades infalíveis e eternas, portanto de uma verdade absoluta. Isso exige do 

converso protestante um tipo de padrão de comportamento individualista: 

(...) Por exemplo: é pela conversão e transformação 

comportamental (santificação) de cada um e de todo mundo, 

que a sociedade será transformada em mais santa e justa. Toda 

a ética social é uma coletivização da ética individual através da 

conversão e transformação comportamental de cada um e de 

todos. A Igreja e o Reino de Deus são a soma de conversões 

individuais. (VELASQUES, 1988:56) 

Neste sentido, a transformação do mundo somente virá por intermédio, 

única e exclusivamente, da soma de conversões individuais. Segundo Filho, este tipo 

de ética protestante leva os indivíduos se submeterem a uma disciplina do grupo 

religioso: 

(...) A disciplina estabelece o que o indivíduo deve e o que não 

pode fazer. Na relação das coisas que ele deve fazer, 

encontramos os deveres para com a comunidade religiosa 

(freqüentar os cultos, escola dominical, reuniões societárias; 

participar da administração dos interesses da comunidade, 

sempre que escolhido para tal função; ser dizimista ou 

contribuir regularmente para a manutenção da “obra do 

Senhor”; ser ortodoxo em suas crenças e submisso à 

disciplina); para com a família (ser bom pai e/ ou filho, bom e 
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fiel marido ou esposa, ser responsável pelo sustento e educação 

dos filhos); para com a sociedade (ser trabalhador, 

disciplinado e honesto em seus negócios); para com a pátria 

(ser bom cidadão, patriota, submisso às autoridades 

constituídas e às leis que regem a nação). (VELASQUES, 

1988:57) 

O controle comportamental através da inserção de regras disciplinares no 

crente faz com que a organização religiosa tenha um papel fiscalizador e esta 

fiscalização circunscreve toda a vida social do crente, na familia, no trabalho. A 

preocupação com o pecado é uma constante nesse tipo de protestantismo mencionado 

pelo autor. Não é com a teologia que o crente se preocupa, mas com  sua prática. A 

disciplina protestante também separa aqueles que são escolhidos daqueles que estão à 

margem da organização religiosa: 

(...) O bom é aquele que normaliza sua vida pela disciplina; o 

mal quebra a disciplina. Ser cristão é fazer parte da 

comunidade que é a única conhecedora da verdade absoluta e 

fazer parte da comunidade significa o compromisso de cumprir 

todos os itens da disciplina. A quebra da disciplina, 

necessariamente leva à exclusão. O arrependimento e as 

penalizações existem para trazer de volta a “ovelha que se 

desgarrou”. Sempre haverá possibilidade de retorno à 

comunidade, desde que as formalidades sejam observadas. 

(VELASQUES, 1988:58). 

Segundo Velasques, esta rigidez além de criar condições de neurose devido 

a autocensura empreendida pelo próprio crente, a disciplina promove aqui a 

eficiência do sistema. Um crente disciplinado é uma pessoa que garante a eficiência 

do próprio grupo religioso que assumiu. Muitas vezes a ordem religiosa não tem que 

ser explicada pois ela representa o caminho para a salvação, portanto de uma verdade 

infalível, mas é necessário e suficiente que provoque o comportamento desejado. 

A intensidade de expressão desses desejos, no entanto, varia com o 

individuo, e a forma que assume pode ser determinada pelo grupo em que vive. 

Apesar da expectativa do converso, a organização religiosa serve como meio de 

regular e controlar as atividades dos fiéis, mostrando-lhes o que é ou não permitido, 

na forma de relacionamento com o sagrado, o que é ou não desejável. Neste sentido, 

podemos dizer que a estrutura alternativa de plausibilidade na qual o converso se 

encontra, é criadora de necessidades a fim de que possa inculcar no fiel a valorização 

da tradição religiosa. Dentro de uma religião como a do Islã, a tradição religiosa 
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precisa ser mantida, através  da Umma ou comunidade universal. Esta, por sua vez, 

serve para manter a  estrutura de plausibilidade entre os seus membros, assim como 

despertar um sentimento de integridade e unidade. Autores muçulmanos evidenciam 

a Umma como uma entidade natural e sagrada: 

(...) A “umma” é, e deve permanecer, única, porque Deus é 

Uno, e Seu Serviço é único. Sua vontade para com toda a 

humanidade, todos os lugares e todos os tempos incorporada 

no Alcorão e na sunna do profeta (SAS), e concretizada na 

“chari´a”, é única. Sua Vontade é para com todos os povos, 

sendo, todos os homens, iguais, à Sua visão. Ele não espera, de 

qualquer povo ou raça, nem mais nem menos do que espera de 

todos os outros. A singularidade da “umma” é, portanto 

religiosa e moral, não biológica, geográfica, política, 

lingüística ou cultural. (FARUQUI, 1992:111). 

Para que se mantenha uma estrutura de plausibilidade, o sistema religioso 

procura manter-se em um processo contínuo e coerente, pois se houver alguma 

ruptura isso pode ocasionar uma ameaça para seus princípios e para os seus 

membros. A conversão religiosa implica em mudanças de um estado de relações para 

outros levando o indivíduo a integrar-se a um novo sistema simbólico e a 

desintegração do sistema anterior. A esse processo Berger chama de alternação12. A 

conversão também indica um processo,  uma força mais dinâmica, móvel, do que um 

conceito estático e pontual onde o individuo: 

(...) precisa, assim, desligar-se daqueles indivíduos ou grupos 

que constituíam a estrutura de plausibilidade da sua antiga 

realidade religiosa, e assim associar-se tanto mais 

intensamente e (se possível) exclusivamente àqueles que servem 

para manter a sua nova realidade religiosa. Numa palavra, a 

migração entre mundos religiosos significa migração entre 

suas respectivas estruturas de plausibilidade. (BERGER, 

1985:64). 

Ao abraçar um outrem significante, o converso procura reestruturar a sua 

relação com o cotidiano, tentando harmonizar sua personalidade, de forma a fazer 

uma distinção entre antes e depois (BERGER e LUCKMANN, 1998:211).  

 

                                                 
12 Com a expressão alternação Berger caracteriza a possibilidade que os indivíduos têm de escolhas 

entre diversos sistemas de significados e até mesmo contraditórios. A cada alternação entre sistemas 

de significados é proporcionada ao indivíduo uma explicação do mundo e da sua própria existência. 

(BERGER, 1983:65). 
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Logo que a nova realidade é assumida pelo converso, a sua biografia ou 

experiências passadas tomam um rumo diferente. As mesmas são reavaliadas ou 

reinterpretadas à luz da situação atual. Há uma clara distinção entre antes  e depois: 

antes, católico – agora, muçulmano: 

(...) A cada alternação [conversão], o sistema de significados 

que ele [indivíduo] adota proporciona-lhe uma explicação do 

sistema de significados que ele abandonou. Além disso, o 

sistema de significados lhe oferece instrumentos para combater 

suas próprias dúvidas (BERGER, 1983:63). 

A recuperação da história, os acontecimentos precedentes são selecionados 

numa ordem de importância ou até mesmo cronológica. A trajetória de vida é um 

percurso formador do indivíduo que não apenas o marca, mas determina sua 

biografia. Muitas vezes a conversão religiosa faz com que haja uma construção 

lógica do passado na tentativa de ordenar coerentemente os acontecimentos assim 

como, justificar a situação atual: 

(...) Assim, o converso a uma fé religiosa pode agora entender 

sua vida pregressa como um movimento providencial em 

direção ao momento em que a névoa se dissipou diante dos seus 

olhos.(...) Inevitavelmente, o período anterior ao fato agora 

designado como decisivo é interpretado como uma preparação. 

(BERGER, 1983:73) 

Se a conversão religiosa é um processo dinâmico e não pontual, como foi 

visto anteriormente, podemos elencar duas fases desse mesmo processo, a 

desconversão ou quando um indivíduo promove o afastamento de um sistema 

religioso ao qual estava comprometido. Por outro lado, temos a re-socialização ou 

inserção do indivíduo em um novo sistema de significados ou em uma estrutura 

alternativa de plausibilidade. O ritmo dessas mudanças ou alternações depende, em 

grande parte, das motivações subjetivas e do ordenamento social e histórico. 

 

1.1. Processo de desconversão religiosa 

Um dos aspectos para que a conversão ou alternação seja efetivada com 

êxito, é o fato do indivíduo se distanciar do mundo anterior ou da estrutura de 

significados que precedeu a sua alternação. A adoção de uma nova prática requer a 
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substituição de um antigo hábito. Para assumir um outro sistema de plausibilidade, o 

convertido passa por um processo de abandono da realidade religiosa anterior. 

Carriker (1985) chama esse processo de desconversão. Ele apresenta seis passos 

pelos quais a desconversão possa se estabelecer: a) intrusão ou interrupção da 

realidade: quando o sistema simbólico se torna inadequado ao indivíduo que dele 

participa. A interrupção ocorre através do contato com outro sistema simbólico, ou 

através de algo que desafia e ameaça a sustentação dos valores de uma crença ou 

grupo; b) após a interrupção há o questionamento feito pelos indivíduos referente à 

prática do grupo. Sem obter respostas às suas dúvidas ou respostas que não o 

convenceram, o indivíduo em crise tem uma participação no grupo, mas sem 

envolvimento, apenas observando o que acontece, afastando-se gradativamente; c) na 

fase do desmantelamento, o indivíduo derruba as normas e os valores do grupo, mas 

isso acontece quando ele percebe ou passa a estar convicto que sua ação é legitima; 

d) o processo de desconstrução da realidade anterior somente terá êxito se houver 

uma outra estrutura alternativa de plausibilidade pela qual o indivíduo possa se 

apoiar e que sirva de estrutura de sustentação para a sua decisão.  

Esta nova estrutura de plausibilidade pode ser um “outrem significado” 

como um amigo13, um religioso, um ex-membro do grupo ou um “grupo de 

referência”, ou seja, perspectivas que o desconvertido assumiu após a ruptura com o 

grupo anterior. Esses outros significados podem servir como orientadores e guias, 

conduzindo o indivíduo para a nova realidade, mas também servem como 

mediadores para reinterpretar e possibilitar uma mudança da sua realidade subjetiva; 

e) A segregação social caracteriza o quinto passo para a desconversão, ou seja, o 

afastamento ou migração simbólica do grupo do qual o indivíduo fazia parte. Esta 

segregação ou separação pode ser entendida também como uma neutralização dos 

laços com pessoas fora do grupo religioso, por exemplo, família, trabalho. Somente 

pode existir uma neutralização ou uma conversão radical se os outros significativos 

não apoiarem a nova posição do converso, tendo este uma ruptura definitiva ou um 

afastamento das relações que dispunha com os não-convertidos; f) o processo de 

                                                 
13 As chamadas “cadeias sociais” indicam que o contato afetivo com um membro do grupo 

[alternativo] pode funcionar para o converso em potencial como uma ponte que proporcione 

informação sobre o movimento, mas nem sempre esses contatos explicam razoavelmente os motivos 

de recrutamento e da conversão.  (CAROZZI e FRIGERIO, 1994:34-35). 
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desconversão só terá êxito se o desconvertido se mantiver ligado, integrado ao novo 

sistema simbólico.  

É nesta fase que a biografia do indivíduo ganha sentido e pela qual é 

reinterpretada. A confiabilidade nos outrens significantes é que permite ao indivíduo 

interpretar a sua desconversão à luz da nova realidade que assumiu. A intimidade e a 

permanência com a estrutura alternativa de plausibilidade garantem a permanência 

do indivíduo no grupo.  

A importância de outrens significantes reside no fato dessas estruturas 

serem alternativas para que o desconvertido possa avaliar a sua prática dentro do 

grupo, mas também fornece condições para ele descredibilizar os comportamentos, 

os valores, as crenças e as normas do grupo no qual ele estava envolvido 

(CARRIKER, 1985:81-83). 

 

1.2. Processo de Re-socialização 

Um outro sentido para que se possa pensar a conversão é a re-socialização 

do indivíduo ao grupo alternativo de plausibilidade. Uma vez feito o processo de 

transição ou desconversão, onde o indivíduo abandona o seu antigo sistema de 

significados, ele passa agora por um processo inverso, o que implica na 

reorganização da sua estrutura individual dentro de outrem significante.  

Este novo ambiente procurará re-socializar o converso dentro de outra 

estrutura normativa, para que não haja por parte dele uma tendência de deserção, 

convencendo-o a abandonar sua prática anterior. Neste sentido, a nova estrutura de 

plausibilidade ajuda no processo de desconversão do indivíduo.   

(...) O que tem de ser legitimado não é somente a nova 

realidade, mas as etapas pelas quais é apropriada e mantida, e 

o abandono ou repúdio de todas as outras realidades 

(BERGER e LUCKMANN, 1998:211). 

Segundo Berger, o novo ambiente formador ou re-socializador do converso 

pode lhe causar estranheza justamente por ser desconhecido. Isto pode acarretar um 

possível entrave do converso, impossibilitando que outrem significante seja 

convincente, despertando naquele o apego a determinadas crenças ou valores que 
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supostamente abandonou. Ao assumir um outro grupo de referência, o converso não 

somente faz uma avaliação do seu passado, reinterpretando-o:  

(...) A velha realidade, assim como as coletividades e os outros 

significativos que a mediatizavam para o indivíduo, deve ser 

reinterpretada dentro do aparelho legitimador da nova 

realidade. (BERGER e LUCKMANN, 1998:211). 

Também o possibilita uma interpretação da estrutura alternativa de 

plausibilidade, questionando-a, levantando outros significados do ethos religioso 

(normas, valores, crenças) apresentado para ele como referência norteadora e que 

deverá ser seguida a partir daquele momento. Esse processo de interatividade entre 

convertido e novo grupo religioso é influenciado de diversas maneiras e por uma 

variedade de condições e circunstâncias. O processo de internalização da nova 

realidade vai depender muito dos diversos tipos de contato que os indivíduos 

estabelecerem com esse outrem significante.   

A sistematização ou a re-socialização do converso é uma fase posterior 

incentivada pela organização religiosa. Podemos dizer que na ilusão das lideranças 

religiosas ou para quem é muçulmano nascido dentro da religião, o converso é aquele 

que elimina as tradições que carrega: 

(...) O indivíduo que sofre a alternação estaria sem dúvida 

melhor se pudesse esquecer completamente alguns destes 

[acontecimentos e pessoas do passado]. Mas esquecer 

completamente é coisa sabidamente difícil. Por conseguinte, o 

que é necessário é uma radical reinterpretação do significado 

desses acontecimentos e pessoas passadas na biografia do 

individuo. (BERGER e LUCKMANN, 1998:212).  

A re-socialização decorre da própria complexidade existente entre as 

relações travadas entre o convertido e o novo ambiente. Este outrem significante leva 

o converso a internalizar as funções que são específicas da nova estrutura, de forma a 

incorporar uma visão de mundo que o mantenha ajustado às normas do ambiente 

alternativo e ter um comportamento adequado e permitido nas outras determinações 

concretas que definem suas relações sociais, como o trabalho, a família, a vida social. 

Outro aspecto a ser salientado é que a interação converso - novo ambiente é 

dinâmica, permitindo que não haja apenas uma dimensão única de re-socialização, 

numa dimensão unilateral.  
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Em nosso estudo sobre a conversão ao Islã percebemos que, a Jumma, ou 

oração coletiva da sexta-feira, pode provocar no neófito uma possibilidade de 

socialização, oferecendo condições para que tenha experiências compartilhadas por 

outros membros da comunidade. A participação em algum evento, aula, culto, grupo 

de amigos da mesma religião, são importantes forças socializadoras e que reforçam 

aspectos da tradição religiosa, mas podem fazer com que o converso interprete de 

forma convincente para si esses espaços socializadores, procurando regular, ajustar 

sua nova vida religiosa com a social. Se ele procura ajustar-se aos padrões que lhe 

são transmitidos socialmente, através da adoção de novos modos de comportamento, 

possivelmente esses padrões religiosos serão adaptados ou não à maneira do 

indivíduo, possivelmente interpretando, manobrando aqueles aspectos da tradição 

que mais lhe convêm. 

A discussão sobre conversão religiosa tem sido também  trabalhada por 

Carozzi e Frigério (1997) em um estudo sobre a conversão às religiões afro-

brasileiras. Verificamos que a análise feita por esses autores remete sempre a relação 

estabelecida entre os convertidos e o grupo a que pertencem, atentando para os 

diversos momentos dessa relação. Para os autores, conversão: 

(...) É entendida como uma mudança na visão que o indivíduo 

tem de si mesmo, do mundo e de Deus, que passam a ser 

interpretadas, na maior parte das situações, segundo conceitos 

proporcionados por uma nova religião. (CAROZZI E 

FRIGERIO, 1997:73). 

Isto implica dizer em que medida uma mudança de crença pode ser 

considerada conversão e se é possível estabelecer etapas para que esta mudança se 

efetive definitivamente. A cosmovisão, os comportamentos e a identidade subjetiva 

serão somente modificados a partir do grau de inserção do indivíduo dentro de outro 

sistema de plausibilidade: 

(...) A conversão religiosa constituiria um processo de 

redefinição da identidade subjetiva mediante o qual o indivíduo 

paulatinamente passa a considerar-se “outro”, diferente 

daquele que acreditava ser anteriormente. (CAROZZI E 

FRIGERIO, 1997:73). 

 Os indivíduos que estabelecem contatos com as religiões afro-brasileiras 

passam por um processo gradual através de etapas estabelecidas, dentro de um outro 
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sistema simbólico. As pessoas que se vinculam a tal sistema, a Umbanda, indicada 

pelos autores como templos de religião, buscam14 soluções que sejam práticas para a 

resolução de algum problema cotidiano. Os indivíduos que assumem tal prática são 

designados como consulentes ou aqueles que buscam uma consulta. Se os resultados 

criarem uma possibilidade de satisfação no consulente, a probabilidade dele dar 

crédito a este sistema é grande o que o trará mais vezes ao templo, estabelecendo-se 

assim uma identidade social de consulente (CAROZZI e FRIGERIO, 1997:80). 

Segundo os autores, esta é uma condição importante para uma possível conversão 

como também pode ocasionar uma busca transitória sem que o consulente se fixe 

nesse grupo de referência. O fato desse converso em potencial ter solucionado 

momentaneamente uma adversidade em sua vida, não garante a sua continuidade 

dentro do grupo. Possivelmente sua cosmovisão passe por uma reorganização 

simbólica acrescentando-se a ela, a partir da experiência realizada, novas crenças.  

A participação do indivíduo em atividades mais formalizadas do grupo 

alternativo possibilita uma mudança de cosmovisão, da identidade subjetiva e 

biográfica. O ritmo dessas mudanças dependerá dos resultados e da empatia que o 

indivíduo estabeleça com o grupo. Se considerarmos que na vida cotidiana o 

indivíduo possui um leque de possibilidades de escolha, isso pressupõe que nos 

deparamos com um sujeito ativo e não um agente passivo que interioriza, por 

exemplo, uma doutrina religiosa sofrendo uma lavagem cerebral (SARGANT, 

1968). Neste sentido, se identificarmos a conversão religiosa como uma simples 

filiação a outro significante não implica necessariamente uma mudança de 

autopercepção da cosmovisão do sujeito. A conversão envolve uma substituição de 

crenças, convicções ou alegações de uma pessoa, e a adoção de outras, mas a 

participação do indivíduo numa religião não se traduz necessariamente em 

compromisso intelectual e afetivo com ela: 

(...) Nem toda pessoa recrutada a um grupo religioso converte-

se às crenças desse grupo, e nem todos os convertidos assumem 

o mesmo tipo de comprometimento com o grupo que lhes 

ofereceu uma nova cosmovisão e uma nova visão de si próprios 

(CAROZZI, 1994:63). 

                                                 
14 É preciso assinalar que a busca religiosa pode ser um passo significativo antes da conversão, mas 

nem sempre o converso em potencial precisaria apresentar esta característica para se filiar a um outro 

grupo alternativo (CAROZZI e FRIGERIO, 1994:34). 
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A modificação das crenças de um converso e a visão que tem de si mesmo 

vêm de forma gradativa e o comprometimento com o novo sistema decorre da 

participação freqüente das atividades propostas pelo novo grupo ou um culto 

religioso (CAROZZI e FRIGERIO, 1994:23). É possível que a conversão de um 

indivíduo para um sistema alternativo de plausibilidade envolva mudanças 

gradativas. Esse processo se desenvolve diferentemente dependendo de cada 

contexto em que se estabelece o contato. Neste sentido, o desenvolvimento da 

conversão não é igual em todos os casos, podemos encontrar semelhanças. Talvez 

por esse motivo não seja apropriado adotar um modelo universal aplicável ao 

fenômeno da conversão (CAROZZI e FRIGERIO, 1994:49). 

 

1.3. Identidade religiosa e conversão  

Nesta parte do trabalho trataremos especificamente sobre o conceito de 

identidade e suas possíveis implicações com os processos de conversão  a uma 

determinada organização religiosa. É de se notar que a discussão sobre identidade 

religiosa não foi aprofundada como conceito, nem suficientemente explorada como 

aponta Barrera (2001:200).  

O termo identidade implica tantos significados quanto são os teóricos que se 

preocupam em defini-la. Algumas pistas são levantadas por autores como  Tomaz 

Tadeu da Silva, Kathryn Woodward, Stuart Hall, Peter Berger, Carlos Rodrigues 

Brandão, Albert W. Musschenga, Denys Cuche, cada um enfatizando um 

determinado aspecto, o que inviabiliza uma conceituação global que satisfaça o 

termo. Importa levantar aqui alguns elementos que permitam discutir a identidade 

como um processo de construção de significados que um ator social desenvolve de si 

mesmo e da relação que estabelece com as diversas instâncias da realidade.  

Um indivíduo quando começa a pertencer a um grupo religioso, por 

exemplo, estabelece com ele relações de pertença ou igualdade (nós), mas também 

de diferença (eles). A organização religiosa pretende moldar seus membros a sua 

imagem e semelhança de modo a criar uma identidade de grupo, mas não podemos 

deixar de notar que os indivíduos envolvidos, mormente os prosélitos, conservam sua 

capacidade de interpretar, de sentir e agir, resguardando assim sua individualidade ou 
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construindo uma identidade pessoal. Geralmente, os indivíduos constroem suas 

identidades por diferentes e variados motivos, de acordo com seus próprios 

interesses. Sendo assim, nem sempre é possível verificar uma uniformidade de 

atitudes e reações dentro de determinado grupo religioso.  

A identidade é um fenômeno social, logo não é possível dissociar ou separar 

o estudo da identidade, do estudo da sociedade. É a partir da temporalidade e da 

história da pessoa que emergem os modos e as alternativas de identidade (CIAMPA, 

1997:72). Para ampliar a discussão, far-se-á uma incursão no texto de Musschenga 

(2000) que discorre sobre as identidades individuais dentro do mundo 

contemporâneo que ele classifica como sociedade individualizada. Segundo ele, as 

buscas de identidade feitas por atores sociais se dão a partir de dois movimentos: o 

externo, caracterizado por pessoas que rompem com seus limites, e o interno, 

caracterizado por aquilo que o indivíduo quer ser ou vir a ser (MUSSCHENGA, 

2000:28).  

Há pessoas que procuram romper com tradições e convenções, ou seja, 

todas as possibilidades do mundo apresentadas devem ser aproveitadas. Suas 

identidades emergem como dinâmicas e ilimitadas: 

(...) Elas podem ter sua identidade no sentido de identificar-se 

com certos traços, desejos e capacidades próprios, mas quando 

assim procedem fazem-no apenas temporariamente e sob o 

impacto de algum contexto. Sua identidade pessoal, seu ‘core 

self’, é então aquilo com que em determinado momento se 

identificam, num contexto concreto (MUSSCHENGA, 

2000:29). 

Posição semelhante é elencada por Berger quando caracteriza as sociedades 

tradicionais e as contemporâneas: 

(...) Em outras palavras, as sociedades tradicionais conferem 

identidades definidas e permanentes a seus membros. Na 

sociedade moderna, a própria identidade é incerta e 

mercurial.(...) viver numa sociedade moderna é viver no centro 

de um caleidoscópio de papéis em constante mutação 

(BERGER, 1983:60). 

A concepção de uma identidade única e estável também é questionada por 

Stuart Hall: 
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(...) A identidade plenamente unificada, completa, segura e 

coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os 

sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada 

uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos 

temporariamente. (HALL, 2000:13). 

Se por um lado, a sociedade contemporânea dinamiza os seres humanos e 

por sua vez, as identidades tornam-se transitórias, como argumenta Hall, podemos 

pensar em identidades que não estão apenas atomizadas, mas que também são 

construídas seja dentro de relações mais globais, ou em um determinado grupo 

religioso: 

(...) Não é difícil concordar com o fato de que, do ponto de vista 

sociológico, toda e qualquer identidade é construída. A 

principal questão, na verdade, diz respeito a como, a partir de 

quê, por quem, e para que isso acontece. A construção de 

identidades vale-se da matéria prima fornecida pela historia, 

geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela 

memória coletiva, pelos aparatos do poder e revelações do 

mundo religioso. (CASTELLS, 2001:23). 

A temática referente às inter-relações de conversão religiosa e identidade 

constitui também um dos caminhos do processo de conversão. Carozzi e Frigerio 

(1997) propõem que a conversão religiosa implica: 

(...) Uma mudança na identidade pessoal subjetiva, isto é, uma 

ruptura em sua percepção de continuidade.(...) A conversão 

religiosa constituiria um processo de redefinição da identidade 

subjetiva mediante o qual o indivíduo paulatinamente passa a 

considerar-se outro, diferente daquele que acreditava ser 

anteriormente (CAROZZI e FRIGERIO, 1997:74). 

A participação comum dos indivíduos em um determinado grupo religioso 

leva a experiências semelhantes e ao aprendizado mais homogêneo, o que não 

implica a uniformidade psicológica dos participantes. Neste sentido, as diferenças 

individuais emergem, sendo que a vivencia pessoal após a conversão pode se dar por 

diferentes e vários motivos, de acordo com seus próprios interesses. Entretanto, os 

convertidos podem adotar comportamentos previsíveis ou esperados, podendo-se 

reconhecer uma identidade entre a cultura de um grupo e a personalidade de seus 

membros. 
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A discussão sobre conversão e identidade religiosa tem sido pensada para 

estudar o pentecostalismo. Este tipo de organização religiosa procura transformar o 

convertido em um militante de modo que sua prática se torne diferenciadora do 

catolicismo. As regras, a maneira de se vestir, as proibições de sexualidade em que o 

adepto pentecostal é inserido demonstram a identidade evangélica.  

Podemos considerar que o adepto ao pentecostalismo ao mesmo tempo em 

que se diferencia como o outro, promovendo rupturas com a sociedade, tem a  

concepção de si mesmo transformada, construindo para si uma identidade previsível 

com aquilo que se denomina ethos pentecostal (MACHADO, 1996:82-83).  

As identidades construídas por tipos de pentecostalismos atuais promovem 

uma identidade superficial e o habitus internalizado pelo converso também se torna 

enfraquecido, é o que desponta nos estudos empreendidos por Barrera (2001) com 

relação às características encontradas na “Igreja Pentecostal Deus é Amor” (IPDA). 

Se uma determinada organização religiosa tradicional apóia-se em uma origem para 

assim garantir a transmissão da tradição, esse não é o caso da IPDA. Os sujeitos no 

pentecostalismo constroem identidades efêmeras ou, por assim dizer, mais fracas, o 

que possivelmente justifica o número crescente de conversões pois as pessoas não 

teriam grandes compromissos (BARRERA, 2001:201-203).  

Já as religiões tradicionais como o protestantismo tradicional, procuram 

engendrar identidades que estão em conformidade com a sua tradição religiosa. 

Podemos nos perguntar: em que medida o Islã promove a construção de identidades 

mais fixas nos seus fiéis mormente entre os prosélitos? As identidades dos conversos 

muçulmanos poderiam ser pensadas como efêmeras, já que a conversão é uma 

simples profissão de fé, que não exige um compromisso mais intenso com a 

organização religiosa? 

A identidade pode ser lida como representações e sentimentos que o 

indivíduo desenvolve a respeito de si próprio, a partir do conjunto de suas vivências. 

A identidade mostra que o indivíduo pode construir uma síntese de si mesmo 

incluindo dados pessoais, trajetória pessoal ou biográfica, assim como, atributos que 

outros lhe conferem. A mudança das relações sociais, a inserção do indivíduo em um 

grupo religioso, determina um processar contínuo na definição de si mesmo. Neste 

sentido, a identidade religiosa do indivíduo deixa de ser estática, mas dinâmica e 

contínua. O contexto social oferece condições para os mais variados modos e 
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alternativas de identidade,  , a identidade é formada por processos sociais. Uma vez 

cristalizada, é mantida, modificada ou mesmo remodelada pelas relações sociais 

(BERGER e LUCKMANN, 1998:228).  

Os acontecimentos da vida de cada pessoa geram nela a formação de uma 

gradativa imagem de si mesma. Os projetos e a biografia dos indivíduos dão 

significado à sua trajetória identitária (VELHO, 1994:101). O Islã, com seu ethos e 

sua tradição, tem grande importância na formação da identidade de um convertido, 

em decorrência da relação que mantém com o grupo religioso, pois é este que 

permite a ressocialização do sujeito. Assim, gradativamente, ele incorpora à sua 

identidade os valores e significados do ethos muçulmano. A estrutura de 

plausibilidade islâmica cria também tipos de identidades: a identidade do sheik é 

diferente da identidade de um convertido.  

Enquanto muçulmanos, eles são reduzidos como iguais. No tocante aos 

papéis15 que cumprem, o elemento diferenciador emerge. No ato da cerimônia 

religiosa de sexta-feira, a Jumma, ao se apresentar para um conjunto de pessoas, a 

identidade do sheick tem que sobressair, pois é considerado o portador e o reprodutor 

da tradição, portanto comporta-se de uma dada maneira. Já os ouvintes, assumem 

uma identidade de escuta e respeito conforme a tradição impõe.  

A partir disso, entendemos que a identidade é constituída por elementos 

opostos e interdependentes, ou seja, entre igualdade e diferença (BRANDÃO, 

1986:42). Identidade evoca uma qualidade do que é idêntico, mas, implica 

reconhecer o indivíduo como diferente dos demais (CUCHE, 1999:177). A 

identidade somente pode existir quando uma pessoa é capaz de distinguir-se das 

outras pessoas e objetos. A identidade está intimamente ligada à diferença e é 

produto de um mundo sócio-cultural (SILVA, 2000:74).  

 

                                                 
15Uma distinção entre conceitos de identidade e papel é feita por Castells.Segundo ele o papel 

cumprido por um ator social é relacionado às suas funções (ser pai, mãe, filho, advogado, sacerdote, 

sheik) e é definido por normas, instituições e organizações da sociedade. Já o termo identidade se 

relaciona com os significados que os atores sociais constroem para si mediante as ações que eles 

imprimem na sociedade. (CASTELLS, 2001:22). 
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Por ser produto das relações sociais ela também é revestida por relações de 

poder, demarca fronteiras16: 

 

(...) Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, 

significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica 

fora. A identidade está sempre ligada a uma forte separação 

entre nós e eles. Essa demarcação de fronteiras, essa 

separação e distinção supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e 

reafirmam relações de poder (SILVA, 2000:82). 

A classificação é uma das outras formas da afirmação da identidade e 

diferença: 

(...) As classificações são sempre feitas a partir do ponto de 

vista da identidade. Isto é, as classes nas quais o mundo social 

é dividido não são simples agrupamentos simétricos. Dividir e 

classificar significa, neste caso, também hierarquizar. Deter o 

privilégio de classificar significa deter o privilégio de atribuir 

diferentes valores aos grupos assim classificados (SILVA, 

2000:82) 

Uma das formas de classificação e afirmação de identidades religiosas, 

como a islâmica, é feita através da divisão entre sagrado e profano ou, na maneira 

muçulmana de classificar: lícito e ilícito: 

(...) Cada cultura tem suas próprias e distintivas formas de 

classificar o mundo. É pela construção de sistemas 

classificatórios que a cultura nos propicia os meios pelos quais 

podemos dar sentido ao mundo social e construir significados 

(WOODWARD, 2000:41). 

A eleição de uma identidade única a partir da qual as outras identidades são 

avaliadas como sendo imperfeitas e anormais, significa estabelecer normas. Uma 

regra ou um ethos religioso pode ser considerado desejável, único: 

(...) O mundo do Islam pode dar a mensagem de fé e vida a 

humanidade desiludida. Ela é a mensagem que o Profeta (a paz 

esteja com ele) transmitiu a cerca de 1400 anos atrás. É uma 

mensagem simples, dinâmica e radiante, e muito mais 

grandiosa e majestosa do que qualquer mensagem que o mundo 

possa ter esperança de receber. (ANNADUY, 1990:248). 

                                                 
16 Os termos fronteiros denotam os limites entre eles  e nós. Esses limites, não são apenas de ordem 

social, mas simbólica pois há o uso de certos traços culturais como norteadores de uma  identidade 

especifica (CUCHE, 2000). 
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Neste sentido, o Islã é concebido não como mais uma identidade entre tantas 

outras, mas como a identidade, que se põe como natural e normalizadora de todas as 

outras: 

(...) Pode-se ver que a imposição das diferenças significa mais 

a afirmação da única identidade legitima, a do grupo 

dominante, do que o reconhecimento das especificidades 

culturais (CUCHE, 1999:187). 

O mundo é colocado em oposição ao Islã devido às formas que aquele 

imprime às práticas humanas: a desilusão. O Islã aparece como a lucidez 

inquestionável e que subordina qualquer outro tipo de experiência histórica 

concorrente. A questão da identidade e da diferença se encontram associadas com a 

idéia de representação: 

(...) A representação inclui as práticas  de significação e os 

sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são 

produzidos, posicionando-os como sujeito (WOODWARD, 

2000:17). 

Uma das características do ser humano é construir representações da 

realidade de modo a criar um mundo, que lhe permita situar-se em um contexto 

social dando sentido às suas experiências. Segundo Woodward, as representações 

estabelecem “identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais 

ela se baseia fornecem possíveis respostas às questões: quem sou eu? Quem eu 

quero ser?” Evidentemente, não existem representações ou idéias que não estejam 

vinculadas ao conjunto da realidade social. Por exemplo, a forma de representação de 

Deus ou até mesmo a figura de Jesus não é uniforme nas religiões como o Islã, o 

cristianismo, o espiritismo e é muito diferente em função do contexto social em que 

elas são produzidas. 

As representações são produzidas e instituídas, mas também instituem ou, 

numa linguagem bourdiana, são “estruturas estruturantes”. Embora sejam produtos 

das ações humanas, ao mesmo tempo, uma vez que existem, criam uma situação em 

que influencia na prática dos sujeitos históricos. As representações têm um impacto 

sobre a maneira como as pessoas atuam, de maneira consciente ou não. Silva expõe 

que a representação tem uma dimensão exterior, através da pintura, de um filme, 

fotografia, texto (SILVA, 2000:90-91), mas também pode ser uma forma de 

atribuição de sentido de modo a estar vinculada com relações de poder: 
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(...) É aqui que a representação se liga à identidade e à 

diferença. A identidade e a diferença são estreitamente 

dependentes da representação. É por meio da representação, 

assim compreendida, que a identidade e a diferença adquirem 

sentido. É por meio da representação que, por assim dizer, a 

identidade e a diferença passam a existir. Representar 

significa, neste caso, dizer: ‘essa é a identidade’, ‘a identidade 

é isso’ (SILVA, 2000:91). 

Procurar entender as representações que as pessoas fazem de si, do mundo 

ou do sistema de plausibilidade que as sustentam é apreender as suas identidades. 

Podemos argumentar que a religião procura moldar ou catequizar a identidade dos 

seus adeptos de modo a dar sentido às suas experiências. Por sua vez, eles podem 

optar, através do processo de identificação com algum símbolo religioso, construindo 

assim uma maneira peculiar de identidade religiosa. O profeta Mohammad pode 

servir como paradigma para a construção de identidades dos conversos. Estes 

constroem significados a partir de uma identificação simbólica com o profeta e a 

externalizam através de atitudes (uso do véu, a barba, maneira de falar), ou seja, a 

maneira como devem se portar frente ao novo sistema simbólico adotado. 

Um convertido ao islamismo vai se igualando com outros do mesmo grupo 

pelo fato da agora ser muçulmano, ou seja, supostamente submisso à divindade, mas 

também se diferencia de outros que não compartilham a mesma crença. O 

conhecimento que um convertido ao Islã tem de si é dado pelo conhecimento 

recíproco dos indivíduos identificados através de determinado grupo social (a 

sociedade religiosa islâmica) que existe objetivamente, com sua história, suas 

normas, sua tradição. Mas se a identidade é constituída ou determinada pelo grupo 

religioso, quando um convertido pronuncia sou muçulmano pode não revelar  sua 

identidade por completo, mas apenas parte dela. Em outras palavras, ele é levado a 

crer que por ser muçulmano, ou que todos nascem muçulmanos como indica a 

tradição, então, é portador de uma substância. Então, ele se tornaria um sujeito 

imutável, possibilitando uma identidade estável e definitiva (CUCHE, 1999:179), 

manifestando a sua essência.  

(...) com freqüência, a identidade envolve reivindicações 

‘essencialistas’ sobre quem pertence e quem não pertence a um 

determinado grupo identitário, nas quais a identidade é vista 

como fixa e imutável. Algumas vezes essas reivindicações estão 

baseadas na natureza; por exemplo, em algumas versões da 

identidade étnica, na raça e nas relações de parentesco. Mais 
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freqüentemente, entretanto, essas reivindicações estão 

baseadas em alguma versão essencialista da história ou do 

passado, da qual a história é construída ou representada como 

uma verdade imutável. (WOODWARD, 2000:13). 

Se a identidade de um sujeito é constituída através de um grupo social e este 

existe objetivamente através das relações que estabelecem seus membros entre si, 

isto é, pela prática e pelo agir, então é nesse processo de externalização que alguém 

se torna algo. Logo, a identidade ser muçulmano não é substantivo ou algo que esteja 

na essência do ser humano, mas uma identidade que é construída sócio-

culturalmente. Neste sentido, as características peculiares que dizem respeito à 

maneira de cada um se relacionar com os outros e se tornarem muçulmanos, foram 

apreendidas nas relações grupais. Por exemplo, ao se converter, o indivíduo torna-se 

membro de um determinado grupo social. Posteriormente, a idéia de que “todo 

indivíduo é muçulmano antes de nascer porque todos nascem submetidos a Deus” é 

incorporada pelo convertido de modo que o leve a pensar como o grupo. Ele se 

portará como muçulmano na medida em que as relações nas quais esteja envolvido 

confirmem-no através de comportamentos que reforcem sua conduta como 

muçulmano. Desta forma, é pressuposta uma identidade que é confirmada a cada 

momento sob pena desse convertido ser deserdado pelo grupo. 

Quando alguém afirma “sou pentecostal”, “sou católico”, “sou muçulmano”, 

o caráter temporal da identidade fica restrito a um momento, deixando de ser visto 

como uma sucessão temporal, retirando seu caráter de historicidade. Em sentido 

corrente, o convertido afirma sua identidade de muçulmano: “sou muçulmano”. 

Dificilmente ele dirá: “estou sendo muçulmano”. Neste sentido, podemos falar em 

identidades não como formas acabadas, mas como um processo em andamento. No 

Islã, onde se estabelece um conjunto de regras com seu caráter de aceitação 

inquestionável da tradição religiosa, não impede que seus participantes possam 

construir tipos de identidades peculiares. Por exemplo, se um dos objetivos do Islã é 

poder imprimir nos seus adeptos uma forma de comportamento similar ao profeta do 

Islã, Mohammad, mobilizando o grupo para tal fim, nada garante que muitos 

daqueles que se converteram, busquem relacionamentos apenas instrumentais 

ajudando no caminho de busca da identidade subjetiva, construindo significados com 

base nessa internalização. 
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1.4. Assimilação religiosa e conversão  

A investigação da conversão a um dado sistema alternativo de 

plausibilidade através do viés de um  conceito antropológico da assimilação 

possibilita-nos ampliar o conceito de conversão religiosa. Pretendemos estudar nesta 

parte do trabalho, apenas alguns aspectos do fenômeno da assimilação. Esse estudo 

apoiar-se-á nas observações feitas in locus, principalmente entre os convertidos ao 

Islã da sociedade religiosa islâmica em São Bernardo do Campo, na Região do 

grande ABC. 

Aproveitaremos autores como Emilio Willems e Egon Schaden que 

deixaram uma marca significativa no pensamento antropológico sobre os aspectos da 

assimilação e aculturação. Provavelmente não haverá dois antropólogos cujo 

pensamento sobre esse aspecto coincida plenamente. Apresentaremos nesta parte do 

trabalho, de forma sintética mas abrangente, as contribuições da antropologia para a  

compreensão do fenômeno da assimilação e os possíveis paralelos com o conceito de 

conversão religiosa. 

A conversão religiosa pode ser vista como um processo de assimilação 

gradativa do ethos religioso, ou seja, das normas, regras e condutas de que uma 

religião é portadora. Assimilação é um termo que provém da antropologia e indica: 

(...) Conjunto de mudanças de ordem psíquica a que estão 

sujeitas as pessoas que se transferem de uma determinada 

sociedade para outra, culturalmente diversa. Praticamente, 

essas mudanças consistem na obliteração e modificação de 

hábitos (modos de agir, sentir e pensar) anteriormente 

adquiridos (WILLEMS, 1950:8) 

A partir do que foi exposto acima, a assimilação inclui hábitos, traços que 

um sujeito adquire em interação com outros de culturas diferentes. Os contatos entre 

o Islã e os brasileiros de ascendência não árabe convertidos, podem estabelecer um 

processo de fornecimento de valores, onde o converso modifica gradativamente seu 

arcabouço cultural. Pode ocorrer um processo de interiorização, imitação de 

experiência que vão sendo adquiridas do Islã ao mesmo tempo em que essas 

experiências vão sendo interpretadas. Emilio Willems, observando a imigração 

germânica para o Brasil no final do século XIX, conceituou que a assimilação; 
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(...) Consiste no aparecimento de atitudes novas 

emocionalmente associadas a valores culturais novos com que 

o imigrante vai estabelecendo contatos. O estudo científico da 

assimilação abrange, portanto, o estudo da formação dessas 

atitudes. (WILLEMS, 1946:17). 

Neste sentido, podemos dizer que o converso vai adquirindo ou 

incorporando certos valores, atitudes e crenças religiosas islâmicas não de modo 

passivo, mas ativo: 

(...) O termo incorporação já indica que o papel do indivíduo, 

no processo de socialização, não é meramente passivo. Cada 

experiência representa uma contribuição ativa: o indivíduo 

desenvolve atitudes em torno do valor e este vai adquirindo 

uma significação toda pessoal carregado de emoções 

(WILLEMS, 1946:12) 

Essa nova experiência contribui para que o indivíduo desenvolva atitudes 

que proporcionem uma significação pessoal e biográfica. Ele observa a sua história, a 

sua biografia a partir de um ponto de vista. Nesse processo de assimilação, os valores 

que fazem parte do convertido, permitem que este julgue ou interprete o novo ethos 

religioso e a sua vida cotidiana com critérios que indicam o seu ambiente religioso 

atual. Na escolha do termo assimilação, mormente no campo etnográfico, urge a 

necessidade de diferenciação com relação aos conceitos de acomodação e 

aculturação: 

(...) Podemos distinguir la asimilación de la acomodación, que 

es un proceso  por el que se llega a un compromiso y se 

caracteriza por la tolerancia, y también de la aculturación o 

cambio cultural que se inicia con la conjunción de dos o más 

sistemas culturales o por la transferencia de individuos desde 

sus sociedades y culturas de origen a nuevos ambientes 

socioculturales (SILLS, 1974:573). 

Compromisso e tolerância, segundo Sills, é que definem a acomodação17. 

Pode-se inferir aqui um equilíbrio alcançado entre o indivíduo e o grupo, uma 

aceitação de ambas as partes para a convivência social mais global ou quando os 

interesses competidores ou antagônicos são balançados, mas permanecem, 

freqüentemente, em forma de conflitos incipientes ou potenciais (BALDUS e 

WILLEMS, 1939:18). Isso naturalmente decorre de viver o indivíduo num ambiente 

social, ou cultural que exige um ajustamento a ele. 

                                                 
17 Que pode ser entendida como uma fase preliminar da assimilação (WILLEMS, s/d: 74). 
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É especialmente a esse estado de compromisso ou acordo alcançado pelas 

partes conflitantes que, nesse sentido, não há uma completa dissolução das  

divergências, mas um modus vivendi, um arranjo que temporariamente possibilita a 

cooperação e a tolerância entre elementos antagônicos e a restauração do equilíbrio18. 

A aculturação, como foi exposto por Sills, se refere à junção de dois ou mais 

elementos culturais. O contato direto entre indivíduos de culturas diferentes pode 

ocasionar mudança nos padrões originais de um ou ambos os grupos. 

Uma sociedade que sofre o processo de aculturação modifica a sua cultura, 

ajustando ou conformando seus padrões culturais aos daquela que a domina. Podem 

haver três possibilidades no processo de aculturação, elencadas por Baldus e 

Willems: a) a nova cultura é aceita erradicando-se ou não os padrões da cultura 

anterior; b) no contato, as duas culturas se adaptam formando um mosaico cultural e, 

por fim, c) podem haver reações, emergindo movimentos contra-aculturativos, ou 

seja,  motivados por algum tipo de opressão ou resultados advindos do contato 

cultural (BALDUS e WILLEMS, 1939:18). 

O termo aculturação, no entanto é criticado por Sills pelo fato de alguns 

estudiosos encontrarem possíveis similaridades19 desse termo com a assimilação  e 

também pelo fato de que a aculturação é um processo inevitável e irreversível, ou 

seja, uma vez que o indivíduo ou a cultura fiquem subordinados pelo processo 

culturativo torna-se impossível retornar às raízes pré-aculturativas. Neste sentido o 

acento crítico recai no fato da aculturação ser um processo evolutivo irreversível e, 

por muitas vezes, unilateral, subtraindo a dinamicidade que envolve os contatos 

culturais (SILLS, 1974:574). Segundo Sills a assimilação pode ser lida como: 

                                                 
18 Um exemplo de acomodação é a sociedade japonesa estabelecida no bairro da Liberdade, em São 

Paulo. Constituem um grupo inclinado à acomodação pois se trata de viver paralelamente à sociedade 

global, mas é bom lembrar que as respostas e aspirações em relação ao seu assentamento na cidade de 

São Paulo variam consideravelmente devido ao grau de autonomia dos seus valores e tradições. 
19 Segundo Willems, no processo de assimilação já está embutida a mudança de cultura. A 

transmissão de dados culturais afeta as atitudes de personalidade dos indivíduos. A aculturação e a 

assimilação são conceitos correlativos e completivos. Diz Willems, ambas são aspectos do mesmo 

processo: a assimilação é o seu aspecto ‘subjetivo’ porque envolve a personalidade; a aculturação 

lhe representa o aspecto ‘objetivo’ porque afeta os valores culturais. Os estudos aculturativos se 

justificam pela falta de informações seguras sobre as mudanças ocorridas nas personalidades 

envolvidas. Este é o caso, por exemplo, de certos contatos que povos preletrados estabeleceram em 

tempos remotos. Se as pessoas que entraram em contato desapareceram e o seu testemunho não se 

objetivou em forma de uma tradição oral, o pesquisador tem de limitar-se ao estudo dos elementos 

culturais. Nos estudos aculturativos, o pesquisador se apóia em analogias incorrendo em conjecturas; 

os estudos de assimilação implicam na análise das atitudes o que possibilita conhecer as causas e os 

motivos de ajustamento e aceitação de um novo sistema de plausibilidade possibilitada pela iniciativa 

dos sujeitos (WILLEMS, 1946:37-38). 
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(...) um proceso por el cual personas entre lãs que existen 

diferencias étnicas y raciales,(...) viven em interacción dentro 

de una comunidad más amplia. Siempre que vivan juntos 

representantes de grupos racial y culturalmente diferentes, 

algunos individuos de status subordinado (estén o no en 

minoria numérica) quedan asimilados. La completa asimilación 

supone que no subsisten estructuras sociales distintas basadas 

en conceptos raciales o étnicos. (SILLS, 1974:573). 

A aproximação ou o contato que se estabelece entre grupos culturais 

diferentes (processo de aculturação), pode ser um primeiro passo para a 

assimilação20, enquanto que a aculturação indica, por exemplo, como o convertido, 

se aproxima do sistema de plausibilidade islâmico. A assimilação estuda como as 

características culturais (formas de alimentação, de relações sociais) dos conversos 

mudaram ou reagiram ao novo sistema simbólico. Sills levanta a possibilidade de que 

alguns indivíduos, por estarem em um status subordinado à nova estrutura, se 

acomodam nessa situação. 

O grupo minoritário que interage em uma comunidade mais ampla, ao longo 

do tempo, não somente consente em sua condição de subordinado, mas aceita-a 

como natural e justa, devido ao apoio que ela recebe da tradição, sentimentos e 

crenças. Esses fatores servem de racionalização e defendem a ordem existente. A 

ordem predominante é considerada como natural e, com o apoio da religião que está 

sempre disponível, ordenada por Deus. No entanto, todas as tentativas de mudar ou 

até mesmo questionar a ordem são possivelmente objetadas.  

As convicções desse grupo minoritário podem tornar-se tão profundamente 

arraigadas, que a ordem existente é considerada a única adequada e, enquanto o 

grupo continua pensando dessa maneira, está perfeitamente ajustado a seu status de 

subordinado. A incorporação de maneiras diferentes de visualizar o mundo e a sua 

vida de convertido muçulmano, estão condicionadas ao novo ambiente e também: 

(...) O grau e o ritmo da assimilação são determinados 

sobretudo pelas diferenças ou semelhanças culturais, pela 

freqüência e espécie de contatos que se estabelecem entre 

pessoas culturalmente diversas. (WILLEMS, 1950:8). 

 

                                                 
20 A assimilação pode ser interpretada também como uma das formas ou modalidades da acomodação, 

mas não é sinônimo de acomodação (WILLEMS, 1946:33-35). 
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Se o contato ocorre entre grupos numericamente desiguais, a assimilação 

daqueles que estão subordinados ou em menor número pelo grupo hegemônico é 

inevitável, desde que o contato seja íntimo e as condições favoráveis. Através da 

interação, as atitudes, os valores e os sentimentos do grupo minoritário tornam-se 

idênticos aos outros. Por exemplo, a prática da oração coletiva (Jumma) em 

ambientes muçulmanos. Nota-se aqui, uma padronização das exterioridades, 

principalmente no tocante às cerimônias religiosas. Externamente o convertido passa 

rapidamente a parecer-se com o meio no qual veio a viver. 

Essa unificação, digamos cultural, não leva necessariamente à semelhança 

de opiniões e quando os contatos entre convertidos e a religião adotada não são 

muito freqüentes, isto é, são indiretos e superficiais, o processo de assimilação será 

mais lento e os hábitos do convertido, anteriormente adquiridos, não serão 

substituídos definitivamente (WILLEMS, 1950:8). 

A assimilação envolve mudanças mais íntimas e sutis, ela é gradual. A 

assimilação não exige que o convertido mude radicalmente suas atitudes; as 

alterações que se operam nele, no seio do novo ambiente, são moderadas. As 

mudanças, embora lentas, ocasionadas pelo processo de assimilação, não estão 

isentas de possíveis conflitos e desajustes: 

(...) Todo processo de assimilação é caracterizado por uma fase 

de desorganização pessoal cuja duração e intensidade variam 

em função de fatores diversos. A razão é óbvia: não é possível 

substituir sumariamente um esquema de conduta por outro, 

pois isso implicaria uma desintegração completa da 

personalidade (WILLEMS, 1946:18). 

Em outro texto, Willems expõe que: 

(...) Toda a assimilação será precedida de conflitos de 

avaliação produzidos pelo confronto de um certo numero de 

padrões culturais. (WILLEMS, 1940: 24). 

Embora adotando alguns elementos novos, o grupo cultural minoritário, 

pode conservar muitos de seus próprios hábitos, pelo maior tempo possível. Por 

conseguinte, durante um período prolongado, poderá haver um choque entre os 

velhos e novos hábitos. Willems, referindo-se aos imigrantes germânicos no Brasil, 

relata que: 
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(...) É inevitável portanto que, pelo menos durante algum 

tempo, os dois esquemas de comportamento, o velho e o novo, 

existam lado a lado na personalidade do imigrante, orientando-

lhe a conduta em sentimentos diferentes. (WILLEMS, 

1946:19). 

No processo de assimilação, os indivíduos experimentam, em diversos 

graus, conflitos internos, por terem adotado novos valores e atitudes sem abandonar 

completamente os antigos. A coexistência entre novo-velho pode ocasionar um 

estado de marginalidade cultural (WILLEMS, 1940: 102-127). Neste sentido, o 

indivíduo vive em duplo dilema e sua personalidade encontra-se parcialmente 

assimilada. A personalidade do indivíduo marginal, escreve Willems: 

(...) A razão da marginalidade cultural, está portanto, num 

desprendimento parcial da sociedade originária e numa 

integração também parcial na sociedade adotiva.(...) A 

marginalidade cultural afigura-se, portanto, como fase de 

transição de uma cultura para outra (WILLEMS, 1946:20). 

A vida interior do indivíduo marginal, segundo Willems, é conturbada e 

caracterizada pelo conflito21, pois a situação em que se encontra exige que seu 

comportamento se conforme a dois conjuntos divergentes de atitudes e valores. 

Embora outras forças também estejam em ação, o conflito advindo da marginalidade 

é um fator que pode contribuir para uma assimilação deficitária. Nesse processo de 

redefinição da identidade, o indivíduo pode fazer alguns reajustamentos necessários 

ou procurar esquecer os valores anteriormente adquiridos mediante sanções que lhe 

são impostas dentro do novo sistema de plausibilidade ou então, fazer com que as 

antigas experiências, ou uma parte delas, possam ser usadas acomodando-as às novas 

situações (WILLEMS, 1950:8). 

O mesmo autor apregoa também que não existe assimilação em si. O grau 

em que é assimilado um grupo de imigrantes depende de uma série de fatores, como 

                                                 
21 Segundo Willems, os conflitos que decorrem com a freqüência dos contatos culturais podem fazer 

emergir impedimentos axiológicos. Se os imigrantes evangélicos não podiam, sob o regime imperial, 

contrair núpcias porque os únicos casamentos legalmente válidos se concluíam na igreja católica 

perante o sacerdote, o conflito cultural era patente: ou o imigrante se fazia católico ou vivia, segundo 

a legislação brasileira, em concubinato, fato este que podia ter graves conseqüências para a posição 

legal e social dos filhos. Desde que sacrificassem a crença religiosa ao futuro material e social dos 

filhos, um impedimento axiológico tolhia a continuidade religiosa em certas famílias religiosas 

protestantes (WILLEMS, 1940: 20). Na acepção de Willems, axiologia são idéias, crenças, costumes, 

espontaneamente seguidas garantindo o funcionamento do sistema. 
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a herança cultural, sua força numérica, seu contato com a cultura dominante. Há 

processos e sub-processos envolvidos: 

(...) Jamais o imigrante tem contato com a ‘nação’ como tal, 

mas sempre com grupos e subgrupos, famílias, empresas, 

sindicatos, seitas, clubes, repartições jurídicas, escolas etc. 

Toda assimilação se processa nesses grupos e por meio deles. 

(WILLEMS, 1940: 11).  

Os grupos, as instâncias sociais que formam a realidade, como sindicatos, 

religiões, escolas, servem como mediadores entre o sujeito e a realidade. Por 

exemplo, não existe um Islã puro, mas um Islã interpretado pela ideologia de cada 

grupo, seja ele de tendência sunita, xiita. Conforme entra em contato com uma dessas 

tendências, o converso assimila a religião a partir e por intermédio desses grupos. 

Segundo Willems, a assimilação é um processo bilateral apesar de subsistirem, 

normalmente, os padrões de um grupo; é um processo seletivo, ou seja, alguns dados 

serão assimilados, enquanto outros serão excluídos, dependendo dos dados 

transmitidos pelo convívio ou pela educação que os assimilados terão com o novo 

ambiente (WILLEMS, 1940: 13-14). 

A adoção de uma nova prática requer a substituição de  antigos hábitos, 

tarefa difícil se estes estão relativamente fixados e cristalizados no indivíduo que 

migra para um novo ambiente. Conseqüentemente, a nova prática será encarada 

possivelmente com insegurança, desconfiança e poderá ser comparada tendo em vista 

a avaliação do novo ambiente: 

(..) O contato de grupos sociais de cultura diferente leva à 

comparação recíproca. Cada grupo avalia as manifestações 

culturais do outro, servindo-lhe de critério, naturalmente, os 

padrões  da cultura própria. (WILLEMS, 1940: 95). 

A história da vida, os traços culturais do receptor servem também para 

avaliar o novo ambiente, facilitando ou não o processo de assimilação. A aceitação 

de um novo traço cultural dependerá de uma avaliação e este será aceito, com ou sem 

modificação, ou rejeitado pelo receptor. A aceitação dependerá da sua utilização ou 

necessidade. Se o receptor encontra um traço cultural com o qual se identifique e que 

lhe dê significado, este poderá ser aceito sem muitas reservas. 
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Em uma das obras voltadas para os problemas de aculturação indígena, 

Egon Schaden, analisando o impacto da religião sobre as camadas indígenas, 

sobretudo sua inserção no cristianismo, expõe que grupos tribais, em função desse 

contato, combinam entre as suas práticas, outras de cunho cristão. Esta combinação 

pode não significar o esquecimento dos antigos valores religiosos: 

(...) Seria errado supor que a adoção de tais ou quais práticas 

ou mesmo idéias do cristianismo, através da catequese ou do 

convívio com a população cabocla, signifique, por si só, um 

enfraquecimento dos primitivos valores religiosos como 

determinantes de atitudes e padrões de comportamento. 

(SCHADEN, 1969:231). 

A substituição de práticas religiosas antigas por novas não implica uma 

mudança profunda nas crenças que identificam uma determinada cultura: 

(...) A simples substituição de antigas práticas religiosas por 

determinados padrões de culto cristão e nem mesmo uma 

conversão formal ao credo católico ou protestante traduzem 

desde logo uma reorientação com referências às coisas 

sobrenaturais. (SCHADEN, 1969:237). 

Os traços ou resquícios culturais deixados por missionários cristãos podem 

não ter afetado por completo o antigo sistema de crenças dos indígenas. Neste 

sentido,  o cristianismo pode ter deixado marcas superficiais ou um simples verniz na 

cultura assimilada. O resultado dessa interação entre culturas diferentes, diz Schaden, 

pode levar a duas possibilidades para aqueles que estão sofrendo a assimilação: a) a 

combinação de traços novos com os antigos e b) adoção do aspecto formal ou 

exterior substituindo o significado de acordo com os valores básicos da velha crença. 

As situações de sincretismo começam a emergir ou o ethos da cultura de origem 

acaba por condicionar uma compreensão peculiar da nova doutrina (SCHADEN, 

1969:231-232). Nem sempre a idéia de traços culturais é facilmente identificável em 

uma cultura, face a integração total ou parcial, de duas partes. 

 

 

 



59 

 

CAPÍTULO II 

A SOCIEDADE RELIGIOSA ISLÂMICA EM 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

  

 

Neste capítulo abordaremos sob quais circunstâncias a sociedade religiosa 

islâmica Abu Bakr Assedic se constituiu em SBC. A priori chamamos de sociedade e 

não comunidade religiosa pelo fato do termo comunidade ser utilizado sob várias 

perspectivas e sem rigor conceitual. Muitas das pessoas com as quais conversamos, 

sejam elas de ascendência árabe ou não, utilizam-no para designar, por exemplo, a 

“comunidade religiosa muçulmana”.  

Conceituamos como sociedade religiosa, por ser uma organização que 

estabelece padrões que as pessoas com ela envolvida, devem manter e seguir. Essas 

pessoas são ligadas por certas regras de conduta religiosas, o que determina um 

sistema de relações de obrigação. Em contrapartida, falar de comunidade implica 

relacionamentos mais próximos, há fortes laços de reciprocidade. Em outras 

palavras,  não só as pessoas têm consciência de pertencerem a um grupo e lugar de 

referência, mas também têm consciência das necessidades dos sujeitos tanto dentro 

como fora do seu grupo. Numa comunidade os indivíduos vivem juntos de modo a 

compartilharem uma vida em comum e estreitarem suas relações numa solidariedade 

comum.  

A título de exemplo, em nossas entrevistas perguntamos a uma das pessoas 

sobre a convivência deles junto aos indivíduos de ascendência árabe. Ele nos 

respondeu que sentiu diferença entre ser um “muçulmano brasileiro” (referindo-se 

aos convertidos) e um “não brasileiro”. A “diferença”, diz ele, pode ser percebida até 

no aperto de mão. “Ele não tem prazer em pegar a tua mão e te dar um abraço”. Ele 

mesmo comenta, em vista dessas circunstâncias, que é preciso maior colaboração de 
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todos. Já André, outro dos entrevistados, comentando sobre a idéia de “unidade”, 

reivindica a criação de situações que englobem maior participação da “coletividade  

árabe”. Tomemos esses dois exemplos para pontuar que os brasileiros convertidos 

através de seus relatos, deixam transparecer a dificuldade encontrada na convivência 

com os árabes, o que torna plausível a utilização do termo sociedade.  

 

 

1. A IMIGRAÇÃO ÁRABE NO BRASIL 

Podemos verificar que há indícios de muçulmanos desde a época da 

escravidão brasileira (século XVI). Sendo assim, a partir de uma visão sociológica, 

Roger Bastide (1971) aponta a importância do Islã negro para o povoamento 

brasileiro. Esses muçulmanos deportados de suas terras foram designados com o 

termo Malês ou Musulmis: 

(...) É evidente que esse termo é uma corrupção de Mali, nome 

de um dos reinos muçulmanos do vale do Niger, habitados 

pelos Malinkê, no século XII de nossa era. (BASTIDE, 

1971:204).  

Segundo Bastide, os malês  baianos provieram de uma nação chamada de 

Haussas e foi através dela que o Islã se constituiu no Brasil somando forças com 

outras tribos da mesma religião como os Nagôs, Bornus, Gurushis, Mandingues, 

entre outros. Os muçulmanos se dispersaram em algumas regiões brasileiras como 

em Alagoas, Pernambuco e Paraíba, mas o volume de negros islâmicos se 

concentrava na Bahia. Houve, segundo Bastide, um envolvimento desses grupos com 

outros de forma a criar um sincretismo religioso (BASTIDE, 1971, 204-205). Nos 

escritos de Nina Rodrigues sobre os africanos no Brasil há a hipótese de que o Islã 

praticado no Brasil na época dos Malês caracterizava-se por uma vida permeada de 

princípios religiosos rígidos, ignorando festas e bebidas, e pela crença em um deus 

único não havendo espaço para ídolos em seu culto (NINA RODRIGUES, 1935:28-

29). 

Nosso interesse não é narrar em detalhes sobre os Malês e sua prática 

religiosa, mas sim afirmar que, dentro de uma perspectiva sociológica, existem 

indícios do Islã no Brasil desde o tráfico escravista a partir do século XVI. Com a 
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insurreição Malê na Bahia em 183522 e a repressão das autoridades provinciais, 

muitos Malês foram deportados para a África, outros foram mortos e os que ficaram, 

além de reduzirem-se a um número mínimo, tiveram suas práticas religiosas mais 

reservadas, diminuindo muito a possibilidade de refazer-se e propagar-se. Além 

desses fatores, o fato do governo português suprimir as revoltas e despachar os 

negros para a África contribuiu para desarticular uma possibilidade de unificá-los, 

caso contrário colocariam em xeque a escravidão propiciada pelos brancos. Apesar 

do islamismo, em solo brasileiro, se configurar como uma religião puritana, Bastide 

descreve que depois da supressão das revoltas Malês, o islamismo passou por uma 

metamorfose deixando-se absorver por outras práticas religiosas como o culto gegê-

nagô (BASTIDE, 1971, 218).  

O autor afirma também que o Islã transplantado para o Brasil tinha 

tendências sincréticas. Segundo Bastide os negros islamizados que aqui chegaram 

foram descontextualizados do seu ambiente de origem o que significa que não 

estavam imunes às novas configurações societárias brasileiras. Não estando em 

territórios islâmicos, puderam suscitar práticas mais abertas e menos influenciadas 

por modelos mais ortodoxos, mais islâmicos: 

(...) Pode-se presumir que esses negros muçulmanos trouxeram 

ao Brasil muito menos do Islã e muito mais dos cultos 

anteriores ao aparecimento do maometanismo na África e que, 

quando o Islã desapareceu, só subsistiram os antigos 

elementos. O paganismo, por um momento encoberto pelo Islã, 

irrompeu no Brasil (BASTIDE, 1971:217) 

Observa-se que o Islã entre os negros compunha-se possivelmente de muitos 

prosélitos pois apesar da rigidez religiosa, era uma forma de resistência à escravidão 

e uma possibilidade de liberdade. Nesse sentido, a religião servia ao negro não como 

uma fuga da realidade e nem como uma compensação das suas desgraças, mas como 

um canal de ascensão para melhorar seu status dentro desse contexto. 

No início do século XX 23, começou uma outra fase de imigração trazendo 

grupos da Síria e do Líbano. A motivação da imigração se deu por motivos religiosos 

e econômico-sociais ligados a uma situação precária da terra de origem (OSMAN, 

                                                 
22 Muitas foram as insurreições promovidas pelos haussas ao longo do século XIX. Podemos elencar 

levantes como os de 1807, 1809, 1813, 1827 e 1835. (NINA RODRIGUES, 1935:42-53). 
23 Gattaz, trata da imigração libanesa para o Brasil adotando um corte cronológico (1880-2000) 

propondo quatro fases: a fase do domínio otomano (1880-1970); entre as guerras (1921-1940); 

Líbano independente (194101970) e a Guerra do Líbano (1971-2000) (GATTAZ, 2001:24-25). 
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1998:349). Pode-se dizer que a contingência de cristãos (maronitas, ortodoxos e 

melquitas) foi  maior que a de muçulmanos. O fluxo imigratório que chegou ao 

Brasil estabeleceu-se em São Paulo, capital, nas imediações da Sé e Santa Ifigênia, 

ou seja, entre as ruas 25 de Março, Cantareira e a avenida do Estado. A maioria se 

ocupou com a mascateação e com a implantação gradativa de movimentos 

associativos, escolas, clubes, jornais. Havia muitas divisões tanto religiosas quanto 

de origem, entre a própria colônia sírio-libanesa sendo que esses movimentos 

caracterizavam  e identificavam as comunidades pelas quais estavam vinculados 

(TRUZZI, 1992:11-16).  

Conforme foram ganhando espaços na sociedade brasileira ao longo do 

século XX, tanto no comércio quanto nas associações beneficentes, os sírio-libaneses 

puderam se estabilizar em diversos setores comerciais, industriais e culturais 

(TRUZZI, 1992:82-111). Apesar da colônia sírio-libanesa compartilhar fundamentos 

comuns como a cultura, a língua árabe e seus dialetos, constituíram-se povos 

diferentes no tecido social brasileiro com suas respectivas organizações políticas e 

religiosas: 

A coletividade árabe, em geral, está de tal forma dividida por 

diferenças religiosas e econômicas, rivalidades de famílias e de 

região, ciúmes pessoais, que não foi possível organizar uma 

sociedade que representasse a coletividade como um todo. As 

associações religiosas são o equivalente da comunidade de 

origem. São fundadas por imigrantes de determinada região 

que acabam se tornando centralizadores de seus conterrâneos e 

formam núcleos iguais aos da aldeia ou região de origem. 

(HAJJAR, 1985:130). 

Uma vez estabelecidos no Brasil os árabes (muçulmanos e cristãos) 

procuraram manter sua cultura e religião através de construção de espaços de 

integração e socialização como associações, igrejas e mesquitas. Destaca-se aqui a 

posição dos muçulmanos que apesar de terem sua rede de relações (família, 

mesquita, centros islâmicos), possuem dificuldades de preservação da sua identidade 

mormente a religiosa, em países onde são minorias: 

Para os muçulmanos (libaneses, sírios e outros), a manutenção 

das tradições culturais e a sociabilização deram-se em torno da  

religião, levando ao estabelecimento das associações 

beneficentes e mesquitas muçulmanas onde não se considera a 

origem nacional dos seus participantes como um fator 

importante. A formulação da identidade dos pertencentes a esse 
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grupo, portanto, não passa pela origem local ou nacional, 

definindo-se pela ligação mais profunda com a ampla cultura 

árabe e islâmica. (GATTAZ, 2001:195). 

Diferentemente dos muçulmanos, os árabes cristãos por estarem vivendo em 

uma sociedade em que a superfície é hegemonicamente cristã, não tiveram 

dificuldades de convivência, mas houve uma preocupação de manter mais as 

tradições culturais do que as religiosas. A flexibilidade comportamental dos cristãos 

árabes é bem maior do que a dos muçulmanos principalmente no que diz respeito aos 

casamentos (OSMAN, 1998:395) 24.  

A chegada de muçulmanos no Brasil, se exprime de forma apologética e, 

muitas vezes, triunfalista nas revistas e livros editados pelo Centro de Divulgação do 

Islã para a América Latina (CDIAL). Na perspectiva de Ihsan M. Ali Kalandar, um 

dos intelectuais e atual imã da mesquita em São Bernardo do Campo, a imigração 

dos muçulmanos, fortemente matizada pela influência do Islã, teve quatro etapas. A 

primeira implica  a chegada dos muçulmanos juntamente com as esquadras de Cabral 

e Colombo, fugitivos da inquisição portuguesa e espanhola. A segunda fase é 

marcada pela quantidade de negros muçulmanos trazidos como escravos e 

acomodados nas grandes lavouras de cana de açúcar, café, algodão e sua 

contribuição para o desenvolvimento do país: 

(...) Os negros muçulmanos foram o principal elemento de 

desenvolvimento do país. Há registros de que seus amos, que 

eram analfabetos, conseguiam se comunicar com os europeus 

por intermédio dos escravos. O escravo é que escrevia as 

cartas do amo para serem enviadas para o outro que, por sua 

vez, tinha um escravo muçulmano para lê-las. Juntamente com 

esses escravos foram também trazidos sheiks, que os 

orientavam e os faziam recordar de sua religião. Visitavam-nos 

e ensinavam-nos a recitação do Alcorão, os princípios 

tolerantes da chari´a islâmica (KALANDAR, 2001:54). 

A terceira fase remonta ao final da primeira guerra mundial onde a 

imigração foi motivada pela colonização européia e a ocupação dos judeus na 

Palestina e onde surgiram as primeiras organizações islâmicas no Brasil além da 

construção da mesquita Brasil localizada na avenida do Estado, em São Paulo: 

(...) Foi exatamente, no ano de 1926 que surgiram as primeiras 

modestas atividades islâmicas, representadas pela criação da 

                                                 
24 Verificar também a tese de doutoramento de André Castanheira Gattaz, capítulo 7 (2001). 
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primeira Sociedade Beneficente Muçulmana, cujo objetivo 

principal foi a construção da primeira mesquita para 

muçulmanos. A obra, porém, ficou adiada até o ano 1957, 

quando foi inaugurada a primeira mesquita na cidade de São 

Paulo (KALANDAR, 2001:65). 

Após a segunda guerra mundial, outra leva de imigrantes se estabeleceu no 

Brasil, o que marcou a quarta fase: 

(...) A maior parte dos muçulmanos chegou ao Brasil no 

período pós-guerra, a partir de 1948, ano em que os judeus 

usurparam as terras palestinas. Também, nos anos cinqüenta, 

depois dos acontecimentos no Líbano, mais trinta mil famílias 

muçulmanas aqui chegaram, concentrando-se em São Paulo e 

no Rio de Janeiro (KALANDAR, 2001:67). 

Os dados apresentados por esse autor denotam sua preocupação de 

estabelecer principalmente na primeira etapa uma imigração anterior ao tráfico 

negreiro 25. O seu registro histórico limita-se a apresentar a inserção do islamismo 

através da ótica de um militante cuja preocupação de fato é divulgar a religião e 

informar a situação das organizações islâmicas no Brasil. Ao se analisar esses 

aspectos das etapas por ele propostas pode-se dizer que há por trás delas um esforço 

de reconstruir a idéia de um Islã puro, sem máculas, contrapondo-se a discursos cujas 

bases se fundamentam em uma visão mais crítica da história e da sociologia como é 

o caso de Bastide e Nina Rodrigues. 

 

 

2. O  ISLÃ  NO BRASIL 

A contabilização de muçulmanos residentes no Brasil é problemática pois as 

próprias sociedades religiosas muçulmanas não possuem dados completos que 

permitam diagnosticar com precisão os locais de aglomeração de muçulmanos e a 

sua densidade. Todos os dados são aproximativos. Segundo a informação dos estudos 

feitos pela própria organização religiosa islâmica, o número de muçulmanos no 

Brasil é de 2,5 milhões (KALANDAR, 2001:53).  

                                                 
25 A idéia de um mito de origem do Islã no Brasil foi estudado por Silvia Maria Montenegro no 

capítulo 3 de sua tese de doutoramento (2001). 
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Evidentemente esses dados estão inflacionados. Estão bem acima dos 

apresentados pelo IBGE, o que mostra o otimismo dessas organizações. Um dos 

sheiks em São Bernardo e filho de imigrantes libaneses instalados na região desde 

1973, relatou-nos que o Islã passou a ter um crescimento significativo mormente a 

partir da exibição da novela o Clone, da Rede Globo, e os atentados de 11 de 

setembro nos Estados Unidos, que contribuíram para a divulgação do Islã no país e 

suscitaram a curiosidade de estudantes de universidades de São Paulo e entidades 

religiosas cristãs, promovendo o “despertar de muitas conversões”, segundo ele. 

Essas são observações características de um militante religioso, passíveis, portanto, 

de criticas, mas por outro lado, desmerecem confiabilidade já que as informações 

veiculadas pelas organizações islâmicas ou pelos jornais seculares devem passar pelo 

crivo comparativo. Na cidade de São Paulo concentram-se cento e cinquenta mil 

muçulmanos, segundo a imprensa local26. Oliveira (2002:8) apresenta dados 

diferenciados da população muçulmana do Brasil, em torno de quinhentos mil, sendo 

que 239.300 concentram-se no Estado de São Paulo e cinco mil no Rio de Janeiro. O 

censo demográfico de 2000 do IBGE, através dos resultados da amostra, descreve 

uma população de 27.239 muçulmanos no Brasil, cinco mil  a mais comparada ao 

último censo de 1991 (ver anexo 3). Segundo o censo de 2000, há maior 

concentração de muçulmanos nas cidades. Observamos que essa concentração se 

deve a um processo histórico característico da imigração árabe no Brasil, sejam eles 

cristãos ou muçulmanos.  

Um fato importante é a origem rural dos imigrantes árabes estabelecidos 

aqui. Em sua terra de origem - a maioria vinda do Líbano em finais do século XIX e, 

posteriormente depois da Segunda Guerra - a atividade agrícola era preponderante, 

mormente entre as famílias de pequenos agricultores (GATTAZ, 2001:142-168). Se 

por um lado, o processo emigratório foi motivado pela falta de perspectivas 

econômicas na terra de origem e por desejos de enriquecimento e ascensão social, a 

fixação dessa corrente imigratória, em particular no Brasil, concentrou-se nos 

grandes centros urbanos - caracterizados pelas suas atividades industriais e 

comerciais - através da atividade de mascateação27 .   

                                                 
26 Estado de S.Paulo, 17/03/1991. 
27 A compreensão da inserção dos árabes (cristãos e muçulmanos) nas cidades através do comércio 

ambulante se deve ao fato de que a terra de destino – no caso o Brasil – tinha uma estrutura agrária 

voltada para as grandes lavouras diferentes dos pequenos lotes de terras ocupados pelas famílias de 
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Observamos que o censo detectou ainda que a quantidade de homens é 

relativamente maior do que de mulheres, com cerca de 59,6% contra 40,4% do total. 

Dentro das religiões de tradição oriental podemos dizer que a quantidade de 

mulheres (55%) no Budismo se sobressai a dos homens (45%). No judaísmo, esse 

número é bem equilibrado: mulheres (50,3%), homens (49,7%).  

De alguma forma é possível perceber que os muçulmanos, segundo o IBGE, 

têm um crescimento parco se comparado ao neopentecostalismo. A fragilidade das 

informações constata que o fenômeno da conversão possivelmente não esteja 

contemplado nesses dados quantitativos somando-se a isso, o fato de que muitos 

muçulmanos que emigraram dos seus países de origem a partir de 1975, sejam do 

Líbano ou outro país do Oriente Médio, ou possuem uma vida regularizada pela 

dupla nacionalidade ou estão em processo de regularização e estadia temporária, 

impossibilitando uma contagem mais precisa do contingente populacional de 

muçulmanos: 

(...) A primeira metade dos anos de 1970 presenciou o 

agravamento dos conflitos sectários que culminaram na Guerra 

do Líbano entre os anos 1975-1990. Uma das principais 

conseqüências dessa guerra foi o impressionante movimento 

migratório... Essa emigração, portanto, em parte teve 

características de deslocamento forçado, com o exílio 

temporário de jovens militantes que se viam ameaçados pelas 

rixas sectárias ou de pessoas não militantes que residiam nas 

áreas mais atingidas pelos combatentes. Esses imigrantes que 

nunca tiveram em mente permanecer definitivamente no Brasil, 

de fato têm retornado às suas cidades de origem após a relativa 

pacificação do início dos anos 1990 e a desocupação israelense 

do sul do Líbano em maio de 2000. Isso é bem visível em Foz 

do Iguaçu, onde a grande comunidade árabe é representada 

especialmente por libaneses sunitas e xiitas do Vale do Bekaa e 

do sul do Líbano, que vieram ao Brasil devido às ocupações 

síria e israelense de suas regiões e que nos últimos anos 

retornaram em grande número ao Líbano. (GATTAZ, 

2001:147-148). 

Podemos verificar a presença do Islã no Brasil em algumas regiões 

predominantemente urbanas: a sul, a sudeste, centro-oeste e nordeste. No estado do 

                                                                                                                                          
agricultores árabes. Os imigrantes árabes que aqui chegaram a partir de finais do século XIX, não 

tinham recursos suficientes para se tornarem grandes proprietários de terras fazendo com que se 

dedicassem a atividades mais soltas, por conta própria, como a mascateação. Uma vez que vieram 

desvinculados das famílias de origem, procuraram acumular capital como mascates nos centros 

urbanos em desenvolvimento, para posteriormente abrirem um negócio mais fixo no comércio e uma 

vez estabilizados, pudessem trazer seus conterrâneos (TRUZZI, 1992:53). 
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Paraná encontram-se seis mesquitas nas cidades de Curitiba, Paranaguá, Foz do 

Iguaçu, Londrina, Maringá e Guarapuava além de duas sociedades beneficentes 

muçulmanas em Ponta Grossa e Loanda. Quanto aos muçulmanos situados no Rio 

Grande do Sul não há estatísticas estipuladas, mas estima-se que sejam mais ou 

menos duas mil pessoas entre as cidades de Chuí, Uruguaiana, Santana do 

Livramento, São Borja, Santa Maria, Rio Grande, Pelotas, Santa Rosa, Porto Xavier. 

Em Santa Catarina, o número de muçulmanos é de três mil, localizados na capital 

Florianópolis, Criciúma, Lages, Tubarão, Laguna, Chapecó, Curitibanos, Jandira, 

Blumenau, além de uma única mesquita em Lages (KALANDAR, 2001:71-122).    

Em Mato Grosso há três  mesquitas, em Cuiabá, Campo Grande e Dourados 

e uma sociedade beneficente muçulmana em Corumbá. Na Bahia estima-se cento e 

vinte famílias e um centro islâmico. No Recife, há um centro islâmico. Na região 

Sudeste, podemos afirmar segundo os dados colhidos por Kalandar, que no Rio de 

Janeiro há seiscentas famílias muçulmanas e uma mesquita. Em Minas Gerais, não 

há dados numéricos, mas existe uma sociedade beneficente muçulmana em Belo 

Horizonte. Em São Paulo verifica-se a maior concentração de mesquitas e sociedades 

beneficentes 28. Há nove mesquitas: Brás, São Miguel Paulista, Santos, Barretos, 

Jundiaí, São Bernardo do Campo, Colina, Campinas e Taubaté. Há também na 

cidade de Mogi das Cruzes, ale, de uma sociedade muçulmana beneficente fundada 

em 1984, uma mesquita em construção desde 1990. (KALANDAR, 2001:129-192).  

Por fim temos a região Centro-Oeste, particularmente no Distrito Federal 

onde estima-se que hajam três mil muçulmanos e uma mesquita construída. Segundo 

o levantamento feito por Kalandar, há vinte e uma mesquitas no Brasil, sendo que 

nove delas se concentram em São Paulo. A convergência de imigrantes árabes para a 

fronteira do estado do Paraná com o Paraguai faz com que a região, especialmente 

Foz do Iguaçu, se transforme em um dos lugares de maior concentração de 

muçulmanos xiitas (MONTENEGRO, 2000:67-68). Na Região do Grande ABC, há 

cerca de quatrocentas famílias, entre as cidades de Santo André, Diadema, São 

Bernardo do Campo e São Caetano, instaladas na região devido a circunstâncias que 

serão consideradas posteriormente. 

 

                                                 
28 Verificar também o site: http://www.geocites.com/islamicchat/centros_islamicos.html. 
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3. A FUNDAÇÃO DA MESQUITA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 

A única mesquita instalada na região do Grande ABC, com o nome de Abu 

Bakr Assedic, na cidade de São Bernardo do Campo (SBC) foi fundada em 1984 

onde foi lançada a pedra fundamental. A construção da mesquita durou 

aproximadamente seis anos sendo inaugurada em 1990. Antes da existência da 

mesquita, os muçulmanos se reuniam para rezar nas proximidades da rua Jurubatuba 

em uma sala alugada. O lugar do culto mudou depois que a primeira parte da 

mesquita foi concluída, ou seja, onde hoje é a sala de armazenamento de livros para 

divulgação da religião. A história da idealização de uma mesquita em SBC, 

particularmente no Jardim das Américas, passou por algumas etapas e contou com o 

envolvimento de um grupo de muçulmanos sírio-libaneses. 

Um dos entrevistados, libanês, de 56 anos, Mário, que chegou ao Brasil em 

1963, especificamente “a cidade de Ribeirão Pires, na região do Grande ABC, 

informou que a intenção de construir uma mesquita veio depois de se constituir uma 

sociedade de imigrantes na região, em fins da década de 70. Muitos moravam na 

região desde a década de 50, mas não tinham uma organização. A iniciativa de 

construir uma mesquita em SBC partiu de um grupo reduzido de imigrantes que já 

estavam instalados na cidade. A  “coletividade era mais ou menos grande aqui”, diz 

ele, pois a maioria dos imigrados se concentravam na cidade. Existiam muitas 

famílias instaladas em Santo André e em São Caetano, mas a coletividade 

bernardense entrou em um consenso com as demais famílias da região e, em 1976, 

começou a se reunir inicialmente nas casas dos conterrâneos para rezar. Essas 

reuniões foram se expandindo até que surgiu a idéia de projetar e construir uma 

mesquita. 

Como foi dito, as reuniões tinham inicialmente um caráter religioso, mas 

também de integração social dos patrícios (como são chamados) dentro de uma 

cidade razoavelmente grande como é SBC. No início dos anos 80, esse grupo que se 

organizou, alugou uma sala em um prédio comercial no final da rua Jurubatuba, 

esquina com a rua João Pessoa, em SBC, e ali se promovia suas reuniões. Outro 

entrevistado, também libanês, Marcos, 42, anos que veio para o Brasil no fim da 

década de 60, ajudou a idealizar o projeto de uma mesquita junto com seus 

conterrâneos. Segundo ele, as pessoas da “coletividade” passaram a  procurar  um 
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terreno. Um dos membros e que hoje é presidente do CDIAL, foi um dos líderes do 

movimento pró-construção da mesquita. O grupo de árabes procurou um local mais 

centralizado em SBC mas tivesse acesso facilitado para os patrícios que moravam em 

Santo André, São Caetano e também outras cidades da Região, como Diadema, 

Mauá e Ribeirão Pires. O terreno, onde hoje é a mesquita, era de um muçulmano que 

o vendeu e também doou uma grande parte. O grupo de interessados passou a 

arrecadar dinheiro: 

Então, fulano deu mil reais, outro cinqüenta, outro quinhentos, 

enfim de acordo com a possibilidade e fomos fazendo visitas  a 

todo o povo (árabe) da Região no caso, e onde nós compramos 

um lote grande”. (Mário). 

O terreno comprado era razoavelmente extenso e recebeu um financiamento 

externo: 

(...) com uma área de 1320 metros quadrados. Contou com a 

ajuda e colaboração da Arábia Saudita e do Kwuait para a 

conclusão da mesquita. O sheik Sulaiman Al-Rajhi doou 100 

mil dólares e o sheik Abdallah Al-Mutawueh, do Kuwait, 20 mil 

dólares. A empresa Al-Jumeih, da Arábia Saudita, doou 101 mil 

dólares entre outras instituições beneficentes islâmicas. Os 

responsáveis pelo projeto informaram que as ajudas externas 

atingiram o valor de 321 mil dólares (KALANDAR, 

2001:178). 

Em 1984 foi colocada a pedra fundamental. Nela foi inscrita uma lista com 

os nomes dos fundadores que patrocinaram a construção da mesquita e, 

posteriormente, iniciou-se a construção. Em meados de 1986, a primeira parte da 

construção já estava efetivada (onde é hoje a lanchonete e uma sala onde estão 

armazenados livros de divulgação do Islã). A oração coletiva de sexta-feira ou 

Jumma concentrava-se nesse local até que em 1990 foi inaugurada definitivamente a 

mesquita Abu Bakr Assedic, em homenagem ao primeiro califa depois da morte do 

profeta Mohammad, em 632 d.C.  

Para a inauguração da mesquita foram convidados o ex-prefeito de SBC, 

Mauricio Soares, alguns embaixadores muçulmanos e representantes das sociedades 

beneficentes muçulmanas no Brasil. A mesquita ficou sob a responsabilidade de um 

sheik enviado pelo ministério dos assuntos islâmicos que tem como função cuidar da 

parte administrativa e da infra-estrutura da mesquita, assim como ser o imã da 

sociedade religiosa muçulmana bernardense. Neste sentido, ele é chamado de imã 
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(aquele que conduz a oração) da mesquita porque é responsável pela khutba ou 

discurso da sexta-feira. A khutba pode ser feita por ele ou pode ser delegada a 

alguém devidamente capacitado para tal função. 

É interessante observar que a mesquita foi construída em um bairro nobre 

chamado Jardim das Américas perto da região central de SBC. Dessa forma, 

atualmente a mesquita fica próxima do Poupa Tempo, da rodoviária de SBC, do 

terminal de trolebus e também da rua Jurubatuba, onde se concentra o comércio de 

móveis da cidade: 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 29 

Mario, um dos entrevistados libaneses, comenta: 

(...) Quando compramos ali, tinha apenas uma casa ou duas lá 

no Jardim das Américas, que pertenciam a libaneses ou 

muçulmanos. A gente sempre procura um local mais próximo 

do centro, não adianta procurar um lugar afastado. Todos nós 

trabalhamos no comércio, então tinha que estar perto do 

comércio (Mario). 

                                                 
29 Observa-se ao fundo, no centro direito, ao lado de um dos prédios mais altos da cidade, o bairro 

Jardim das Américas e à mesquita com seu minarete. Temos ainda do lado esquerdo ao fundo, o 

estádio da Vila Euclides. 
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O comércio, particularmente o comércio de móveis, foi um outro motivo 

para a reunião dos árabes na região, além da motivação religiosa já exposta. A vinda 

de um grande contingente de muçulmanos para o Grande ABC se deu no final da 

década de 50 e início de 60, mas há também registros de famílias que se 

estabeleceram na região no inicio da década de 50, como é o caso de um libanês, 

Mustapha Abdouni 30,  integrado à comunidade árabe radicada em São Caetano. Ele 

chegou ao Brasil com a família em 1951 e foi trabalhar com o pai como vendedor 

ambulante. Podemos detectar o estabelecimento de outro entrevistado na região do 

ABC através do comércio: 

(...) Trabalhava com móveis.Tínhamos uma loja estabelecida 

em Ribeirão Pires e, depois quando vim para São Bernardo, 

trabalhei com roupas, como ambulante, na rua, durante um 

período. Depois montei uma tapeçaria, uma pequena fábrica de 

moveis e estofados, na Rua Marechal Deodoro. (Mario). 

A ajuda mútua foi bastante significativa para o estabelecimento dos árabes 

na região: 

(...)Graças a Deus, em parte a gente pode dizer que se orgulhou 

disso. A gente tem bastante união. Talvez veio a primeira 

pessoa aqui em São Bernardo e trabalhou com móveis e foi 

feliz. Talvez com isso ele traz um irmão, um primo e... fala pra 

ele, indica, dá notícia, uma orientação, uma ajuda, se for 

preciso até financeira, e fala: “batalha, vamos trabalhar”. E 

assim começa, então a gente sempre procura ajudar o outro e a 

coisa começa a evoluir. (Mario). 

Atraídos pelo crescimento da região, principalmente de SBC, eles 

detectaram um importante pólo comercial e se empenharam na venda de armarinhos, 

roupas de cama, mesa, banho e tecidos. A rua Jurubatuba é um dos pontos de 

concentração do setor moveleiro em SBC. É interessante observar que o setor 

industrial moveleiro é uma das atividades mais antigas e importantes do município, 

segundo informações da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do 

Campo (ACISBEC). Uma das primeiras fábricas de móveis surgidas na primeira 

década do século XX se deu pelo pioneiro italiano João Basso que com sua fábrica 

começou a produzir cadeiras e móveis simples e de luxo: 

                                                 
30 Diário do Grande ABC, 28/07/94. 



72 

 

(...) Era natural que a indústria nascente em São Bernardo, a 

partir da chegada dos imigrantes europeus (1878), estivesse 

relacionada às matas. Pode-se dizer que os primórdios dessa 

indústria partiam da exploração extrativa vegetal de lenha e 

madeira  (ACISBEC, 1998,13). 

Antes de se tornar “capital dos móveis” como alguns comerciantes a 

chamam, SBC produzia, em finais do século XIX, cervejas, refrigerantes, carroças e 

charretes, foices e machados. Wenceslau Richter, imigrante austríaco, construía 

ferramentas agrícolas. Guilherme Bellinghausen, imigrante alemão, fabricava 

carroças. Carlos Prugner, também alemão, tinha uma fábrica de cervejas na rua 

Marechal Deodoro. Em 1900, Ítalo Setti fabricava charutos de diversas qualidades 

(ACISBEC, 1998:16). Estas fábricas foram sendo substituídas gradativamente pela 

indústria moveleira e assim, SBC partiria para esse ramo. As primeiras fábricas de 

móveis e tecidos foram instaladas na rua Marechal Deodoro, entre 1910 e 1940: 

(...) Na Vila de São Bernardo, destacavam-se as indústrias de 

móveis e tecidos que levariam a economia da Marechal 

Deodoro em “banho maria” até a era seguinte, inaugurada 

pela via Anchieta nos anos 40. Eram as fábricas de Basso, 

Corazza, Miele, Balottin, Ronchetti, Pelosini, Zoboli, Rocco, 

Gerbelli, Bellinghausen, Delega, Copede, Setti (ACISBEC, 

1998:18). 

O advento da indústria de móveis e tecidos em SBC se deve à organização 

de comerciantes italianos sendo que o setor moveleiro deu origem às primeiras 

cooperativas: Cooperativas de Móveis São Bernardo, São Lucas e Santa Terezinha, 

foram as primeiras. Na década de 30, a indústria moveleira contava com dezoito 

fábricas e, em 1935, cria-se o Sindicato das Indústrias de Marcenaria.  Já na década 

de 50 percebe-se a expansão territorial do comércio e dos serviços em SBC, mas 

também a indústria automobilística nascente contribuiu para essa metamorfose 

registrada na economia na cidade. As circunstâncias históricas naquele momento 

eram favoráveis pois SBC oferecia a formação de um parque industrial que se 

emancipava e a cidade tinha uma indústria antiga de móveis e têxtil.  

Cabe destacar também que historicamente, a Via Anchieta, cuja primeira 

pista foi inaugurada em 1947, influenciou decisivamente na economia local, 

oferecendo condições favoráveis para novas indústrias automobilísticas, dentre elas a 

Volkswagen (1959). O fato de a Via Anchieta ligar o Porto de Santos e a capital São 

Paulo serviu como perfil atrativo para as grandes montadoras assim como promoveu 
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o crescimento da mão-de-obra local e da especializada vinda de países europeus 

(ACISBEC, 1998:21-45). Apesar dessa transformação na economia, a indústria 

moveleira mantinha uma certa hegemonia frente ao parque industrial embora, no 

decorrer das décadas de 60 e 70, a indústria automobilística empregasse um 

contingente maior de trabalhadores do que as indústrias de móveis.  

Mas esse quadro sofreu uma inversão na década de 80:o surgimento dos 

grandes shoppings, o esvaziamento industrial, a fixação de centros comerciais fora de 

SBC e a crise social transformaram a economia da região. Na década de 90, este 

cenário se acirrou e o setor terciário ou de serviços, ganhou força mediante o 

crescimento dos shoppings-centers e o comércio de móveis da rua Jurubatuba  

transformou-se em um dos mais conhecidos shoppings de móveis do país31  

(ACISBEC, 1998:83-94). 

O setor moveleiro em SBC foi se formando ao longo do século XX por 

imigrantes, majoritariamente italianos, mas devido às mudanças no cenário 

econômico em SBC, as fábricas e lojas de móveis foram adquiridas por novos 

empresários estrangeiros. Elas, que outrora estavam em mãos de netos de italianos 

foram compradas por libaneses já em meados da década de 70. pode-se afirmar, 

portanto, que a venda de móveis no centro da cidade de SBC é monopólio de 

imigrantes árabes muçulmanos. Para o presidente do CDIAL, Ali Saifi, a partir do 

desinteresse dos herdeiros italianos em assumir o comércio, os filhos de sírio-

libaneses instalados na região, passaram a administrar os negócios, o que também 

vem contribuindo para que, cada vez mais, os imigrantes árabes detenham o 

comércio de móveis.  

De fato, visitamos aleatoriamente 29 lojas situadas na rua Jurubatuba e 

pudemos constatar a predominância libanesa muçulmana (cerca de 58,6%) no 

comércio de móveis, conforme indica o gráfico: 

 

 

                                                 
31 O advento da indústria automobilística ao longo da década de 60, levou SBC a ser um centro de 

atração. Já não era mais a capital do móvel, mas também do automóvel. Hoje nota-se uma fase de 

desindustrialização, voltada à prestação de serviços. Apenas como exemplo, a loja Carrefour, situado 

na rua Vergueiro, está estabelecida em um terreno onde outrora fora uma industria metalúrgica 

chamada Villares. 
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A maioria das lojas comerciais de móveis embora tenham sido fundadas por 

italianos (temos como exemplo a loja Santa Terezinha, que tem 65 anos de tradição), 

hoje são administradas por libaneses32. É de se notar que os descendentes de 

libaneses continuam assumindo os negócios como é o caso do estabelecimento ABC 

Ltda; cujo dono libanês chegou ao Brasil na década de 60, começou a trabalhar como 

mascate e, posteriormente, adquiriu a loja no final dos anos 70, que hoje é 

administrada por seu filho. Alguns possuem filiais no centro de São Paulo e também 

em SBC. Destaque-se também a solidariedade existente entre eles.  

Alguns funcionários de lojas de libaneses disseram que os patrícios são 

muito unidos entre eles. Dos quatro funcionários que pudemos contatar por mais 

tempo, nenhum é convertido e, segundo o que relataram, nunca foram forçados a se 

converterem para preservar o emprego. Outro funcionário afirmou que acha a 

religião islâmica muito interessante pois “acreditam até em Jesus”, mas não se vê 

motivado a se converter porque a “religião é em árabe”. Disse ainda que não 

conseguiria “largar a pinguinha”.  

 

                                                 
32 Apesar do alto índice de participação dos imigrantes árabes na indústria moveleira e no comércio 

(17 das 29 lojas visitadas são de propriedade de libaneses), 4 são de propriedade de italianos e 3 são 

de espanhóis. Empatados estão brasileiros e judeus, ambos com 2 lojas cada, além de 1 de propriedade 

japonesa. 
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4. A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA MESQUITA ABU BAKR ASSEDIC 

A mesquita Abu Bakr Assedic situada na rua Henrique Alves dos Santos, 

205, no bairro Jardim das Américas em SBC foi inaugurada em 1990. Possui 900 m2 

de área útil. A construção da mesquita é baseada na arquitetura islâmica e possui um 

padrão linear. Ainda na parte externa mas ligada ao prédio, temos um miranete  ou 

uma torre33  onde o muezim34 convoca os fiéis à prece nas horas apropriadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2  

                                                 
33 Há no alto da torre o símbolo de uma lua crescente indicando o ano lunar ou o calendário islâmico. 

O ciclo lunar tem 354 dias em vez de 365 como indicado no calendário solar. Os meses não 

correspondem às estações e a cada 33 anos, há uma diferença de 1 ano entre a data muçulmana e a 

solar. Na contagem islâmica, o ano lunar se inicia em 622 d. C. quando Mohammad emigra de Meca 

para Medina. A emigração ou hégira significa saída, êxodo e é considerada pelos muçulmanos como o 

ponto de partida para a contagem dos anos da nova era inaugurada pelo Profeta. 
34 Aquele que chama os muçulmanos para a oração coletiva de sexta-feira.  
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Segundo informações da sociedade religiosa muçulmana em SBC, a prática 

de convocação para a oração no alto dos minaretes é mais comum em países de 

predominância muçulmana. No Brasil, o minarete representa mais um símbolo de 

identidade, e é um detalhe comum das mesquitas espalhadas pelo mundo. O minarete 

é o aspecto externo mais familiar e característico de uma mesquita e é típico no Islã. 

Todas as regiões onde o islamismo se instala possuem um estilo próprio de minarete. 

Existem hoje, abaixo da mesquita, mais dois ambientes. Um espaço onde 

guardam-se os livros que são traduzidos e publicados para a divulgação do Islã35,  e 

um outro ambiente onde há um tipo de restaurante de um dos patrícios libaneses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3  

 

Nesse restaurante onde são servidas comidas típicas há uma estante onde 

encontram-se produtos como bolachas, doces e salgados da cozinha árabe. Também 

pudemos verificar a presença de algumas vestimentas islâmicas, masculinas e 

femininas, que estão à venda. Há hijab’s para as mulheres, túnicas e takias ou 

                                                 
35 Há um projeto em andamento para fazer desta sala uma biblioteca para muçulmanos e também para 

pesquisadores que desenvolvem algum trabalho sobre o islamismo. 
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gorrinhos de uso religioso para os homens. Geralmente, depois da oração de sexta-

feira (Jumma) os freqüentadores da mesquita encontram-se e almoçam nesse local 

que passa a ser um espaço para socialização. 

Ao fundo da mesquita, há mais três ambientes. Embaixo estão os banheiros 

masculinos e femininos, para a ablução36 antes das orações prescritas pelas regras 

religiosas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4  

 

 

 

 

                                                 
36 Ação simbólica praticada pelos muçulmanos feita normalmente com água para limpar e purificar o 

corpo. 
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Foto 5  

 

Logo acima, há um salão para reuniões e palestras. Este ambiente é usado 

ainda como espaço para as aulas de religião 37 e, por fim, um terceiro andar reservado 

para uma escola de memorização e compreensão do Alcorão para meninos cuja faixa 

etária situa-se entre 9 e 13 anos. Cabe ressaltar que esse estudo, além de seu objetivo 

religioso, visa ao desenvolvimento da identidade islâmica dentro da sociedade 

religiosa e que normalmente os muçulmanos não são adeptos de atividades mistas no 

tocante ao estudo mais específico da religião. No início de fevereiro de 2003, no 

                                                 
37 As aulas de religião serão detalhadas quando tratarmos da organização interna do Centro de 

Divulgação do Islã para a América Latina (CDIAL). 
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entanto, foi adquirida uma casa ao lado do CDIAL para instalação de uma escola 

feminina com o mesmo intuito38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6  

 

A palavra mesquita deriva da palavra árabe masjid que significa “lugar de 

prostração”. A mesquita estudada é relativamente simples. Na porta principal há 

desenhos esculpidos e nomes escritos em árabe clássico, gravados nas janelas 

lembrando o nome de Alá como indicam as fotos 7 e 8, respectivamente: 

 

 

 

                                                 
38 Estes espaços servem para o desenvolvimento da identidade das crianças muçulmanas de origem 

árabe e para aquelas cujos pais se converteram. Há uma preocupação por parte das lideranças de que o 

Islã possa se enfraquecer deixando-se absorver pela sociedade mais global, com possibilidades de 

esvaziamento da sua tradição. 
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Foto 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8  
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O espaço da oração é bem demarcado (ver anexo 4) principalmente no que 

se refere à separação entre homens e mulheres. Há também um espaço divisor entre 

os especialistas que pronunciam a khutba, que são os imãs e os fiéis que ficam 

sentados escutando em silêncio. Este local que separa qualificados e não-qualificados 

no momento da oração coletiva de sexta-feira, é chamado de mimbar (púlpito): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9  
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O salão é relativamente grande e comporta em média 190 a 250 pessoas. 

Delas, a maioria são homens. Pode-se afirmar que as crianças têm presença 

marcante, em torno de 40, e as mulheres, em torno de quinze a vinte. Em dias 

festivos39 o número de participantes aumenta. A mimbar não desempenha função 

altar ou santuário, mas é o lugar onde, segundo a tradição islâmica, o profeta proferia 

seus discursos (o mimbar não costuma ser muito elevado). Aquele que discursa 

precisa sobressair visivelmente daqueles que escutam, por isso ele sobe um jogo de 

degraus ficando em posição de destaque perante a coletividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10  

 

 

                                                 
39 Há praticamente dois dias festivos considerados pelos sunitas como datas significativas: o final do 

Ramadã, quando se celebra o fim do jejum de 1 mês, e o dia do sacrifício em que, segundo a tradição,  

Abraão iria sacrificar seu único filho expressando assim sua submissão a Deus. Os muçulmanos vêem 

em Abraão o primeiro homem a se submeter a Deus. Por isso, o dia do sacrifício é comemorado  com 

carne de carneiro para lembrar a todo muçulmano que Deus é mais importante do que todas as coisas. 



83 

 

O próprio mimbar também se configura como uma estante onde são 

acomodados alguns exemplares do Alcorão e uma cópia da Sunna do Profeta, ou 

seja, a tradição de Mohammad. Nela se encontram mais dois elementos. A Quibla, 

espécie de nicho que indica a direção da cidade de Meca e para a qual todos se 

voltam em oração. Ele ocupa o centro do mimbar. E do lado direito desse eixo há um 

relógio para situar os fiéis quanto aos horários das orações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11  

 

Ao lado da porta de entrada existe uma estante onde se colocam os sapatos, 

e também cadeiras para os visitantes. Nesse caso não é necessário tirar os sapatos a 

menos que se pise na área de oração ou prostração. Há um carpete recobrindo parte 

do salão onde os fiéis sentam-se para escutar a khutba e onde os mesmos se 

prostram. O carpete é demarcado com listas laranjas indicando a direção da cidade de  

Meca: 



84 

 

 

 

 

 

Foto 12  

Elas servem também para ordenar os fiéis um ao lado do outro de forma 

disciplinada no momento da prostração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13  
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Uma outra área bem delimitada é a das mulheres. Elas devem ficar atrás dos 

homens, separadas por uma estante com vários exemplares do Alcorão (à esquerda) e 

uma cerca de madeira (à direita). Enquanto os homens entram pela porta principal, à 

frente da mesquita (foto 7), as mulheres entram por outra porta, situada ao fundo da 

mesquita, na área destinada a elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14  
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Próxima a estante encontramos bancos de apoio para o livro sagrado dos 

muçulmanos. Fotos 15 e 16 respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15  

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16  

 

No centro do salão, sustentada por cinco pilares, há uma cúpula onde se 

encontra uma luxuosa luminária: 
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Foto 17  

 

As cinco vigas acomodadas no centro do salão fazem alusão aos cinco 

pilares da fé do muçulmano, lembrando o compromisso que os fiéis têm com a 

religião. Da mesma forma, os nomes gravados nas janelas procuram lembrar aos 

muçulmanos que “a divindade precisa ser mencionada em cada momento de suas 

vidas”, segundo um sheik.  

 

 

 



89 

 

5. CENTRO DE DIVULGAÇÃO DO ISLÃ PARA A  AMÉRICA LATINA 

(CDIAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18  

 

Fundada em 1987, a entidade oferece orientação religiosa, noções de língua 

árabe, congressos e seminários. Sediada em uma casa ao lado da mesquita, na rua 

Henrique Alves dos Santos, 161, o centro edita a revista bilíngüe (português - árabe) 

Alvorada e o jornal Makka que são canais informativos do Islã para a América 

Latina. A revista Alvorada40 versa sobre temas variados acentuando sempre as 

contribuições do islamismo para a humanidade e os artigos são elaborados por 

                                                 
40 O custo da assinatura anual é R$ 110,00, com distribuição em todo território nacional.  No  exterior 

a assinatura chega a custar US$ 150. Os muçulmanos árabes  e os convertidos, segundo informações 

do CDIAL, estão isentos dessa taxa. 
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“teólogos especialistas nas áreas pertinentes”. Reforça certas regras e normas, como 

por exemplo o jejum, no mês do Ramadã, e a proibição do consumo de bebidas 

alcoólicas e jogos. Trechos do Alcorão também são utilizados em toda a revista 

justificando os temas apresentados. Além disso, há espaços para o leitor se 

manifestar sobre algum acontecimento do cotidiano. A própria revista incentiva seus 

leitores a enviarem pedidos e sugestões para a redação. A revista também contém 

artigos escritos em árabe, noticiando eventos realizados pela própria sociedade Abu 

Bakr 41. O jornal Makka é distribuído na América, Europa, África e Ásia e traz 

notícias do mundo árabe, da guerra entre israelenses e palestinos. Possui uma parte 

editada em árabe, similar a revista Alvorada, visando divulgação dos eventos locais  

da sociedade religiosa muçulmana de São Bernardo do Campo no mundo islâmico. 

Desde a sua fundação, o CDIAL imprimiu mais de 60 cópias de livros de 

caráter religioso, traduzidos para o português e espanhol. Tanto a revista quanto o 

jornal somam tiragem de 4000 exemplares cada e possuem assinantes em 20 países 

em todo o mundo, segundo informações do próprio centro. A entidade é mantida por 

arrecadação própria e contribuições financeiras da Arábia Saudita. O presidente da 

entidade, afirma que a organização também realiza obras assistenciais junto a 20 

entidades carentes. O CDIAL dá suporte aos jovens brasileiros, de ascendência árabe 

ou não, para estudar jurisprudência islâmica em universidades da Arábia Saudita e 

Egito. Além disso, o centro integra um trabalho com a sociedade civil, mediado pela 

prefeitura de SBC, através de obras assistenciais vistas como um serviço ao 

desenvolvimento da cidadania na região.  

Há uma divisão burocrática para viabilizar os trabalhos no CDIAL. A 

organização geral compete a um descendente libanês, A.A.S., cuja função é 

coordenar todas as ações e projetos e captar recursos financeiros internacionalmente 

para a realização de congressos muçulmanos em São Paulo. É a pessoa mais aparente 

do CDIAL. É interessante observar que desde a sua fundação, o cargo se preserva na 

figura do atual e único presidente. Um dos motivos para tal permanência é o fato de 

tratar-se de uma pessoa carismática, com boas relações políticas na sociedade 

                                                 
41 Notamos também que alguns exemplares editados contêm fotos da empresa Sadia mostrando como 

é feito o abate de animais, veiculando a idéia de uma empresa que trabalha com seriedade e qualidade, 

portanto, confiável. Além disso, a revista trás com freqüência fotos do presidente do CDIAL ao lado 

de lideranças locais e externas, por ser alguém respeitado pelos árabes e influente nas relações 

internacionais com o mundo árabe, como capacitado para travar políticas de boa vizinhança com a 

prefeitura de São Bernardo e o governo federal. A título de exemplo, 50% da edição de janeiro de 

2003, é dedicada ao atual presidente da república, Lula.  



91 

 

religiosa muçulmana Abu Bakr Assedic, na prefeitura de SBC e, inclusive com o 

governo federal. O atual presidente foi um dos precursores do CDIAL e reconhecido 

pelos membros dessa sociedade: 

(...) O Saifi foi um dos maiores ativistas. Ele é considerado um 

dos 7 homens mais importantes da religião islâmica do mundo. 

Ele fez um trabalho excepcional na América Latina, uma coisa 

muito boa, muito boa mesmo. (Marcos, descendente de 

libaneses) 

Além do presidente, o CDIAL conta com um secretário geral, um tesoureiro 

e um diretor religioso cuja função é administrar todas as atividades religiosas do 

centro, como por exemplo, contatar um palestrante para falar sobre aspectos da 

religião islâmica. A revisão dos livros a serem editados, bem como da revista 

Alvorada e do jornal Makka, estão sob sua responsabilidade. 

Verificam-se também outras funções auxiliares administrativas. Há um 

secretário do tesoureiro, brasileiro convertido; um secretário do diretor religioso, de 

ascendência árabe; um secretário da presidência, Edson, brasileiro convertido há 17 

anos; uma recepcionista de 40 anos, também convertida há 7 anos e 5 divulgadores 

que, quando convidados por escolas e universidades, palestram sobre a religião, 

aproveitando a ocasião para sua divulgação. Dentre os divulgadores, encontramos 

um convertido, ex-pastor evangélico da Assembléia de Deus, encarregado 

exclusivamente em divulgar a religião. Seguem dois registros de colaboradores da 

religião islâmica. 

O primeiro, Lucas, divide seu tempo entre o emprego de dentista, 

concursado por uma das prefeituras da região do grande ABC, e o trabalho 

voluntário na organização da WAMY, ou seja, a juventude islâmica organizada 

mundialmente com uma das sedes no Brasil: 

(...) Eu fazia bico pra fora e o sheik Ali disse: “precisamos de 

alguém que mexa em computador” e eu gosto de mexer em 

máquinas também. Eu tô aqui sem compromisso, se ele achar 

que eu não estou cumprindo mais com meu papel direito, ele 

pode falar: “olha Lucas, não precisamos mais de você” e eu 

gosto de tratar com o sheik Ali que ele é uma pessoa muito 

clara. (Lucas). 
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Lucas trabalha na página da WAMY na internet, atualizando-a 

constantemente, com informes dos eventos realizados pela sociedade Abu Bakr 

Assedic em São Bernardo do Campo. Na página, encontram-se fotos de festas 

religiosas islâmicas, artigos islâmicos e regras de conduta com enfoque temático da 

fé religiosa. Faz parte dos trabalhos desenvolvidos por Lucas com a colaboração das 

lideranças religiosas da WAMY, a produção de folhetos explicativos com as  

seguintes temáticas: “O que se diz sobre o Islam”, “O sistema econômico no Islam”, 

“Que é um profeta no Islam?” “O sistema moral do Islam”, “O sistema político no 

Islam”, “A vida após a morte”, “O conceito de adoração no Islam”, “O conceito de 

Deus no Islam”, “O que se diz sobre Mohammad”, além da colaboração  na tradução 

para a língua vernácula de dois trabalhos escritos em língua árabe, intitulados: “Os 

milagres científicos do Alcorão e da Sunnah” e “Proteção do muçulmano: através da 

recordação e súplica do Alcorão e Sunnah”. Para ele, esse espaço de trabalho 

voluntário concedido por um dos sheiks da WAMY, é também um lugar de 

aprendizagem da religião. 

O segundo registro, outro entrevistado, doutorando em física, transitou por 

várias empresas, tanto na região Nordeste como em São Paulo, até receber a proposta 

e ocupar o cargo de diretor de divulgação do Islã, abandonando sua ocupação de 

técnico, por assumir uma função de colaborador remunerado do CDIAL. Como 

secretário do presidente do CDIAL, contribui na organização de palestras e 

congressos muçulmanos, na edição  das revistas Alvorada e o jornal Makka, além de 

ministrar aulas (individuais e em grupo) de árabe para convertidos. Ele também foi 

escolhido para trabalhar no CDIAL devido ao conhecimento dos costumes religiosos 

do povo brasileiro, facilitando a divulgação da religião: 

(...) Foi me dada essa ocupação pelo presidente daqui devido 

ao fato de eu conhecer a natureza das pessoas que vivem aqui. 

Por exemplo, você sabe (falando dele), se conhece uma pessoa 

do Candomblé, você sabe como ela pensa, como ela age, você 

sabe o que ela come, o que ela faz, onde ela anda, você 

entendeu? Então é essa a mentalidade, você vai conseguir 

conversar com ela de forma que ela entenda. (Edson). 

Com relação às atividades internas, no que diz respeito ao ensinamento da 

religião, há uma comissão de ensino liderada por três membros, incluindo um 

brasileiro convertido. Incentivadas pelo CDIAL, as aulas de religião têm por 

finalidade preservar a tradição religiosa. Para tanto, aulas procuram atrair um público 
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diversificado, além dos convertidos. Podemos dizer que as aulas de religião são 

instrumentais importantes para o processo de assimilação religiosa. A comissão 

revisa as aulas corrigindo possíveis deslizes teológicos, define e organiza a grade 

curricular e escolhe o material a ser utilizado.  

Além desse grupo, 12 conselheiros têm a função de verificar o local onde 

serão ministradas as aulas, tempo de duração e o custo despendido para tal fim. 

Inicialmente, são ministradas por integrantes da própria sociedade religiosa Abu 

Bakr Assedic, durante dois anos e geralmente à noite. No decorrer dos anos de 

2001/2002, as aulas foram assim divididas: 

 

Dia da Semana Temática 

Domingo Monoteísmo 

Segunda-feira Leitura do Alcorão 

Terça-feira Haddis: ditos e feitos do Profeta 

Quarta-feira Legislação islâmica: Sharia 

Quinta-feira Interpretação do Alcorão 

Sexta-feira Livre (geralmente palestra) 

Sábado Aulas de árabe 

 

Segundo informações do CDIAL as aulas foram ministradas tanto por 

descendentes de árabes quanto por brasileiros convertidos, convidados a disporem do 

seu tempo e se dedicarem à religião. Embora alguns brasileiros convertidos ocupem 

os cargos, verificamos maior incidência de descendentes árabes nessa atividade. No 

quadro de especialistas em assuntos teológicos, montado para a viabilização das 

aulas, há a presença de dois convertidos, considerados pela coletividade como 

pessoas preocupadas no aprofundamento de questões religiosas, que estudaram no 

exterior. Nesse sentido, pode-se afirmar que eles possivelmente sofreram um 

processo de islamização, sendo considerados membros confiáveis para assegurar a 

transmissão da tradição.  
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Os congressos internacionais islâmicos são compostos por dirigentes de 

instituições islâmicas dos países árabes que atuam no campo da divulgação islâmica 

no Brasil. O CDIAL organizou até o presente momento, dezesseis congressos: o 

primeiro foi realizado no México em 1987, o segundo na Colômbia em 1988 e SBC 

serviu de palco para os posteriores com apoio da prefeitura da cidade42.  Esses 

eventos têm por finalidade discutir a atuação do Islã frente à sociedade 

contemporânea. Questões sobre terrorismo, intercâmbio cultural, diálogo entre o Islã 

e outras religiões são a tônica dos encontros, que também discutem  a possibilidade 

de expansão do Islamismo na região que o acolheu, através da construção de 

mesquitas e escolas islâmicas43. Segundo algumas lideranças, inicialmente os 

muçulmanos imigrados vinham em busca de trabalho e não estavam preocupados 

com a divulgação da religião44. No ano 2000, através de um acordo entre o CDIAL e 

a escola SAPIENS, situada nas proximidades da mesquita, os curso de árabe e 

religião islâmica foram integrados ao currículo escolar.  

Embora os cursos sejam facultativos para alunos não-muçulmanos, são  

obrigatórios para os filhos de muçulmanos, após o horário normal de aulas. Segundo 

o CDIAL, algumas crianças entre 11 e 13 anos que vieram do Líbano, sofreram um 

processo de adaptação escolar. A SAPIENS contratou muitos professores de 

ascendência árabe, que assumiram aulas na escola45, minimizando o processo de 

adaptação. Na SAPIENS, pais libaneses também compõem o conselho da escola, 

particularmente no departamento de árabe. O CDIAL é uma entidade das 50 

sociedades muçulmanas beneficentes em São Paulo, segundo os dados centro.  Além 

de exercer as atividades mencionadas anteriormente, essa organização é considerada 

como porta-voz dos muçulmanos junto aos órgãos de imprensa. 

Outra organização independente do CDIAL é a WAMY que significa 

Assembléia Mundial da Juventude Islâmica46, e tem por finalidade divulgar o Islã 

promovendo intercâmbios culturais entre jovens do mundo. O escritório, filiado da  

 

                                                 
42 Diário do Grande ABC, 27/01/1989. 
43 Idem, 20/07/1993. 
44 Ibidem, 30/01/1989. 
45 Folha de S. Paulo, 25/11/2001. 
46 O termo usado não indica a concentração de pessoas num determinado local, mas uma instituição 

em nome da organização religiosa. 
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Assembléia no Brasil, está sediado nas imediações do Bairro Jardim das Américas - 

SBC. Atua com a juventude islâmica no Brasil e em alguns países da América  do 

Sul. Elabora e distribui folhetos que sintetizam as regras do islamismo e possui um 

site na internet47.  

A WAMY é uma organização internacional não-governamental, criada em 

1973, com sede na Arábia Saudita, a serviço dos muçulmanos e especialmente da 

juventude islâmica, atuando através de programas sociais, culturais e educacionais. 

Possui 66 filiais e representantes, mais de 500 organizações associadas e uma rede 

mundial para implementação desses programas. Aparentemente, procura desenvolver 

um trabalho voltado para o  diálogo entre etnias e religiões. Embora apóie programas 

ambientais e procura dar assistência humanitária durante eventuais guerras e suas 

conseqüências, tem como objetivos específicos reforçar o Islã e a sua doutrina, 

destacando a importância da conduta dos muçulmanos para a juventude islâmica 

organizada mundialmente. 

 

                                                 
47 www.wamy.org.br. 

http://www.wamy.org.br/
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 CAPÍTULO III 

 A CONVERSÃO AO ISLAMISMO 

 

 

 

1. PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS CONVERTIDOS 

Os dados levantados em campo junto aos convertidos ao Islã, nos 

permitiram uma caracterização geral dos atores sociais envolvidos. Dentro dessas 

condições de trabalho, não tivemos um mesmo padrão que fosse compartido 

comumente por todos os convertidos. Pelo contrario, o Islã reúne fiéis diferenciados 

quanto à educação, renda, faixa etária. Diferenças foram notadas, de um lado,  aos 

diversos lugares ocupados na divisão social do trabalho e, de outro, aos diversos 

padrões culturais existentes entre os entrevistados produzindo assim uma diversidade 

de ocupações dentro do mundo do trabalho. 

A feição básica dos trabalhadores que se converteram ao Islã pode ser assim 

configurada: professoras de ensino fundamental e médio, auxiliar de escritório de 

advocacia, dentista, marceneiro, paisagista, diretor de faculdade, guarda municipal, 

representante comercial, microempresário. Constatamos também colaboradores 

assalariados e voluntários que promovem e divulgam o Islã e que estão diretamente 

vinculados ao Centro de Divulgação do Islã para a América Latina (CDIAL). 

Apresentaremos a seguir dados referentes a faixa etária, ao sexo, a renda 

mensal, escolaridade, estado civil, chefia familiar, tempo de conversão, distribuição 

geográfica e religião anterior dos conversos muçulmanos. 
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1.1. Escolaridade 

Em relação à escolaridade, todos os  entrevistados possuem ensino médio 

completo. Podemos sugerir que os conversos ao Islã têm ocorrido em faixas mais 

educadas da população. 67% dos entrevistados possui uma especialização ou curso 

superior. Chama a atenção o numero de mulheres com esse status. Das cinco 

entrevistadas, quatro delas se encaixam nesse aspecto. Duas possuem magistério e 

uma, letras. 

 

 

 

 

escolaridade 

 

 

 

 

 

 

1.2. Estado civil 

A maioria dos entrevistados é casado (a), ou seja, 67% são classificados 

nessa opção. 20% são divorciados (as) e somente 13% permanecem como solteiros. 

A proporção dos que casaram dentro do rito religioso islâmico é em torno de 67% 

sendo 33% já vinham de casamentos anteriores ministrados por outros ritos 

religiosos, principalmente o católico. A união desses casamentos apresenta também 

algumas particularidades: 33% dos homens casados entrevistados, relataram que suas 

companheiras não se converteram ao Islã, mas possuem “simpatia” para com o 

monoteísmo. Isto denota uma facilidade que o islamismo concede aqueles que 

constroem casamentos cuja esposa vem de uma tradição cristã ou judaica. Segundo o 



98 

 

Islã, há concessões de relacionamento para esses casos e são considerados legítimos, 

mas essas concessões não deixam de ter algumas preferências: 

É também evidente que uma mulher muçulmana, independente 

de quem ela seja, é mais adequada para o homem muçulmano 

do que uma mulher de fé crista ou judia, independente dos seus 

méritos. Se um homem muçulmano tem a menor suspeita de que 

uma esposa não muçulmana pode afetar as crenças e atitude 

dos seus filhos, torna-se obrigatório para ele ter cuidados 

(KARADHAWI, s/d: 282). 

As mulheres nascidas na religião ou convertidas segundo as regras do licito 

e ilícito, são proibidas de se casarem com homens não muçulmanos mesmo que eles 

sejam considerados cristãos ou judeus. Das mulheres entrevistadas apenas uma 

assemelhou-se a esta situação exposta anteriormente, cujo marido se converteu 

posteriormente ao Islã. 40% das entrevistadas são casadas com maridos nascidos 

dentro da religião; 40% são divorciadas e que as torna disponíveis para novos 

relacionamentos agora dentro do novo sistema de plausibilidade.  

O número dos que vivem maritalmente é bem superior ao dos solteiros e 

divorciados. Com relação as mulheres, na condição de divorciadas relataremos 

posteriormente suas experiências de conversão ao Islã. 

 

 

 

 

 

Estado civil 
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1.3. Chefes de familia  

Dos homens entrevistados somente 30% arcam sozinhos com as despesas da 

casa. 70% deles tem despesas distribuídas juntamente com outros membros da 

familia. Dos divorciados,  1 homem e 2 mulheres provem o sustento familiar. Das 

mulheres, 80% dividem seu tempo entre o trabalho e o lar e apenas uma delas ocupa-

se integralmente com os afazeres da casa.  

No geral, as funções restantes, como cozinhar e lavar roupa, são realizadas 

numa escala cada vez mais reduzida. O que se registra é que o lar vai sendo 

substituído pelo trabalho externo. Nessas situações, a liderança do marido 

possivelmente diminui pois o que se nota nas famílias muçulmanas tradicionais é que 

o homem continua a exercer uma função de prover o sustento da casa. Duas das 

cinco convertidas casadas, através do exercício de suas profissões, mantêm uma 

autonomia financeira relativa e a relação com o cônjuge nesses termos é mais 

equilibrada.  

Dos homens casados entrevistados, 43% das suas esposas exercem trabalho 

externo e 57% das mulheres restantes dedicam-se integralmente à casa e a educação 

dos filhos. Um dos nossos informantes possui dois filhos que estudam na escola 

Sapiens (próximo a mesquita Abu Baker Assedic) no período matutino e parte do 

período da tarde, com aulas sobre língua árabe e instrução religiosa. Neste caso, a 

educação dos filhos é dividida entre a casa e a escola e o consenso do casal vai ser 

determinante na educação da sua prole. Inversamente a esse caso, uma das nossas 

entrevistadas, divorciada, mantêm um filho seu em uma escola católica. 

O que queremos dizer é que em virtude das mudanças nas condições 

econômicas e sociais, das concepções de liberdade pessoal, e de modificações na 

visão religiosa islâmica sobre o controle da familia por parte dos convertidos, a 

autoridade e o papel entre homens e mulheres possivelmente estão sendo 

modificados. A autoridade dos homens como únicos provedores da familia vem 

sendo questionada, porém a mentalidade religiosa sobre quem detém o poder de 

domínio sobre o lar é fundamentada nas regras religiosas de maneira que o “homem 

é a cabeça do casal, aquele que mantêm a familia e é responsável por sua esposa” 

(KARADHAWI, s/d: 283). Podemos dizer seguramente que as condições sociais e 

econômicas acabam impondo circunstâncias de maneira a formar “concepções” de 
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chefes de familia mesmo que isso possa vir a questionar a própria autoridade 

religiosa. Possivelmente, a forma e a função assumidas, particularmente pelos 

convertidos casados e divorciados, são o resultado das condições em que vivem as 

pessoas dentro de um quadro social maior. 

 

1.4. Faixa etária 

A maioria dos entrevistados possuem entre 25 e 44 anos. Houve maior 

incidência masculina entre 25 e 34 anos e feminina entre 35 e 44 anos. É 

significativamente composto por jovens e adultos sendo pequena a presença de 

pessoas entre 45 e 59 anos. No geral, temos duas mulheres e dois homens que 

apresentam uma idade entre 40 e 52 anos.  

 

 

 

 

 

Homens  mulheres 

 

 

 

 

1.5. Distribuição dos entrevistados segundo a religião anterior 

Os católicos foram os que mais perderam adeptos, seguido dos pentecostais. 

Os quinze entrevistados, eram de origem cristã, sedo quatorze de famílias católicas e 

apenas um cristão pentecostal da Assembléia de Deus. Apesar da maioria ter nascido 

em berço católico, o trânsito religioso antes do Islã também pôde ser verificado. Dez 

pessoas tiveram passagem por duas ou mais religiões.  
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Muito dos católicos convertidos não mostraram uma participação muito 

ativa dentro da religião abandonada. Podemos classificá-los dentro do tipo 

tradicional (BRANDÃO, 1988: 50). São convertidos que estabeleceram vínculos 

frouxos, nominais, trata-se aqui possivelmente de um catolicismo herdado pela 

tradição familiar, em que as pessoas receberam a religião dos pais, participando 

apenas de sacramentos e das cerimônias dominicais. Um dos convertidos, que era 

pentecostal, mostrou uma militância freqüente dentro da denominação da Assembléia 

de Deus abandonada. Muito dos entrevistados vieram de famílias católicas, mas 

também essa maioria não foi apenas católica. Um numero significativo transitou por 

duas ou mais religiões. 

 

 

 

 

 

Religião anterior 

 

 

 

 

1.6. Distribuição de renda 

Não podemos afirmar categoricamente que o Islã faz adeptos em todos os 

níveis sociais. No tocante a situação econômica, o perfil dos conversos diferenciasse 

pela concentração de pessoas com rendas iguais ou superiores a quatro salários 

mínimos. Alguns estudos socioeconômicos feitos em torno do pentecostalismo, 

indicam que o recrutamento de fieis feito pela Universal e Assembléia de Deus 

“expande-se mais nas bases da estrutura sócio-econômica” (FERNANDES, 

1998:23). 
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90% dos convertidos tem uma renda média mensal acima do salário mínimo 

legal. Esse número dá uma dimensão aproximada das parcelas que obtém do trabalho 

o necessário para a subsistência. Cerca de 20% deles tem mais que uma ocupação 

profissional, complementando assim a renda familiar. Do total dos trabalhadores 

assalariados, 13% possui uma remuneração bem acima da maioria dos brasileiros, 

sendo um proprietário de micro-empresa, e outro é diretor em uma das faculdades da 

região do grande ABC. A metade destes, 47% do total, são assalariados prestando 

serviços para um órgão superior. Não encontramos assalariados não especializados 

como office-boys, faxineiros, serventes. Algo menos que a metade (sendo 40% do 

total), foram classificados como assalariados do CDIAL, ou seja, aqueles que estão 

diretamente ligados à sociedade religiosa islâmica estudada.  

Das mulheres entrevistadas, todas tem uma dupla jornada de trabalho 

questionando a idéia que é veiculada pelo Islã de que o lar é o lugar “natural” da 

mulher. E isso significa que aqueles atributos religiosos islâmicos tidos por naturais 

da mulher estão sendo afetados, pelo menos é o que apontou em nossa pesquisa.  De 

uma certa forma, a experiência no trabalho pode não só condicionar fortemente o 

conjunto das condições da vida na medida em que determina os rendimentos, mas 

ainda porque constitui em geral a principal inserção do indivíduo na rede social. 

 

 

renda 

1. até R$ 1000,00 

2. entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00 

3. entre R$ 2.001,00 e R$ 4.000,00 

4. Acima deR$ 4.001,00 

5. Não Respondeu 
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1.7. Distribuição geográfica dos conversos 

Dos quinze entrevistados, nove residem em São Bernardo do Campo, três 

em Santo André, um em Ribeirão Pires e um em São Paulo no bairro de Santa 

Cecília. 90% deles residem na região.  

 

 

 

Distrib geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Tempo de conversão 

A pesquisa constatou que 60% dos convertidos estão na religião a mais de 

seis anos e 40% foram convertidas a menos de cinco. É bom lembrar aqui que, 

segundo os dados do IBGE, a taxa média do crescimento do Islã no Brasil é de mais 

ou menos 556 pessoas por ano, ou seja, 11%. Isso evidencia que os dados não 

levantam com clareza a quantidade de brasileiros ou de famílias convertidas ao 

islamismo.  

 

 

 



104 

 

 

 

 

Tempo conversão  

 

 

 

 

 

 

 

Não podemos afirmar que o Islã em São Bernardo do Campo faz um 

trabalho de divulgação pouco preocupado com o proselitismo, mas que existe um 

otimismo intenso por parte dos lideres religiosos, pelo fato de afirmarem que 

ocorrem 2 a 3 conversões por semana48. Claro que esse numero é fictício pois o 

trabalho etnográfico desenvolvido, junto à sociedade islâmica em São Bernardo não 

verificou tais índices. Durante um período de 10 meses, participamos da Jumma, as 

sextas feiras e não constatamos conversões, mas apenas olhares curiosos de pessoas 

que vinham visitar o local ou para conhecer de perto uma realidade religiosa 

diferente ou para realizar algum trabalho de faculdade. O Islã tem um perfil que 

merece ser particularizado: a quantidade de homens que se convertem é 

significativamente superior às mulheres. Podemos dizer que o Islã é uma religião 

com feições masculinas. 

 

 

                                                 
48 É o que nos relatou um dos sheiks de São Bernardo. 
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2. ANTECEDENTES RELIGIOSOS 

As experiências religiosas anteriores dos conversos ao Islã variam de pessoa 

para pessoa. Nos defrontamos com situações particulares, que condicionaram e até 

determinaram o comportamento e as atitudes dos entrevistados. Nestes casos, 

concentramos nossa análise sobretudo nos relatos das experiências dos conversos  

que  sustentam-na e legitimam-na. 

Quando porém estamos analisando antecedentes religiosos, importa muito 

conhecer as conexões de sentido que o converso estabeleceu e que respostas deu a 

sua experiência religiosa pré-islâmica. Isso variará muito de indivíduo para indivíduo  

ou do tipo de indivíduo com o qual estamos lidando. Considerando, portanto, os 

diversos tipos de experiências a serem analisadas começaremos a partir de seus 

antecedentes religiosos. 

Parcela considerável dos entrevistados foram influenciados pelo ambiente 

familiar. A maioria, cerca de 90%, vem de uma estrutura familiar católica que serviu 

de base, em alguns casos, para uma formação religiosa acentuada em sincretismos: 

(...) A minha família vem de uma mistura entre católicos 

apostólicos romanos e espíritas kardecistas, bem diferentes. 

(Rita). 

Segundo Rita, a influência do catolicismo veio da parte do seu pai. Era um 

tipo de catolicismo abstraído da sua hierarquia e, através do seu avô materno, o 

kardecismo passou a ser sua maior influência: 

(...) Do lado da minha mãe, que mistura espanhol, italiano, 

brasileiro, um pouco de tudo, o meu avô, pai da minha mãe, ele 

foi um espírita kardecista muito fanático. A maior influência 

familiar que tive foi do kardecismo. Eu cheguei a fazer 

psicografia, eu freqüentava, tudo esses negócios, lia um monte 

de coisa. (Rita). 

Diferentemente do que se verifica no depoimento acima descrito, alguns 

convertidos tiveram uma participação relativamente ativa no catolicismo, no tocante 

à participação de missas, grupos de  jovens, catequese: 

(...) Todos os dias eu passava na igreja. Todos os domingos eu 

participava e era normal e achava que aquilo era minha 

verdade. Não tinha diferença. Era tranqüila. (Mônica). 
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(...) quando católico mesmo eu fui praticante nos meus 18, 19 

anos que tinha aquele movimento. Foi a época do movimento 

jovem do catolicismo e que tinha aqueles encontros...TLC, 

treinamento de liderança cristã. Eu era ativo no TLC e eu era 

inclusive responsável pela parte da recreação, música, cantos. 

Era tudo minha responsabilidade. Eu participei ativamente 

durante uns dois anos e depois abandonei... (João). 

Nota-se que o comum nesses depoimentos é o uso que os conversos fizeram 

do catolicismo. Enquanto permaneceram nessa agência do sagrado, recorreram aos 

serviços religiosos mediante a influência familiar. O contato mais próximo com a 

religião efetivou-se através de grupos de referência como, por exemplo, “curso de 

teologia”, “encontro de casais”, “encontros de liderança cristã (TLC)”. A assiduidade  

também é reduzida, sendo que um pequeno índice de freqüentadores das missas 

dominicais revela uma atividade comum da vida religiosa.  

O parco comprometimento com a direção religiosa e de submissão do 

controle do catolicismo denunciam possivelmente a flexibilidade do poder de decisão 

dos conversos. Os laços de fidelidade com a agência do sagrado católica, 

evidenciaram o “uso” que se faz da religião. A frase de uma depoente: “achava que 

aquilo era minha verdade”, ilustra bem o tipo de comportamento que teve com o 

catolicismo. Uma verdade íntima, onde os meios simbólicos são reinterpretados para 

assim serem acomodados às circunstâncias da vida dessa convertida. Esse 

compromisso frouxo com o catolicismo e, possivelmente, a distância da hierarquia, 

permitiram criar nos convertidos seus próprios tipos de comprometimento e crenças 

sobre a religião. 

Verificamos também que ninguém se definiu como um “sem religião” pois 

o ambiente familiar proporcionou-lhes um certo tipo de religiosidade, que também 

não era isenta de sincretismos: 

A minha família é bem eclética. Minha mãe era católica. Hoje 

ela é da Universal do Reino de Deus. Já minhas irmãs 

freqüentam várias igrejas, né? Elas vão bastante a Renascer 

em Cristo. Eu tenho 4 irmãs que freqüentam a Renascer e uma 

que é espírita kardecista. Ela tem todo um trabalho junto à 

comunidade kardecista em São Paulo. (André). 

Nascido dentro da Umbanda, Roberto diz que a mãe a freqüentava 

assiduamente fazendo alguns “trabalhos”, mas por um desentendimento pessoal se 

afastou começando a participar do catolicismo chegando, inclusive, a ser até 
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catequista. Seu pai desligou-se do terreiro, mas continuou por um breve período de 

tempo com as práticas umbandistas dentro de casa: 

(...) Dois anos depois ele abandonou as práticas umbandistas. 

Aí ficou totalmente sem religião, acompanhava algumas 

cerimônias católicas como o batizado da gente.(...) Hoje meu 

pai é evangélico pentecostal da Igreja Universal do Reino de 

Deus. Minha mãe continua sendo católica praticante. 

(Roberto). 

Notamos aqui que o espaço ou o núcleo familiar promove uma liberdade 

religiosa. Além disso, as práticas familiares são centradas no indivíduo o que indica 

que os sujeitos estão abertos a experiências distintas. O sagrado acaba por estar 

distribuído entre os vários membros da família. Este “sincretismo” familiar vai 

obrigá-lo a aceitar conviver com posições ideológicas, valores diferenciados, desde 

que isso não colida com o inegociável. As diferenças religiosas alteram as 

convivências, mas não a ponto de romper com a família. Esta elabora seu próprio 

código religioso fundado sobre o consenso da convivência e tolerância.  

A busca religiosa promovida por alguns dos entrevistados foi uma das 

outras características detectadas nas trajetórias religiosas analisadas. Estes sujeitos 

que transitaram entre igrejas pentecostais, religiões afro-brasileiras, o fizeram de 

forma temporária, não chegaram a filiar-se definitivamente: 

Eu vim estar conhecendo o Islã, 27 anos depois de muita 

pesquisa, muita procura, né? Eu passei 18 meses dentro de uma 

igreja Batista. Passei também em alguns templos é...como 

religiões ocultas, como o Candomblé, Quimbanda, 

Tarramanda. Eu estive 6 meses numa comunidade chamada 

Rosa Cruz... (Leandro). 

Ele mesmo reconhece que essa busca não indicava nada daquilo que 

esperava. Nas religiões do protestantismo clássico e nas de denominações 

pentecostais como Assembléia de Deus e Cristã do Brasil, o converso procurava 

respostas que o satisfizessem. Para ele, as respostas não somente teriam que ser 

compreensíveis, mas lógicas, mormente nas incursões feitas no Candomblé.  

Segundo ele, a divindade é um ser lógico que não admite irracionalidades 

ou, na sua própria fala: “Eu acho isso um absurdo. Eu sou uma pessoa muito lógica”. 

O divino está enquadrado em um nível “superior” ou longe dessas realidades afro.  
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Depois eu passei conhecendo um princípio de filosofia 

chamado Marricari. É uma seita oriental, japonesa. Eu conheci 

também os messiânicos. Os messiânicos são pessoas voltadas 

mais para o naturalismo: pesca, ar, natureza. Não é bem uma 

religião, é uma filosofia de vida. O marricari parte do princípio 

que você tem que energizar, usar a sua força interior para 

energizar outra pessoa. Desculpa, a nossa força é tão pequena 

para nós mesmos! Como posso energizar outra pessoa... 

(Leandro). 

Todas as experiências religiosas que fizeram parte da sua biografia são 

reconstituídas, funcionando como uma remontagem lógica de um tipo de saber 

pessoal que substitui todo o sistema simbólico complexo que rege o pentecostalismo, 

as religiões afro e as demais religiões citadas.  

A experiência de Rita foi menos intensa no que se refere ao trânsito 

religioso. A sua família permaneceu para ela como o lugar central da elaboração de 

suas experiências simbólicas. O contato mais íntimo com o espiritismo kardecista 

veio por influência do seu avô materno. Ela começou a se convencer de que existiam 

outras formas de explicação para alguns fenômenos, mas pelo respeito que mantinha 

por seu avô, não queria romper com essa visão. O fato de gostar muito de ler 

proporcionou-lhe meios para uma busca da divindade na Bíblia e em outros 

universos simbólicos. Admitindo ter conhecido o Islã devido ao “pluralismo 

religioso”, isto é, a um ambiente que incentivava e possibilitava escolhas religiosas, 

Rita não é adepta  deste trânsito entre religiões, porque ele acaba se tornando, 

segundo ela, um “vale tudo”, o que pode levar as pessoas a se “confundirem mais” 

inclusive se colocarem no “lugar de Deus” criando “deuses à sua imagem”.  Através 

das leituras, Rita obteve um panorama do que vem a ser “religião”, dos tipos de 

“religiosidades” existentes, mas nunca chegou a experimentá-las concretamente. 

(...) Aí eu comecei a tentar voltar um pouco pra Bíblia, eu 

comecei a procurar essa  questão da revelação, ver outros tipos 

de revelação. Eu tenho 40 anos, então eu passei toda aquela 

década de 70 com toda aquela variedade de hari krishna. Eu 

acho também que eu não me metia em muitas coisas. Eu lia, 

conhecia as pessoas, conversava com as pessoas, mas nunca fui 

uma pessoa de ficar saltando de religião em religião. (Rita). 

Cláudia, vinda da Bahia e atualmente professora de ensino fundamental e 

médio, de tradição católica, passeou também por algumas agências  religiosas: 
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Quando eu vim da Bahia pra cá eu sempre tinha um 

questionamento. Era católica, mas eu nunca seguia. Achava 

que faltava algo da religião. Fui pra várias igrejas evangélicas. 

Conheci a Congregação Cristã, a Assembléia de Deus e seus 

ensinamentos bíblicos. Cheguei a estudar com testemunhas de 

Jeová, mas sempre achava que faltava algo. (Cláudia). 

Ela acredita que religião é um encontro com Deus. Como muçulmana, 

percebeu que o islamismo foi “bom” para ela, mas não deixa de acreditar que outras 

religiões também possam levar  a Deus.   

(...) Acho muito bom a pessoa ter uma religião hoje 

principalmente e independente de qualquer coisa, seja católica, 

seja Candomblé, seja muçulmana, seja evangélica, seja 

testemunha de Jeová, não importa. Ter uma religião hoje é 

muito bom. (Cláudia). 

Apesar de achar que faltava algo em sua vida, esse trânsito religioso 

verificado em sua biografia, fez com que ela repensasse e reinterpretasse as outras 

religiões não de forma negativa. Mesmo sendo muçulmana e imbuída de um ethos 

islâmico, o caminho escolhido não exprime concorrências com outras agências do 

sagrado. Estas são relatadas como sendo “boas” porque também possibilitam o 

encontro com o divino: 

Sim, eu encontrei o que buscava só que eu penso assim, eu 

respeito as outras religiões. Eu acredito que a religião é 

sempre um encontro com Deus tanto que o islamismo foi o 

melhor caminho. Isso não quer dizer que as outras religiões 

não sejam boas. (Cláudia). 

Estando relativamente ligado ao catolicismo, outro converso atestou 

fragmentos de legitimidade em outro grupo religioso e ressalta a emoção religiosa 

advinda dos seus cultos e o fato de ali haver um atrativo referente ao “sucesso 

profissional”: 

Quando eu estava dentro da igreja católica eu via uma 

possibilidade de mudança. E mesmo via também uma 

possibilidade, de repente claro que a mínima, mínima, mínima 

0,001 de transformar num protestante porque eu simpatizava 

com a idéia da igreja Renascer. O culto deles era muito 

emocionante. Era um culto do sucesso profissional e eu gostava 

de ouvir aquela Sônia Ernandes falando no sucesso 

profissional, sucesso, sucesso, mas achava que eles exploravam 

muito essa idéia do dinheiro, mas eu gostava dos toques que ela 

passava do sucesso profissional. (Roberto). 
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João, um ex-católico, ainda na juventude conheceu outra igreja.  O que o 

levou a tal empreitada foi o atrativo musical: 

Eu fui numa igreja Batista49. Eu fui numa igreja que é ali na 

Inhanhá Melo, Internacional da Graça, mas em função da 

música porque eu gosto de música, porque o tipo de música 

atraía, o canto é gostoso, bonito e eu freqüentava...como eu 

toco,  eu cheguei até a  tocar com eles. Toco teclado, mas ficou 

só nisso aí. No muçulmano não tem música. (João). 

Marcelo, também de família católica, viveu uma experiência na igreja 

Batista e na Assembléia de Deus, assim como no Candomblé: 

(...) por volta dos meus 17, 18 anos voltar a me interessar por 

religião novamente, isso ainda no interior de São Paulo... 

Nesse período eu comecei a voltar e freqüentar uma religião 

novamente embora fosse de educação católica, eu queria 

conhecer uma outra coisa e entrei em igreja Batista pra ouvir 

um culto.  Mesma coisa na igreja Assembléia de Deus e tive 

contato com pessoas que praticavam Candomblé. (Marcelo). 

Em seu local de trabalho, conheceu uma pessoa que mantinha contatos com 

o Candomblé e através dela foi conhecer o terreiro: 

(...) Eu cheguei a ir num centro e presenciar um....atendimento 

dela com a.....pessoa responsável que recebia os santos etc e foi 

o meu último contato, primeira, única e última vez que eu pisei 

dentro de um terreiro de Candomblé e também não tive mais 

contatos com as pessoas da religião. (Marcelo). 

Para o converso, o “centro” é o lugar onde se misturam entidades do bem e 

do mal, situadas entre os níveis terreno e sobrenatural. Ele mesmo reconhece, com 

surpresa, a capacidade do “responsável que recebia os santos” em “acertar alguns 

momentos da vida dele”. O conhecimento da “pessoa responsável” não é questionado 

e sim a própria pessoa que recebe as entidades: “são pessoas que praticam coisas 

ruins”. Marcelo não nega a  existência de seres sacralizados, mas esses acabam por 

se distinguir da divindade, do mundo divino. Esse território onde se consumam 

relações entre os mediadores humanos qualificados e as entidades também é 

determinado geograficamente: 

 

                                                 
49 O convertido confunde a igreja Batista como sendo uma religião pentecostal. 
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(...). Como eu sou de uma região do Brasil, tipo que é interior 

do Brasil, interior de São Paulo, principalmente, eles não 

gostam disso embora existam alguns terreiros, mas são coisas 

assim de periferia, são coisas de gente negra, são coisas de 

gente pobre, no interior é assim. (Marcelo). 

Refletindo sobre o sagrado, o convertido constrói um mapa do campo 

simbólico do interior paulista, indicando as fronteiras sociais do religioso. A camada 

social dos terreiros é composta de negros e pobres da periferia o que acaba pesando 

sobre a identidade de quem ocupa esse lugar. Dentro dessa lógica de classificação do 

grupo religioso do lugar, Marcelo reconhece também, além da periferia, a existência 

de fronteiras entre católicos e “crentes” e o predomínio dos primeiros: 

(...)Nesse lugar ou você é católico ou você é crente, existe essa 

discriminação ambas essas partes. 90% é católico tradicional e 

outra pequena parcela é crente e outra mínima parcela de 

Umbanda, de outras religiões, mas como eu falei... periféricas. 

(Marcelo). 

Apesar da imaginação criativa do convertido e o seu empenho em construir 

um modelo sobre as fronteiras simbólicas das “pessoas do interior”, isso não foi 

suficiente para “despertá-lo” para aquilo que buscava, isto é, uma maneira legítima 

de viver a religião e os modos considerados ilegítimos. 

Semelhante experiência religiosa foi descrita por André, de 26 anos, 

representante comercial: 

Eu cresci educado na religião católica. Tive um momento pra 

conhecimento da religião do Candomblé, mesa branca. Tem 

outro também que é Umbanda.(...) Por último minha mãe 

chegou a me levar na Universal pra conhecer e eu fui uma vez e 

outra, não me identifiquei. Fui na Renascer e também não tinha 

me identificado até que eu tive a oportunidade de ler alguns 

livros do Islã e graças a Deus hoje eu estou aqui. (André). 

No depoimento a seguir, Kleber, nos conta que circulou por alguns tipos de 

religiosidades antes do Islã, como ele mesmo afirma: 

Eu tinha formação católica, fiz crisma, fui batizado.(...) 

Conheci algumas igrejas evangélicas de ir, de acompanhar e 

ler bastante coisa, a que eu estive mais em contato foi a 

Adventista, tem algumas coisas parecidas com o Islã e 

acompanhando por alto a Universal, mas não fazia parte, não. 

(Kleber). 
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Kleber encontra similaridades entre universos simbólicos distintos: a igreja 

Adventista e o Islã. A semelhança se encontra nos hábitos que lhe são familiares: a 

descrença em imagens, a não ingestão de carne de porco, certos tipos de condutas 

morais, isenção de proselitismos. Poucas diferenças despontam nas questões teóricas 

a não ser a figura de Jesus como Deus, o que ele chama de “contradição”. As 

diferenças, no entanto, não chegam a aumentar a tênue fronteira entre as duas 

instâncias religiosas.  

O relacionamento amigável com os adventistas se deu no ambiente de 

trabalho, em uma empresa. Neste sentido, não se pode negar que estes ambientes são 

espaços de socialização, relativamente autônomos frente à religião islâmica, que 

permitem elaborar e aproximar práticas fundamentadas em sistemas simbólicos 

diferentes. Kleber encontra certa legitimidade nas práticas adventistas sem que isso 

implique em abandonar as suas.  

Os dados apresentados anteriormente indicam que esta “cultura” religiosa 

dos convertidos, no tocante às suas biografias religiosas, ainda que aparentemente 

cristã, é profundamente eclética e sincrética.  

Notemos que nos depoimentos de Marcelo, André e Kleber descritos, no 

que se refere às suas biografias religiosas pré-islâmicas, subsiste a construção de uma 

religiosidade individualizada. A partir dessa constatação, podemos inferir que a 

instabilidade religiosa é uma referência central na vida dos convertidos.  

Procuraram não se restringir a um tipo apenas de religião e o nível de 

comprometimento com essas religiões foi baixo. Mantendo uma relação mais fluida  

com o sagrado e uma busca centrada no indivíduo, os convertidos puderam construir 

suas próprias formas de relacionamento com as agências religiosas, estabelecendo 

critérios próprios para a manutenção de sua fé. Por outro lado, as religiões 

experimentadas não conseguiram criar respostas plausíveis, suscitando neles a 

necessidade de transitar entre universos distintos. 

 

3.  A APROXIMAÇÃO AO ISLÃ 

Nesta parte, interessa-nos analisar as experiências reelaboradas pelos 

convertidos e sua opção pelo islamismo, assim como, verificar os valores que estão 
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por trás dessa opção, os atores sociais envolvidos e os objetivos visados. A 

aproximação dos convertidos com o novo sistema alternativo de plausibilidade 

decorreu de várias circunstâncias as quais serão observadas a seguir. O relato de Rita, 

40 anos, paisagista, registra as impressões do primeiro contato que teve com o Islã 

por meio de leituras incentivadas pelo ambiente familiar: 

(...) Eu fui ouvir falar do Islã pela primeira vez até através da 

minha mãe por causa dos livros de história da arte, eu vi as 

mesquitas e fiquei alucinada, achei lindíssimas e tal.(...) Foi 

uma coisa muito interessante porque dentro da minha 

cabecinha assim eu vi que tinha um monte de caminhos, um 

monte de religiosidades coisas mais estranhas e tal. (Rita). 

Com passagem pelo catolicismo e kardecismo, Rita manifestou interesse por 

religião, mantendo-se crítica frente ao “monte de religiosidades”. Por essa razão, fez 

dessa busca por religião, uma busca pessoal e numa fase posterior, a adolescência, se 

impressionou com a autobiografia de um negro americano convertido ao islamismo, 

Malcom X: 

(...)  uma das coisas que chamou muito a atenção sobre o Islã 

foi que eu li a autobiografia de Malcon X. e quando li aquilo, 

uma coisa que me tocou muito foi o nível de transformação, 

porque o livro inteiro fala de transformação. Porque o Malcon 

X é um bandido, inclusive a forma como foi feita a biografia, é 

famoso mas ainda estava naquele esquema bem brutal da 

nação do Islã. E ele vai contando as coisas da maneira como 

ele realmente viveu. O começo da leitura é extremamente difícil 

para quem é branco  porque é de uma agressividade, uma 

violência explícita contra o branco, que a gente não tá 

acostumado, né? E você vai meio que acompanhando a 

transformação dele, até ele se converter ao verdadeiro Islã, que 

foi no final e é por isso que ele foi morto, porque a maior parte 

desse período da transformação dele foi dentro da nação do 

Islã. Ele começa percebendo os erros e vai buscar o verdadeiro 

Islamismo. (Rita). 

O que a tocou muito foi a idéia da “transformação” ocorrida na biografia 

desse negro que, inicialmente, estava vinculado a um grupo chamado “Nação 

Islâmica”, cujo líder negro, Elijah Muhammad, tinha como ideologia resgatar a 

dignidade dos negros frente a segregação racial praticada pelos brancos norte-

americanos. Num determinado momento da sua vida, Malcom X rompe 

ideologicamente com esse grupo, chamado pela convertida de “esquema brutal”, e 

vai em busca do “verdadeiro islamismo”.  
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Outro acontecimento na vida da convertida que a aproximou ainda mais do 

Islã, foi seu casamento: 

(...) Quando conheci meu marido, ele estava dando aula 

justamente da História das Religiões. E aqui em casa aqui é 

cheio de livro, pra minha surpresa, desde a primeira vez que 

conversei com ele, os primeiros toques foram sobre o Islã, e foi 

muito interessante e nós nos casamos e o tempo todo a gente 

falando sobre o Islã. Ele é brasileiríssimo, não é árabe. Se 

passaram dez anos praticamente. Ele lia tudo, mas não chegava 

a tomar uma iniciativa pra conversão. Pra mim já tava muito 

claro que era esse o caminho, eu já tinha lido demais. No 

finalzinho, quando eu tava pra me converter, eu já tinha 

conhecido os livros do CDIAL (Centro de Divulgação do Islã 

para a América Latina). (Rita). 

O novo ambiente matrimonial maximiza-lhe as oportunidades de contato 

com o Islã através do relacionamento intelectual com seu cônjuge. Antes mesmo de 

ter conhecido o Islã oficial, a convertida apoiou-se em literaturas extra-oficiais o que 

indica a sua autonomia de buscar o conhecimento, o “saber”, por seus próprios 

meios: 

Mas na verdade eu já tinha lido coisas como Titus Burkart, 

Hermy Nasdri, esse último é persa e nasceu muçulmano, mas 

não é xiita. O Titus Burkart, pegou muita parte da História da 

Arte, é um convertido. O que acontece é que esses autores não 

estão dentro do mundo oficial do Islã. Existe muita coisa fora 

desse mundo mais oficial. Principalmente existe um 

probleminha que é assim: nesse mundo oficial, cada vez que 

você fala do sufismo, eles não aceitam. Esses tipos de autores 

são autores que passeiam pelo sufismo. (Rita). 

Essa busca se dá através de pesquisas, de leituras de pensadores do universo 

sufista e budista e permite-lhe conhecer tipos de caminhos que se diferenciavam, por 

sua linha ideológica, do islamismo sunita. A absorção ou a aproximação com autores 

que ela mesma selecionou, permitiram que fizesse uma síntese teórica “mais aberta” 

do Islã. Convencida de que o Islã seria a religião escolhida, Rita teria que 

“convencer” o marido da sua decisão: 

(...) Chegou uma hora assim, eu quero me converter até eu 

comecei conversar com meu marido, mas ele estava mais 

resistente “ah, será que a gente vai conseguir viver com 

disciplina?” e aí foi muito interessante porque pelas próprias 

leituras que eu tinha tido bom eu não conseguia ver como uma 

coisa que ia mudar de um dia pra outro. Na minha cabeça, pra 

mim é um processo dinâmico, né? Então deve ter alguma coisa 
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que você vai aos poucos, agente via aquelas orações em árabe, 

mas quando a gente ia conseguir decorar isso aí? Nunca, né? 

Então assustava um pouco, a parte formal assustava um pouco. 

(Rita). 

Nesse caso, passar para um sistema religioso mais estruturado implicaria 

ensaiar alguns passos de formalização como, por exemplo, a “disciplina” e a “língua 

árabe” que se postaram como possíveis empecilhos para a conversão, sobretudo do 

cônjuge: “a parte formal assustava um pouco”. E isso implicaria também perder o 

poder de controle sobre a individualidade o que fez a perceber que a conversão é um 

processo dinâmico, em outras palavras, gradual. Por intermédio de uma de suas 

amigas, uma cristã da igreja ortodoxa, Rita  aproximou-se – mantendo-se ainda longe 

de uma mesquita – de uma professora de árabe, para conhecer o terreno: 

(...)  Aí eu fui com ela na tal entrevista e chegou lá eu conversei 

com ela. E aí diz ela, que eu continuo tendo amizade com ela, o 

que chamou atenção pra ela foi que uma hora eu falei pra ela 

assim: “se eu puder me converter, não sei quando meu marido 

vai se converter”, porque no Islã você não pode ser muçulmana 

e ter um marido não muçulmano. Eu não sei como vai se dar 

isso, mas “eu prefiro ser uma muçulmana em pecado que não 

ser uma muçulmana” e acho que pra ela foi uma coisa que 

chamou muito a atenção, né?. (Rita). 

Nesta “entrevista” com a professora, Rita mostra seu anseio de se tornar 

muçulmana mesmo que para isso fosse marginalizada, religiosamente falando. Rita 

não apenas estava interessada em conhecer a realidade em que iria abraçar, mas 

possivelmente encontrar saídas para sua situação matrimonial. Nesse sentido, 

consciente da existência de regras que poderiam contrariá-la, busca alguma brecha na 

tradição, numa regra islâmica, para justificar tal atitude: 

(...) E ela (a senhora) falou: “não se preocupe, é um processo”, 

ela contou um relato da vida do profeta em que ele comenta 

que tem uma filha dele que se converteu e o marido não se 

converteu e passaram alguns anos antes dele se converter. 

(Rita). 

Após essas experiências e considerados os riscos, Rita procura o espaço 

religioso para formalizar a sua conversão: 

(...) Aconteceu uma coisa muito interessante, “hoje eu vou à 

mesquita”, cheguei lá na porta da mesquita da avenida Brasil, 

numa sexta feira cheia de gente, eu não sabia por onde entrar, 

se tira sapato, porque é aquela história né? Você vai fazer a 
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oração, você tira o sapato, só que quando você chega numa 

mesquita, você não sabe quando que começa a sala que você 

tira o sapato, quando que você põe lenço ou tira lenço, enfim. 

Na sexta-feira, só tinha homem, aquelas coisas, né? Mais aí 

quando eu entrei, nem era salão principal mas lá na primeira 

sala, eu não tinha sido informada ainda, primeira pessoa que 

eu bato o olho, era a minha amiga lá, era conhecida, que na 

época não tava lá em Santa Catarina, tava em Minas. Ela tinha 

chegado no dia anterior em São Paulo e tinha ido fazer oração 

na mesquita então quando eu entrei assim ela olhou: “Rita!”. 

Foi perfeito, assim ela me apresentou o sheik, ela me ajudou a 

colocar a roupa de oração, ela ficou super feliz e tal. Aí eu fiz a 

shahada. Aí foi muito legal, ela foi me orientando e depois de 2 

meses meu marido foi lá também e fez e tudo deu certo, graças 

a Deus. (Rita). 

As frases: “...quando você chega numa mesquita, você não sabe quando que 

começa a sala...que você tira o sapato, quando você põe o lenço ou tira o lenço, 

enfim...”, indicam a insegurança e as dificuldades encontradas frente o novo 

ambiente. Na mesquita, principalmente no momento da cerimônia religiosa, existem 

regras de condutas institucionalmente adequadas e os lugares simbólicos, tanto para 

homens quanto para mulheres, deverão ser observados. Por isso a dificuldade da 

convertida em “achar o seu lugar”, já que a presença masculina era predominante e a 

procura de sua integridade dentro desse espaço, foi visível. O encontro com a amiga, 

também convertida, vinda do judaísmo, fez com que Rita saísse do anonimato. Esta 

“amiga” teve um papel fundamental no sentido de orientar a conduta da nova 

prosélita dentro dos ditames religiosos.  

Para definir sua shahada, Rita se dizia estar muito assustada e emocionada. 

Apoiada por um líder religioso ou sheik, Rita pronunciou algumas palavras em árabe 

para um público majoritariamente masculino, numa sexta-feira. Para ela, o momento 

da conversão foi “um caminho seco”, ou seja, prático e simples, despertando nela a 

sensação de “voltar para casa”: 

O que eu sinto no Islã, é que as coisas são mais simples. Os 

rituais em si são mais secos até. Então é a impressão que eu 

tenho é...pra mim na verdade a impressão que eu mais guardo 

não é tanto da shahada porque eu tava tão assustada, na hora 

eu tava emocionada, assustada e tal e falei pro sheik que eu 

tava meio assim, mas quando eu entrei na sala de oração da 

mesquita na Avenida do Estado, aí foi uma coisa muito forte, 

fiquei muito emocionada. A sensação que eu tive assim, foi uma 

coisa se eu tivesse voltado para casa, a sensação foi de retorno 

que eu sinto uma coisa no Islã que é interessante que o Islã tem 

esse conceito, né? É uma verdade que a gente volta e nem 
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deveria se chamar convertido, é revertido. Então é como se eu 

retornasse para uma coisa mais básica. Então no Islã acontece 

um caminho, os budistas falam de caminho úmido, é um 

caminho seco. (Rita). 

O Islã também é definido como um “caminho linha dura”, no tocante ao 

cumprimento das regras, da seleção  daquilo que é permitido e o que não é permitido. 

Segundo a conversa, é um caminho de purificação e de prevenção: 

(...) No caso do Islã, eu acho que existe muito essa coisa de 

prevenir, de aparar arestas, de purificar, de limpar. Então 

nesse sentido, ele é um caminho linha dura por um lado 

realmente ele é porque ele vai muito: “isso é bobagem, aquilo é 

bobagem”, entendeu? Nesse sentido ele exige de você, mas de 

uma forma consciente, é claro. (Rita). 

Encontraremos em outro depoimento situação similar ao da shahada de 

Rita. Emoção e nervosismo também fizeram parte da shahada de Cláudia. Feita 

coletivamente, aumentou sua emotividade, tornando mais intensa a sua impressão:  

(...) Eu já me sentia muçulmana, não foi algo precipitado, não 

foi uma coisa assim de momento. Eu já sabia exatamente o que 

eu queria e, no momento, eu fiquei emocionada. Quando eu 

falei, fiquei um pouco nervosa. Tinha bastante gente. Foi na 

Mesquita Brasil. Eu senti assim uma coisa tão boa. Quando eu 

cheguei em casa, fui tomar um banho. Foi assim uma coisa 

muito gostosa. Eu tava me sentindo mais leve. (Cláudia). 

Tomemos agora o depoimento de Marcelo, que teve o primeiro contato com 

o Islã através de um curso de árabe na cidade de Brasília: 

Quando eu tinha a idade de 26 anos eu comecei a freqüentar 

um curso na cidade de Brasília, quando eu tinha me mudado. 

Até os 18 anos, até o ano de 83 aproximadamente, eu morava 

no interior de São Paulo. De 83 para 89, eu me mudei para 

capital e quando foi em 89, 90, eu me mudei pra Brasília e lá 

eu comecei a ter contato e me interessar em fazer um curso de 

idioma e comecei a fazer o curso de idioma árabe. Era um 

idioma que eu escolhi aleatoriamente. Pretendia fazer assim o 

grego, ou uma língua é...chinesa ou japonesa, mas de repente 

eu escolhi o árabe. E no decurso da aprendizagem da língua 

árabe, dentro de um instituto de cultura árabe, eu tive contato 

com livros, com pessoas do Islã. Esse instituto não era 

vinculado com mesquita, era um instituto de cultura árabe 

brasileiro, mais em nível cultural e não tem vínculo com 

religião nenhuma, inclusive ele é patrocinado pelas 

embaixadas da Síria e do Iraque, mas fundamentalmente para 

propagar a cultura árabe e não propagar a religião dos árabes. 

(Marcelo). 
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O curso lhe proporcionou maior interação com a cultura árabe, seus 

costumes e sua religião. O convertido freqüentou o curso por dois anos (1992-93), 

duas vezes por semana, mas a “conversação” em árabe ficava circunscrita ao âmbito 

escolar o que mostrou a princípio sua dificuldade de assimilação: 

(...) Conversação era só na classe, fora da classe eu não 

conversava com ninguém, no meu trabalho ninguém falava 

árabe, minha casa ninguém falava árabe, na rua ninguém 

falava árabe. Árabe era mais mesmo na mesquita e pra gente 

que tava aprendendo, você chega pra conversar com uma 

pessoa em árabe e não consegue entender no começo, muito 

pouco, né? O desenvolvimento maior você pega quando você 

pratica conversação todo o dia. (Marcelo). 

Trabalhando na área de vendas, como representante comercial, o convertido 

dizia estar bem informado sobre o “mundo” porque via regularmente jornais e 

telejornais, mas não associava o islamismo aos muçulmanos: 

(...) Tinha ouvido falar de muçulmanos, mas não sabia 

exatamente o que era os muçulmanos, sabia que era uma 

religião que foi dominante no povo árabe. Vim depois saber 

que ela foi dominante não só entre os povos árabes, mas o 

maior país islâmico do mundo não é nenhum país árabe, é um 

país que é fora da Arábia que é a Indonésia.(...) Esse contato 

que eu tive foi uma coisa pra mim admirável. Até então, eu me 

considerava uma pessoa bem informada e de repente eu me 

vejo na frente de outras que eu desconhecia completamente. 

(Marcelo). 

O contato direto com o professor de língua árabe e a leitura de um livro: “O 

caminho para o Islamismo”, acentuou ainda mais o interesse do converso pelo Islã: 

(...) Eu estava a 1 km de uma mesquita, no prédio onde eu 

estudava a respeito disso, acerca do idioma árabe e não sabia 

que existiam sheiks, mesquitas, não tinha o conhecimento disso. 

O meu professor de língua árabe, que era um sírio de religião 

muçulmana porém, ele não falava acerca da religião, o que ele 

se comprometia era dar aula de língua árabe...(...) Quando ele 

começou a notar meu interesse, que eu comecei a fazer 

perguntas a respeito do Islã, foi quando ele começou a se 

manifestar, né?(...) foi quando ele começou a me falar algumas 

coisas, eu comecei a questionar. Foi quando também eu 

comecei a ler acerca disso e questionava ele também sobre 

isso. Quando eu comecei a ter contato com o Islã foi através de 

um livro. Eu comecei a ler esse livro, um livro que chama: “O 

caminho para o islamismo”, é um livro que existe em 

português, em árabe escrito por um dos sábios aqui no Brasil. 

Esse livro me explica toda a doutrina do islamismo. (Marcelo). 
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Apesar de ter estabelecido uma certa proximidade com o professor e com a 

literatura especificamente  islâmica, isso não foi suficiente para que o converso 

estreitasse sua relação com a religião. O vínculo de amizade que a escola suscitou 

possibilitou a sua inserção no campo religioso, em uma mesquita: 

Não fui diretamente à mesquita. Eu fui mantendo contato com 

essas leituras acerca do Islã e conversava com esse ex-

professor de idioma, me explicava algumas coisas que eu tinha 

dúvida. Não lembro exatamente o que era. Ele falava acerca do 

Islã....foi quando eu conheci um outro brasileiro que 

freqüentava a mesquita. Até aí, eu não fui através  desse 

professor, pra mesquita. Eu conheci um brasileiro que 

freqüentava a mesquita, inclusive ele que sugeriu o nome de 

Marcelo. Esse brasileiro não trabalhava comigo.(...) Eu o 

conheci através do próprio centro de cultura árabe, ele 

freqüentava também lá. Ele tinha além do próprio idioma, ele 

tinha cursos de danças árabes, né? dança do ventre, danças 

folclóricas e ele tinha o contato com pessoas que participavam 

disso. Ele não chegou a se converter. Ele conheceu o Islã, 

freqüentava a mesquita e até onde eu soube, ele não chegou 

assim a falar com o sher. Que eu saiba, ele não se converteu 

porque ele conhecia o islamismo até um certo grau, 

freqüentava a mesquita e que eu pude entender depois que ele 

não havia entendido o islamismo. Tanto que a profissão dele 

era tarólogo. (Marcelo). 

Podemos dizer que seu amigo tarólogo foi o facilitador da entrada do 

converso na mesquita. Segundo ele não houve restrições por parte do público da 

mesquita e muito menos daqueles que possuem o “saber religioso” ou do corpo de 

especialistas: os sheik´s. Ninguém os interpelou. Na verdade, o tarólogo deu 

“permissão” ou convidou o converso a participar: 

(...) Eu fui numa oração de sexta-feira, aí ele me ensinou como 

fazer a purificação. Ele mesmo, esse amigo, me ensinou a fazer, 

depois entramos na mesquita, tiramos os sapatos. Ele falou: “O 

que eu fizer você faz igual”. Ele fez 2 genuflexões, né? e a 

saudação à mesquita, é um respeito à mesquita.(...) Então, nós 

entramos antes de começar o sermão, ele me disse: “Olha, eu 

vou rezar assim...”. Até então eu não sabia como rezavam os 

muçulmanos exatamente. Eu tinha lido nesse livro alguma 

coisa, mas eu não tinha presenciado. Eu já tinha conhecimento 

teórico, mas não tinha visto, não é? Então, ele diz: “Olha, você 

vai rezar como eu rezar, tudo que eu fizer você faz igual”. 

Então, ele entrou, deu uns passos, até o meio da mesquita e 

começou a rezar e eu fiquei do lado dele e eu fazia exatamente 

igual. Todas as posições que ele fazia, eu fazia.(...) Ninguém me 

criticou, ninguém me interpelou, absolutamente nada. Terminei 

a oração, que é a oração à mesquita, nós sentamos e 

aguardamos o começo do sermão. O sheik fez o sermão, ele não 
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falava português. Foi só feito o sermão em árabe, não houve 

tradução. Nem eu, nem ele soubemos o que foi dito. Depois que 

o sher termina, ele desce do mimbar e faz duas genuflexões, 

uma oração composta de 2 genuflexões que chama-se “oração 

da sexta-feira”, oração do Jumma. Eu participei dessa oração 

também sem que eu tivesse proferido a shahada que é a 

conversão, né? (Marcelo). 

Esta presença anônima do converso junto com seu amigo, não foi evitada 

pelos muçulmanos da mesquita pois os visitantes agiram “como muçulmanos” dentro 

das regras sem ao menos entender a Khutba. O converso seguiu e repetiu os gestos 

do amigo tarólogo desde o momento da purificação até as genuflexões realizadas. Foi 

neste ambiente que o converso pôde conhecer a “prática do Islã”, o comportamento 

exterior dos muçulmanos numa cerimônia religiosa: 

(...) Quando eu entrei na mesquita eu nunca tinha visto alguém 

rezando daquela maneira, mas nem na televisão eu tinha visto 

aquilo, não tinha esse contato, não tinha prestado atenção 

nisso. Quando eu entrei e vi as pessoas fazendo isso dessa 

maneira, eu questionei: “Que pessoas são essas que colocam a 

testa no chão?”, colocam a testa, o nariz no chão e se 

submetem dessa maneira, se humilham no chão? Com o 

traseiro pra cima, com a testa no chão, que pessoas são essas? 

Aquilo me deu mais força ainda. Isso tem uma coisa muito 

profunda que eu tenho que conhecer. E foi quando eu comecei 

a conhecer mais a pratica do Islã dentro da mesquita. 

(Marcelo). 

Entendemos que a compreensão que o convertido teve do Islã passou 

necessariamente pelas relações sociais que ele foi travando ao longo dos seus anos de 

estudo sobre o idioma árabe. Foi dentro desse contexto que o converso se apropriou 

do universo mais estruturado da religião. O contato com os livros, o idioma e , 

posteriormente, a ida a uma mesquita capacitou-o para atribuir significado a sua 

experiência.  

Depois da sua shahada, em julho de 1992, saiu do Brasil e foi estudar na 

Arábia Saudita, na cidade de Medina, a convite de professores da universidade. 

Permanecendo um ano e quatro meses, pôde aprofundar questões sobre 

jurisprudência islâmica mormente na questão da unicidade divina. O 

desenvolvimento de uma prática impregnada pela reflexão suscitou sua capacidade 

de interpretar, nomear e significar as coisas do mundo e a própria relação com elas, 
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inclusive de avaliar as relações que teve no passado. É o que indica quando faz a 

crítica ao seu ex-amigo tarólogo: 

(...) É impossível a  pessoa ser taróloga e muçulmana porque o 

tarólogo mexe com crenças, com politeísmo, né? O que faz o 

tarólogo? Ele prevê o futuro. Como é que pode um muçulmano 

prever o futuro? Não existe. Jamais você pode dizer que é 

muçulmano e tarólogo porque ele está caindo no primeiro 

ponto que é a unicidade divina. Quando diz unicidade divina e 

a pessoa diz que prevê o futuro? Isso só está na mão de Alá.(...) 

As pessoas que fazem isso, elas estão auxiliadas pelo demônio, 

estão auxiliadas pelos gênios que trazem essa informação pra 

essa pessoa.(...) Em vez de elas buscarem o auxílio em Deus, 

ter paciência, com aquilo que Deus prescreve pra ela que é o 

destino e nós vamos falar acerca disso futuramente. Dela se 

colocar no seu destino....ela tá buscando coisas que ela não 

deveria fazer. Ela tá lidando com entidades perigosas, ela tá 

lidando com demônios, com gênios que desmistificam isso, que 

colocam isso num plano. A pessoa que está fazendo isso, ela tá 

cometendo politeísmo. (Marcelo). 

O termo “politeísmo” pareceu-nos apropriado para assinalar um traço 

marcante da experiência do converso dentro do atual sistema de plausibilidade 

islâmico. Neste caso, o politeísmo aparece como um atributo daqueles que têm como 

prática “prever o futuro”. O “futuro” e o “destino” pertencem  à divindade e a idéia 

de se igualar a ela é inadmissível. As entidades referidas, o “demônio” e os “gênios”, 

segundo o converso, pertencem a um universo sobrenatural e perigoso, portanto 

ilícito.  

Ele justifica com esses termos sua crença no atual sistema simbólico 

islâmico fazendo com que sua percepção do sagrado se exteriorize nas imagens das 

entidades. Daí a sua tendência de ilegitimar a prática do tarólogo. Distinguindo a sua 

postura de outras práticas não islâmicas, aquilo que é diferente passa a ser 

considerado como profano. Mediante a reflexão que faz sobre a transcendência, a 

unicidade divina, o converso rearticula o seu passado de um  modo próprio, 

construindo assim sua subjetividade e identidade. Apoiando-se no argumento da 

unicidade divina, o converso também procura fazer críticas ao cristianismo em 

relação a intermediação dos “santos”: 

(...) Nós viemos de uma educação baseada no cristianismo e o 

cristianismo não é baseado na unicidade divina. Ele é baseado 

na trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que 

sequer consta na Bíblia. Jesus não falava acerca da Trindade, 

nunca falou acerca da Trindade. Então nós trazemos com essa 
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base, com esse conhecimento, né? Um santo pra cada dia...em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Em nome de 

Jesus, em nome da virgem Maria, então nós viemos com tudo 

isso na cabeça. Então são muitas divindades, muitas pessoas 

pra seguir sendo que quem criou tudo isso, quem criou, quem é 

o senhor de tudo isso é um só. Se você pode se direcionar 

diretamente pra Deus por que você vai se desviar por outros 

caminhos? É mais direto, não tem parábolas, não tem 

mistérios, não tem estigmas, não tem coisas assim que a pessoa 

tem que buscar no além, não existe nada disso. A mensagem do 

Islã é clara, ela é absoluta, né? “Ouça a Deus e obedeça-o”, 

né? como tá no Alcorão sagrado, né? (Marcelo). 

Lucas, 37 anos, convertido há cinco anos, aproximou-se do Islã por 

intermédio da arte islâmica: 

(...) Depois que eu entrei na faculdade, sempre vi alguma coisa 

assim de filosofia,  fiz algumas aulas de estética da arte, foi 

quando comentou sobre arte islâmica.(...) Eu parei porque até 

antes da faculdade eu tocava 3, 4, 6 horas de violão por dia. 

Violão clássico. Tocava as obras de Bach. Aí eu entrei na 

faculdade. Fui pra Ribeirão estudando odontologia lá, mas 

sempre tentando lê. Li alguns fragmentos, traduções dos sábios 

islâmicos aí quando eu voltei pra cá (SBC). (Lucas). 

Após concluir a faculdade de odontologia em Ribeirão Preto, o converso se 

estabelece em São Bernardo do Campo. Trabalhando em uma das prefeituras da 

região do grande ABC como dentista, teve contato com a mesquita em SBC através 

de um dos seus amigos não muçulmanos: 

(...) Tinha um amigo nosso que dava aula em São Paulo e falou 

que tinha uma mesquita em São Bernardo. Eu vou lá visitar. Eu 

visitei e o que me interessava a principio, que me interessou foi 

a coisa do árabe. Que era coisa do Alcorão, eu já tinha lido 

alguma coisa que o Alcorão tinha sido revelado em árabe.(...) 

Então tive o desejo de estudar árabe. Eu procurei a mesquita 

com essa intenção foi quando conheci Mohammad (sheik 

libanês que trabalha na WAMY). Cheguei a fazer mais seis 

meses de aula.(...) Em 95, primeiro semestre de 95, eu fui 

procurar a mesquita pra estudar árabe e estudando árabe eu 

senti esse desejo de me converter. Eu lembro que eu ia às 

sextas-feiras à mesquita porque a minha intenção não era me 

converter, minha intenção era a língua. O que me admirava 

muito é quando o sheik recitava o Alcorão. Achei que aquilo 

tinha uma musicalidade, tinha a coisa da leitura. Uma coisa 

assim que me deixou admirado. Aí eu parei de fazer essas aulas 

com Mohammad e comecei a  ir atrás de pessoas que pudessem 

me dar informação sobre a leitura do Alcorão. Consultei o 

sheik Ali, Mohamed porque tem regras pra você ler, né? Eu fui 

correndo atrás e estudei isso, né? Toda a coisa da pronúncia. 
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Fiquei mais de 6 meses estudando o alfabeto de como 

pronunciava cada letra. Eu tinha problema de dicção. (Lucas). 

A nosso ver, o converso foi atrás da língua, do árabe. A princípio seu 

interesse recaiu sobre a língua e não sobre a religião em si. Lucas agiu dentro de um 

ritmo próprio, procurando utilizar os meios disponíveis – espaço para o aprendizado 

da língua árabe e recitação do Alcorão – que lhe permitissem responder a uma 

situação imediata. Nota-se que Lucas não procurava discursos religiosos, mas a 

“musicalidade”, a “coisa da leitura” suscitada pela recitação do Alcorão. Define-se 

como uma pessoa autodidata, conseguindo alcançar uma base razoável de 

compreensão do Alcorão. Atualmente dedica-se como voluntário da WAMY, faz 

traduções de versículos do Haddiz do profeta (seus ditos) e do Alcorão. Depois da 

sua shahada, mostrou interesse em estudar fora do país, mas não foi chamado: 

Se me der o Alcorão eu leio, mas eu não compreendo tudo, né? 

Porque a língua árabe é muito rica, né? Teve uma época que 

estudava sozinho em casa. Eu comprei dicionário árabe-inglês, 

árabe-árabe. Eu ficava lendo dicionário. Pegava o texto ali e 

passava a tarde inteira pra traduzir um parágrafo. Começava 

lendo um Hadizz do profeta, um versículo do Alcorão, aí 

procurava uma palavra e aí viajava, né? Aí eu cheguei a pedir 

toda a papelada, estudar religião. Eu fiz uma entrevista pra 

faculdade de Medina onde o sheik Ali estudou, mas não me 

chamaram , provavelmente por causa da idade. (Lucas). 

O convertido aponta ainda a “falta de alguma coisa” e essa necessidade 

subjetiva é descrita por ele como um sentimento consciente. Essa “busca” tinha de 

ser preenchida ou eliminada: 

Eu fui sempre buscando uma coisa maior da coisa da vida. 

Dessa realidade e se existe outra realidade. A dificuldade 

econômica não foi o fator que me levou pra religião, claro que 

dificuldade a gente sempre tem. O que me levou para  a 

religião foi essa coisa do saber. A coisa do Alcorão me 

apaixonou e foi me levando a mergulhar dentro de mim. 

(Lucas). 

Para ele, o Islã serviu como um “catalisador”, como modelo, não somente 

para compreender aquilo que buscava, mas também para enxergar o mundo, a 

realidade, de uma outra forma: 

Acho que o Islã na minha vida foi um catalisador. O Islã 

também tem essa coisa,  o haram, o pecado, mas talvez seja até 

a época da minha vida que eu entrei em contato com a religião. 
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Eu quero sempre tentar compreender porque isso. Por que isso 

pode e isso não pode, né? Foi uma coisa assim que eu não 

amadureci em 27 anos da minha vida, eu amadureci em 5, de 

abrir a visão, de olhar pras coisas do mundo e enxergar 

totalmente diferente do que eu via antes. (Lucas). 

Essa diferenciação, retratada pelo converso, só foi possível devido ao Islã. A 

maneira de olhar para o mundo passou a estar organizada em torno de um centro 

único de interpretação da realidade. Aproximando-se da linguagem religiosa, através 

do aprendizado da língua árabe, o converso adquire um certo conhecimento ou um 

“saber” que inclui fatos e valores, assim como a disposição de obedecer a normas e 

regras. O mundo passa a ser visto como uma esfera separada da moralidade, ou seja, 

a lógica do cotidiano é o “vale tudo”, onde o discurso é separado da prática. A falta 

de visão das pessoas é encarada como parte da sua natureza a que o converso chama 

de “miséria humana”. O mundo é organizado pela imoralidade e ignorância, o que o 

converso traduz por “inferno”. A busca da compreensão equivale à busca da 

liberdade. Adquirindo a liberdade, as pessoas passam a discernir o bem do mal e têm 

possibilidades de viver sobre regras morais. Neste sentido, o Islã é percebido como o 

único elemento de salvação e redenção. 

Passaremos a relatar a seguir a experiência de três convertidos que 

conheceram o Islã  a partir de movimentos de consciência política. Ativistas do 

movimento negro, inclusive do rap, descreveram que a presença do Islã foi marcante, 

não somente para as suas conversões, mas para poderem reinterpretar as práticas às 

quais estavam vinculados. Atuando hoje como guarda municipal em SBC, Kleber 

conheceu o Islã na década de 90, em meados de 1994, através do movimento negro 

unificado (MNU). Este movimento tinha por finalidade agrupar pessoas de baixa 

renda, mormente os negros, para ali criarem uma base política de conscientização 

contra as drogas e a violência urbana. Por intermédio de um trabalho proselitista 

desenvolvido por um grupo de muçulmanos que visitaram o MNU, informando sobre 

o Islã e distribuindo livros, procuraram mostrar um paralelo entre o Islã e a questão 

afro. Kleber adquiriu um livro chamado “Compreendendo o islamismo”, mas 

inicialmente, como ele mesmo relata, não se interessou muito. A identificação com a 

religião foi sendo construída por ele através de alguns processos e também por 

influências de “outrens significantes”, ou seja, livros, filmes e pessoas envolvidas 

com o islamismo: 
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Deixei de lado (os livros sobre o islamismo) e aí eu continuava 

com a luta porque era muito novo, eu tinha 16, 17 anos só que 

não tive um acompanhamento. No dia que eles (os 

muçulmanos) marcaram pra conhecer o espaço deles que era 

ali na Vergueiro, eu não fui porque tava estudando porque 

senão de repente ali era minha identificação. O que me 

identificou também, o que me influenciou depois no tempo, foi o 

Malcom X (muçulmano convertido americano). Era um negro 

sendo muçulmano com uma linha política. Aí eu tinha visto 

aquele filme ali e...porque a gente tem aquela visão realmente 

de que a religião é do pessoal do Oriente Médio, não é de 

africano. O conceito nosso era de que, quando eu estava no 

movimento negro,  que era uma religião próxima pra nós, esse 

era o meu conceito (frisou), tinha que ser afro-brasileira e até 

errado dizer esse termo,mas uma religião Ioruba, Candomblé. 

A visão que eu tinha era isso, cada povo tem sua religião. O 

japonês era o budismo e a gente tinha a nossa, mas depois você 

vai descobrindo que não era bem por aí, né? Desde a época do 

surgimento do mundo existem negros, judeus, católicos, de 

Ioruba, uns que são ateus. Só sei que foi um barato, eu tinha 

cada pensamento...aí eu me aproximei, eu queria saber mais 

porque eu estava muito fraco de fé.(...)  Aí eu comecei a ver 

aquele filme, me interessei também e tinha essa questão de tá 

cuidando da fé. (Kleber). 

Ao assistir o filme Malcom X, o converso se identifica com a linha política 

de um negro americano convertido ao Islã e a partir daí desperta para a compreensão 

das outras religiões. Consciente da sua negritude, o converso interpretava a seguinte 

questão: “cada povo tinha sua religião” e os negros portariam uma religião que os 

identificaria: a Afro-Brasileira. Ele mesmo, procurando interpretar essa idéia 

departamentalizada da religião, procurava harmonizar e dar sentido à origem 

religiosa da humanidade especialmente entre os negros: “desde a época do 

surgimento do mundo existem negros, judeus, católicos, de Ioruba, uns que são 

ateus” e depois declara: “só sei que foi um barato, eu tinha cada pensamento...”. 

Procurando aprofundar sua fé, o converso estabelece um contato mais direto com 

uma pessoa muçulmana do movimento negro: 

(...) Aí comecei a conhecer o Amadu, um africano que veio pra 

cá, veio num navio clandestino. Ele veio pra cá tentar a vida no 

Brasil. É um amigo que eu conheci que eu sabia que ele era do 

movimento negro: “olha ele é um africano, vocês não querem 

dar uma força?” Aí começamos a ajudar ele. Aí ele chegou e 

falou pra mim: “Aqui não tem mesquita?”, eu falei: “Mesquita, 

igreja de árabe?”, eu falei com ele desse jeito. Aí ele veio, ficou 

aqui, se instalou, ficou um tempo morando aqui e depois falou 

pra mim: “por que você não conhece o Islã?”. Até eu tava 

lendo alguma coisa, comecei a falar com ele, mas não peguei 
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nenhum livro. Aí foi um amigo, do movimento negro que falou 

que tinha outra pessoa do movimento negro que tinha se 

tornado muçulmano que era o Edson, mas tem o nome islâmico 

que ele adotou que não me lembro agora. Acho que era Nadin. 

Aí eu fui com ele e me falou.... ele me deu dois livros: “O Islã 

em foco” e o “Mensageiro de Deus”. Aí eu li “O mensageiro 

de Deus”  primeiro. Hora que ele me deu o “Islã em Foco” que 

eu li a fatwa... (oração de abertura).  (Kleber). 

A leitura dos livros e de uma oração em particular – Al-Fátiha50 - fez com 

que expressasse sua vontade para a conversão: 

“Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso”. “Louvado 

seja Deus, o Senhor do Universo, o Clemente, o 

Misericordioso, Senhor do Dia do Juízo Final, só a ti 

adoramos, só a ti pedimos ajuda” então quer dizer ela é o 

resumo do Alcorão. Quando eu li a força passou pra mim 

porque eu sempre ...é uma característica de definir...hoje eu 

preferir ser químico. Então eu sempre lia algumas coisas sobre 

a ciência e quando eu li assim: “Em nome de Deus, o 

Clemente, o Misericordioso, o Criador do universo”....a 

palavra universo abriu minha mente de uma forma...aquilo foi 

entrando em mim eu falei: “eu quero ser muçulmano”. Aí 

quando eu fui lá (na mesquita): “como eu faço pra ser 

muçulmano?”. Aí ele falou: “você precisa fazer a shahada, 

depois tomar um banho"  (Kleber). 

Notamos que sua busca por uma religião teria que corresponder a uma 

realidade, um contexto determinado que circunscrevesse as instâncias da sua vida e 

que também pudesse justificá-las: 

(...) O principal motivo foi a  busca da fé, de identificação, de 

não ferir a minha fama de atuação na sociedade, de mudança. 

A gente sempre teve uma característica de atuante de mudança, 

eu, ele (André), a Mônica. A gente queria algo que não ferisse 

também a nossa identidade porque a gente tem uma origem 

africana que algo que uma religião em si, uma crença que te 

valoriza nisso. Isso no Islã é ponto pacífico, todos os pontos 

têm a sua valorização, pelo menos entrou muito mais fácil em 

mim desse jeito. (Kleber). 

O Islã serviu-lhe como ideologia permitindo-lhe reforçar a idéia de mudança 

da sociedade, que respeitasse sua cor, valorizando inclusive sua “origem africana”. A 

alternativa religiosa escolhida procurou ser coerente com a necessidade imposta pela 

                                                 
50 Esta oração se refere à primeira surata do Alcorão. Também chamada de introdução ou elogio cuja 

tradução é a seguinte: Louvado seja Deus, Senhor do Universo, o Clemente, o Misericordioso. 

Soberano do Dia do Juízo. Só a Ti adoramos e só de Ti imploramos ajuda! Guia-nos à senda reta. À  

senda dos que agraciaste, não à dos abominados, nem à dos extraviados”. (ASSAWAF, s/d, 63-64). 
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história do converso. Para ele, a legislação encontrada no Islã é plenamente 

democrática, permeada por regras de condutas morais, sociais e econômicas. Neste 

sentido, o Islã é interpretado como única possibilidade redentora para um povo 

“perdido”: 

(...) E a diferença que eu acho do Islã pras outras religiões, não 

dá nem pra dizer que o Islã é uma religião. Quando você 

conhece, você descobre que é um sistema de vida , por quê? 

Tem leis diferentes...a principal diferença do Islã pras religiões 

é que elas não têm leis. Dentro do Islã tem leis. Você pode 

pegar o Alcorão e tipo assim, entrar num país que não tem 

nada, o povo tá vivendo assim perdido. Se você chega com o 

Alcorão lá, tem leis, tem a parte social, tem tudo. Tem como 

você dormir, como você comer, como você beber, como você 

tem que respeitar seu pai e sua mãe, qual é relação entre pai e 

mãe, até onde o filho tem que chegar e a mãe chega com o 

filho. É essa a diferença básica do Islã para as demais. Olha eu 

falo pra você, eu não vejo a jurisprudência no catolicismo, eu 

nunca vi alguém dizer que no catolicismo me apresentasse algo 

que se eu quisesse montar um Estado, como eu faria. No Islã 

tem, o Alcorão e a Sunna, com aquilo ali você já monta um 

governo, um Estado. Tem um plano econômico que nem um 

país hoje que se diz muçulmano, ele não aplica as leis 

econômicas do Islã .Não tem nenhum que aplique. (Kleber). 

Esta convicção religiosa suscitada pelo converso, embora seja uma intuição 

influenciada pela nova religião, procura defender a certeza, o absoluto frente a 

problemas e vicissitudes históricas. Embasado e fundamentado dentro da ideologia 

islâmica, ele procurava harmonizar e dar sentido às diferenças sociais mormente 

entre ricos e pobres. Admite a submissão a uma hierarquia social, ou seja, através de 

uma configuração societária que leve em conta a participação mais ativa do pobre na 

economia: 

(...) O pobre no Islã é isso aí que eu falei pra você, tem que ter 

direito a tudo isso. Hoje não existe nenhum país no mundo que 

ele aplique o modelo econômico islâmico e é a melhor saída 

para um país islâmico e para o mundo, essa que é a verdade. 

(Kleber). 

(...) Então pra mim que tá na periferia foi muito forte pra mim o 

Islã. De repente, uma outra pessoa que for da classe média ou 

rica, ele vai ter outra forma, outra influência, talvez ao 

contrário de mim. Talvez ele tá no meio de tanta luxúria e o 

Islã veio ensinar pra ele que isso não é tão importante. Talvez 

ele sempre teve uma visão de pobre, uma pessoa que mora na 

periferia,uma visão preconceituosa. O Islã veio dizer pra ele: 

“não, não é assim”, e isso aconteceu com muçulmano. Eu 

tenho o Alan como  exemplo, ele vivia numa vida assim: “muito 
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bem, obrigado”, ele largou mão de um monte de coisa, pelo 

Islã, pela fé em Deus, se aproximou de pessoas que de repente, 

nunca teve contato, que é o pessoal da periferia. O Islã une a 

gente, pobres e ricos sempre vão existir, mas o que não pode 

existir é a miséria e a submissão de homem pra outro que 

chega a ser uma questão idólatra, aí não. Pode existir aquela 

submissão hierárquica de alguma coisa que é pra organização, 

mas não que você atribui isso à idolatria, aí não. (Kleber). 

 

Esse depoimento registra com pertinência não os traumas causados pelo 

impacto da conversão, quando o convertido defronta-se com padrões de conduta aos 

quais não estava habituado. Pelo contrário, o converso encontra na religião soluções 

plausíveis que poderão ser aplicáveis no contexto sócio-econômico da periferia: 

(...) O fato de eu morar na periferia...contribuiu, teve uma 

influência, a forma que o Islã descreve que você tem que se 

inserir na sociedade, seus atos têm que mudar pra que as 

pessoas vejam que pode ser feita uma sociedade melhor, isso o 

Islã te dá formas disso. Por exemplo, o primeiro versículo do 

Alcorão é lei em nome de Deus. Esse versículo diz o seguinte, a 

saída pro mundo é a formação e educação. “leia em nome de 

Deus”, então daí já começa. A saída para a periferia é a 

educação, toda e qualquer associação ou movimento, eles 

sabem que a saída é a educação, mas eles não 

investem...normalmente procuram outros meios, dizem que 

estão investindo. (Kleber). 

Apoiado em um dos primeiros versículos do Alcorão, o converso apresenta 

uma saída lógica para a situação social da periferia: a educação. Ele discerne qual o 

versículo corânico mais apropriado para apoiá-lo e orientá-lo para entender uma 

determinada realidade. Segundo ele, situações como uso de drogas e criminalidade 

simplesmente podem ser erradicadas com uma mudança de postura ética: 

(...) no Islã você aprende a dizer sim e não porque o cara que é 

traficante na periferia, ele não vai lá forçando a você usar a 

droga, tem uma forma de cooptação que você aceita  a droga, 

você começa a usar. A partir do momento que o Islã diz, ele 

ensina que adorar a Deus e você ir contra as leis dele, você 

estará deixando ele triste e usando algo que ele diz que é 

proibido pra você que é o caso de drogas, que é algo que vai 

entorpecer, deixando sua mente confusa e não tendo controle 

de si mesmo, você tá agredindo a Deus, você diz: “não”. Você 

aprende a dizer não pro crime, não pra droga porque o Islã 

fala pra você tem que ter tudo na vida através do seu esforço, 

do seu trabalho... (Kleber). 

Na sua compreensão o Islã é uma saída para a superação da miséria, uma 

saída político-ideológica para situações que ocorrem comumente na  periferia: 
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(...) Coisa que eu acho difícil compreender nas outras religiões. 

Eu acho que as pessoas acham que tem que estar separado a 

política da religião e no Islã não tem isso, tudo anda junto. E 

outra, o Islã me mostrou isso, eu aceitar a miséria, eu estou 

contra Deus porque ele não quer isso pra mim. Se eu aceitar a 

miséria eu estou aceitando a imposição de um homem, não de 

Deus. Eu aceitar a miséria, eu estou na periferia que eu moro, 

entendi isso, eu não podia aceitar aquilo também. Você tá 

deixando de adorar a Deus na medida que você está 

acomodado com essa situação. (Kleber). 

Antes de conhecer o Islã, outro militante do MNU , amigo de Kleber, afirma 

participado ativamente de movimentos estudantis: 

Antes de eu aceitar o Islã eu era um militante político de muito 

tempo já. Eu tive oportunidade de fazer muitas atividades 

políticas na minha cidade, aqui em São Bernardo. Eu tive 

influência política de movimento estudantil, de movimento 

negro, de movimento social em geral inclusive fui pra Cuba em 

95 pela prefeitura do município de Diadema devido aos vários 

trabalhos que eu já fiz junto a eles e aquela juventude daquela 

época me escolheu para representá-los em Cuba num 

congresso mundial da juventude. Nessa época eu não era 

muçulmano ainda. (André). 

Influenciado por uma rede de amizades cristalizadas no MNU e por 

intermédio deste, pôde ter contato com os livros de divulgação do CDIAL: 

Através do meu irmão e amigo, Abdu Ahmem, o Kleber, ele 

chegou em casa dizendo que ele encontrou a religião que a 

gente estava procurando há muitos anos, me encheu de livros e 

falou: “lê, que você vai gostar”. Eu fiquei 1 mês lendo os 

livros, eu tive a oportunidade de conhecer através dos livros, 

né? E consegui me identificar depois de muitos anos. (André). 

Interessando-se pela idéia de um Deus único, o converso idealizava a 

certeza de uma transformação pessoal  que implicaria na mudança de comportamento 

no âmbito social e familiar. Ao detectar a rigidez doutrinária advinda do Islã, ele 

procura manipulá-la de acordo com sua prática:  

(...) O Islã é cheio de doutrinas rígidas, mas elas te expõem de 

uma forma livre. Você segue se você quiser e se você se expõe a 

seguir a religião você se esforça a alcançar os objetivos que ela 

determina pra pessoa. Isso faz com que a vida da pessoa venha 

sofrer uma transformação porque eu acho importante que as 

pessoas venham pro Islã, venham com essa mesma convicção 

pra transformar a vida delas de uma forma melhor porque 

senão ela não sente a diferença e a religião passa a ser uma  
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coisa...um complemento, mas na verdade não tá preenchendo o 

que a pessoa tá procurando. A religião realmente tem que fazer 

uma mudança na vida da pessoa. Pra mim hoje o Islã faz essa 

diferença, cria essas mudanças. (André) 

Relato semelhante é apresentado por um dos amigos de André e Kleber: 

Roberto. Este convertido teve seu primeiro contato com pessoas muçulmanas clientes 

de seu pai, que é cabeleireiro na favela do DER (favela próxima à mesquita Abu 

Bakr Assedic): 

(...) Eu tive contato com o Islã em 1990. Algumas pessoas que 

cortavam cabelo no meu pai eram muçulmanas. Levaram pro 

meu pai uma Taquia que é um daqueles gorrinhos que a gente 

usa durante as orações. Então, em 1990, eles freqüentavam o 

salão do meu pai, deixavam Taquias e livros. Aí eu tive uma 

conversa rápida porque eles iam num horário que eu estava 

voltando do trabalho e indo pra escola, mas aquilo me 

intrigava, o comportamento deles. Era um comportamento 

totalmente diferente dos outros. Não pareciam ser pessoas 

como qualquer um. Pela forma, pela educação que eles tinham 

com meu pai, entendeu? Não entravam sem um convite. Eu não 

estava acostumado com aquilo. Na favela entra sem ser 

chamado, não tem muita cerimônia. O que prometiam, 

cumpriam. (Roberto). 

Roberto participava do PT e da Pastoral Operária e, em 1992, engajou-se no 

MNU. Nesse ambiente, o converso assistiu ao filme e leu a biografia de Malcom X e 

também do boxeador Mohammad Ali. Neste grupo, onde predominam negros, o 

convertido teve a oportunidade de manter a coerência e a identidade social e o Islã 

apareceu-lhe como uma alternativa para a sua situação: 

(...) Isso é um negócio que mexe comigo. Parecia ser uma porta 

para um mundo que eu não conhecia e a saída pra toda uma 

situação que se vive na favela. E também uma forma de ser 

respeitado pelos demais, pela sociedade. (Roberto). 

Nesta época, o converso participava paralelamente de uma comunidade 

católica, próxima à favela do DER. Fez primeira comunhão, crisma e participou de 

grupo de jovens. Teve ainda a possibilidade de ser catequista, mas como morador da 

favela, ele argumentava que “não era muito aconselhável” porque para exercer tal 

função, era necessário uma pessoa de maior responsabilidade: 

Ah... participei, fiz crisma, comunhão, grupo de jovens. Até quis 

ser catequista, mas na época não era muito aconselhável para 

um rapaz jovem fosse catequista, era melhor uma pessoa de 
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mais responsabilidade tal, ainda mais lá na favela. Ou não vai 

ter credibilidade ou não vai ensinar nada também. A 

comunidade era 200 m perto de casa. (Roberto). 

Militante do MNU, católico praticante que ia às missas, rezava o terço e 

fazia a leitura da Bíblia, Roberto reconhece que a influência do Islã veio do 

movimento negro. O Islã veio como um desafio para o catolicismo e sua militância. 

Notamos aqui um processo de desconversão ou abandono do catolicismo de forma 

gradativa. Em certos momentos, o convertido reconhecia-se como uma pessoa 

engajada e convicta e o Islã foi lhe fornecendo subsídios interpretativos para sua 

prática católica. Ainda dentro do MNU, ele relata: 

(...)  Aí eu comecei a estudar, mas dentro da prática católica. 

Na minha cabeça, eu estava na religião certa, acreditava na 

doutrina católica. Tinha grande carisma na comunidade. Não 

era um negócio externo mas interno. Mas aí intrigava o Islã. 

Então 1990 passou, 1991, 1992, 1993, 1994. Neste ano eu tive 

o primeiro contato com a mesquita. Queria aprender árabe, 

mas eu queria aprender árabe para chegar perto da religião. 

Conheci o Jihad (xeque), foi me apresentado como uma pessoa 

que poderia me dar aula de árabe mas eu não pude freqüentar 

as aulas e logo em seguida Kleber (Abdu Harmani, convertido) 

ele entrou no Islã. Ali eu conheci um tunisiano, o Amadu, que 

freqüentava as reuniões do movimento negro. Me falou muito 

pouco do Islã. Morava no fundo onde hoje é o centro islâmico 

depois o Abdu Harmani (Kleber) entrou para o Islã. Daí eu 

conheci outros muçulmanos do movimento. Ali o Islã começou 

aos pouquinhos entrar dentro da minha prática católica. Eu 

pensava assim: eu não preciso ser muçulmano para parar de 

comer carne de porco. Continuo sendo católico, mas eu não 

vou comer mais carne de porco. 1994, nunca mais eu comi uma 

feijoada com carne de porco na minha vida. (Roberto). 

Nota-se que o convertido procura dar importância à cronologia, citando 

datas. Os acontecimentos seguintes, como a visita à mesquita, o contato com 

muçulmanos: o sheik Jihad e um muçulmano que freqüentava o MNU, Amadu, a 

conversão de um dos seus amigos, Kleber, foram amadurecendo e despertando seu 

interesse pelo Islã. O aprendizado da língua árabe foi outro argumento que o 

convertido utilizou para se aproximar da religião. Todas essas circunstâncias  não 

apenas aceleraram sua conversão, mas também fizeram com que ele incorporasse 

uma nova interpretação das práticas católicas.  

A princípio não houve uma interrupção do sistema simbólico católico; o 

converso foi inserindo em sua vida maneiras ou posturas islâmicas, mas preservando 
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uma estrutura que ainda o convencia quanto a sua importância. O convertido muda 

sua forma de se alimentar (interrompe o consume de carne de porco) e sua própria 

maneira de rezar: 

(...) Eu vou fazer mais orações durante o dia até a forma como 

eu me ajoelhava na igreja era diferente dos demais. Eu estava 

colocando o Islã na minha prática religiosa católica. Eu tava 

na religião certa só que o que era bom do Islã eu poderia pegar 

para mim. Então assim fui mudando, abandonei aquelas coisas 

de santo, imagens, coisas que no Islã não existem. Isto já era 

influência do Islã em 1994. Depois eu me afastei do movimento 

negro. (Roberto). 

A frase “isto já era influência do Islã em 1994” mostra claramente sua 

experiência anterior sendo reavaliada ou interpretada à luz da situação atual. 

Verificamos esse situação também quando o converso procura construir uma 

“origem muçulmana” para outro grupo do qual participou: o movimento rap Posse 

Raúça: 

(...) Existia um movimento negro que era uma entidade e existia 

uma sub-entidade só de jovens negros, inclusive até hoje 

existem, chamada posseraússa. As posses são a junção de 

vários grupos de rap, como se fosse o sindicato. Ali eles fazem 

várias atividades voltadas para o rap, a conscientização negra. 

Ali foi onde que me reforçou a idéia de se fazer direito. Isso foi 

o que levou muitas pessoas a saírem do crime, infelizmente, 

outras se encaminharam. Um exemplo é o marido da Simony, o 

Cristian. Ele era um dos nossos amigos. Os próprios Racionais 

que a gente conheceu nesta época. Existem em São Paulo 

várias comunidades de grupos de rap. Quais eram os princípios 

dessa comunidade? A divulgação do rap, do grafite, do 

aperfeiçoamento do break (que era a dança) e da 

conscientização negra porque a maioria era negra e de baixa 

renda. E pra todos nós o Islã parecia a resposta. Por que? 

Porque nós vínhamos de um movimento negro e que tínhamos a 

nossa dignidade. O Islã está inclusive no nome da posseraússa. 

Raússa era uma tribo de negros e era uma tribo Malê e os 

Malês fizeram a revolta e eram muçulmanos, entendeu? Então 

a identidade muçulmana já estava aí nesse grupo. (Roberto). 

Antes de tomar uma atitude definitiva quanto a conversão, o converso 

afirmava que os seus amigos que se converteram estavam “loucos” pelo fato de 

serem muçulmanos. Aqui a idéia de “louco” se encaixou dentro de um senso comum, 

onde a maioria concebe o muçulmano como alguém que ameaça a ordem e a paz, 

portanto perigoso: 
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(...) Depois eu encontrei com André e Abdu Harmani na 

Mesquita, mas eles eram  velhos amigos do movimento negro. 

Pra mim eles continuavam sendo loucos. Eu pensava como a 

maioria das pessoas pensavam do que seria um muçulmano. 

(Roberto). 

 Este sincretismo construído pelo converso se alastra fora do movimento 

negro e do catolicismo, influenciando-o também dentro da universidade: 

(...) Quando foi em 1997, entrei na Universidade e, lembro até 

hoje. Meu professor de direito constitucional fez um comentário 

a respeito do Oriente Médio. Ele perguntou: Há algum 

muçulmano aqui? E eu levantei a mão, só que eu tinha práticas 

católicas. Eu menti. Ele falou: você é xiita ou sunita. Eu falei 

sou sunita. Mas na verdade eu não tinha prática muçulmana, 

mas católica entendeu? Sincretismo estranho que eu mesmo 

criei. Foi em 97 que eu tive certeza de que seria muçulmano. 

Comecei a agir de forma tal, a me desligar da Igreja Católica. 

Eu falei pra você que minha conversão ao Islã se deu esse ano 

(2002) mas ela já vem acontecendo desde 1990, porque todos 

os momentos ela veio me cercando. Antes de fazer a sahada eu 

me via como muçulmano. Então às vezes as pessoas falam 

assim: ah mas você é muito novo. Eu falo: não! Eu comecei a 

vir aqui agora entendeu? Mas eu estou no Islã há muito tempo. 

(Roberto). 

Diante desse relato, o argumento usado pelo convertido: “sincretismo 

estranho que eu mesmo criei”, denota, pela sua prática, a associação de fronteiras 

religiosas diferentes, mas também uma experiência que ele faz com sua religiosidade.  

A influência do MNU, dos amigos que se converteram, da leitura de livros do 

CDIAL, não foram suficientes, mas prepararam a sua decisão a ponto de começar a 

questionar posturas do seu antigo sistema de plausibilidade (dogmas e santos) 

mormente daquele que administra os bens simbólicos: o padre: 

(...) A dúvida da Trindade. Nunca foi clara pra mim. Eu não 

entendia esse negócio três em um e tal. Negócio meio estranho 

na minha cabeça. Não me explicava por que eu tinha que pedir 

para os santos. Toda vez que eu falava barrava num código, 

num dogma. E eu falava porque minha mãe é catequista e eu 

tinha contato com o padre porque ele ia na porta da minha 

casa, frei Sebastião. Ele foi meu confessor. E eu era praticante 

cara, eu tava dentro da igreja. (Roberto). 

(...) Eu sempre questionava aquele negócio da hóstia, o que tá 

ali dentro? Será que realmente? Se tiver tudo errado...eu 

pensava assim mas o padre dizia que não podia haver dúvidas e 

crer, e crer..tal. Bom, não o condeno, ele fala aquilo que ele 
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acredita assim como eu to falando pra você aquilo que eu 

acredito hoje, né? Teve uma ocasião que isso pesou. Uma vez o 

padre fez uma reunião com os catequistas e falou pra minha 

mãe: “Já pensou se um dia - isso tem mais de  cinco anos o que 

vou te dizer agora - “Gente já pensou se tudo isso que eu prego 

não é a verdade?” Então baseando-se nisso que o frei 

Sebastião falou pra ela e minha mãe até hoje repete...aquilo 

pesou forte em mim (entonação de voz). Pô meu! O cara não 

tem certeza? O catolicismo não me abriu as portas para o 

conhecimento, entendeu? Coisa que no Islã não existe. O Islã é 

racional! (Roberto). 

 

A indignação do converso mostra que o catolicismo se tornara inadequado. 

O seu contato com o padre despertou não apenas uma crise subjetiva, mas sobretudo, 

desafiou e ameaçou a sustentação de valores da crença católica pois ele não obtinha 

respostas lógicas para suas dúvidas nem mesmo do representante dos bens 

simbólicos, seu confessor: “o cara não tem certeza?”. Para completar sua convicção e 

romper definitivamente com o catolicismo, o converso precisava de um argumento 

forte, de um impacto para consumar seu afastamento: 

(...) A idéia do Islã estava amadurecida na minha cabeça desde 

1997, mas faltava alguma coisa pra cortar meu relacionamento 

com a igreja católica. Isso foi na missa do galo. Ela começou 

por volta das nove horas da noite na igreja da Santíssima 

Virgem, não naquela que fica na Lucas Nogueira Garcez. 

Como sempre, com muita emoção! Os cantos eram muito 

bonitos, então eu me sentia bem, agradável. Eu estava ali me 

sentindo extremamente bem naquele momento e frei Sebastião 

pegou e...aquela cena eu vi em todos os anos da minha vida 

dentro da prática católica, mas naquele momento foi uma 

machadada. Foi o ponto final. Ele pegou da manjedoura, tinha 

um presépio na igreja porque era Natal. A igreja lotada. Na 

mão direita ele ergueu a hóstia, na mão esquerda ele ergueu o 

menino Jesus ( a imagem ) e falou assim “ este é salvador, o 

filho do homem...este é Deus” ...quando ele falou isso, eu só 

fiquei ali dentro para ver até onde ia, mas ali caiu a minha fé 

católica. Sabe, incomodou! Porque até então a hóstia não era 

um negócio tão explicado, um negócio dogmático. Era o corpo 

de Jesus, um negócio dogmático estranho (se referindo à 

hóstia). Se era Deus, como ele poderia igualar aquilo com 

aquilo, que era um bloco, um pedaço? Se eu não estou 

acreditando nisso eu não tenho que estar aqui, entendeu? Se 

isso me incomoda, eu não tenho que tá aqui. (Roberto). 

O amadurecimento proporcionado pela ideologia islâmica sobre a 

concepção de Deus e dos santos, no dizer de William James, passaram a ser centrais 

na vida do convertido. Aquilo que não ficou resolvido, como a idéia da hóstia, a 
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imagem do menino Jesus, passaram a ser idéias  periféricas, passíveis de serem 

questionadas e rompidas. No contexto de cerimônia religiosa  da missa do galo, os 

acontecimentos, as palavras do presidente da celebração, o padre,  seus gestos 

fazendo analogias entre algo que é duvidoso ou “um negócio dogmático estranho”: a 

hóstia com um “bloco”, um “pedaço” representando a figura do menino Jesus, 

abriram espaço de visibilidade por onde o converso construiu novos significados.  

Ao usar palavras para nomear conflitos simbólicos, o converso operou uma 

mudança de sentido, o que implicou na elaboração de uma experiência interpretada 

de um outro modo daquele exposto pelo padre: “se era Deus, como ele poderia 

igualar aquilo com aquilo?”.  

A reelaboração simbólica da missa do galo possivelmente  já estava filtrada 

em novas matrizes interpretativas: o Islã. Estas permitiram ao convertido criar 

resistências simbólicas pois ele se sentiu incomodado frente ao que viu. 

Provavelmente, esse estoque de saberes islâmicos consolidados e incorporados no 

curso da sua militância no MNU e no catolicismo possibilitou a reconstrução e a 

atualização desses saberes. Além disso, o converso procura harmonizar e dar sentido 

à sua biografia religiosa inserindo motivações que não estavam presentes no passado, 

mas são agora necessárias para a reinterpretação do acontecido. Diante da sua 

conversão, ele exprime a necessidade de compreender os fatos para que estes se 

tornem coerentes e justifiquem sua condição atual: 

(...) Hoje eu vejo que o catolicismo não me ofereceu muita 

coisa não, mas eu também não cuspo no prato que eu como 

não. A ingratidão é pior coisa que um homem pode ter até 

porque eu sou muçulmano e acredito na predestinação. 

Acredito que Deus primeiro me colocou no caminho da 

Umbanda, depois o Catolicismo me preparando já para o Islã 

para quando eu chegasse até ele eu não tivesse dúvida. Por isso 

eu passei doze anos envolvido na idéia do Islã. Não é algo que 

você pensa de vez em quando. Eu pensava sempre no Islã. 

(Roberto). 

Tomemos o depoimento de Leandro que por achar curiosa a língua árabe, 

procurou a mesquita em SBC: 

(...) Aí, em 96 ainda, eu peguei um livro do Islã na mão. Eu 

estava passando aqui, na rua e tinha um rapaz na porta 

chamado Jihad. E eu tinha feito com ele defesa pessoal, no 

Jabaquara. Nós fazíamos pela manhã. Das 6 as 8 da manhã 

isso a uns cinco anos antes, 91..92...aí ele teve que parar eu 
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também parei nunca mais o tinha visto. Aí eu passei em frente a 

Mesquita e ele estava parado, aí eu olhei cumprimentei, 

conversamos né. Ele me disse que era muçulmano e eu 

perguntei sobre o árabe. Eu perguntei se ele podia me ensinar 

árabe. Achava interessante o árabe. Já tinha visto muitas 

coisas em árabe e tinha curiosidade de conhecer. E lá na casa 

dele, ele me ensinava o árabe durante duas vezes por semana, 

duas horas por dia na parte da noite, das 7 as 9. Ele me 

ensinava um pouco de árabe e eu perguntava de religião. Ele 

somente respondia o que eu perguntava. Ele se continha na 

resposta da pergunta, não abrangia outros assuntos. Eu 

comecei perguntar, perguntar até que um dia eu pressionei 

tanto, de tanta pergunta que ele foi falar mais do que eu havia 

perguntado. Me encantei pela postura dele. E quando eu 

perguntei: por que você não fala do Islã? Ele disse assim: “O 

Islã tem que ser procurado e não jogado ao vento”. Você não 

pega o Islã e começa a gritar por aí. Apenas fala o que te 

interessa. Eu achei interessante a abordagem dele. Aí eu vim 

aqui na Mesquita conheci um rapaz chamado Edson. E o Edson 

foi à pessoa que mais me instruiu dentro do Islã. (Leandro). 

No relato do converso nota-se que cada passo dado vai levando-o para uma 

nova situação. O contato com a mesquita e com o administrador do capital simbólico, 

o sheik, fez com que ele mostrasse interesse somente pela língua árabe. A partir das 

aulas “domésticas” ministradas pelo sheik, o convertido interessa-se pela religião. A 

objetividade das respostas do sheik o impressionam. Mas, embora tal constatação 

seja importante, é indispensável não parar aí.  A aquisição de bens materiais (livros 

do CDIAL) e simbólicos (língua árabe), a rede de relações que se estabelece a partir 

dessa busca juntamente com um sheik e, posteriormente, com um brasileiro 

convertido vinculado ao CDIAL, faz com que o converso exprima seu interesse pelo 

Islã gradativamente. Nesse sentido, o convertido vê utilidade para sua dedicação às 

leituras e vai se preparando subjetivamente. Disposto a sanar as dúvidas que vão 

surgindo, o Islã é examinado pelo converso mediante perguntas e respostas que 

passaram a satisfazê-lo porque,  para ele, soavam como verdadeiras em seu interior: 

(...) Eu sempre fui lógico. E dentro do Islã eu não consegui 

desafiar uma informação que não tivesse fundamento. Que não 

tivesse um por que! Eu ficava, eu me perguntava muito antes, 

como é Deus? Onde está Deus? A mim foi dito uma coisa que 

fiquei impressionado: “levante suas mãos”. Eu levantei as 

mãos. “na sua direita você têm 18 e na sua esquerda você tem 

81”. 99!. Eu peguei o Alcorão e tem 99 características de Deus. 

Que é 18 e 81? Os números árabes em tua mão! Sabia? Achei 

interessante isso. Como pode ser isso? E, realmente, em árabe, 

todo ser humano tem na palma da mão a marca. Isso já foi dito 

dentro da Sunna, dentro do Alcorão sobre as marcas que o ser 
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humano carrega com sigo os 99 atributos de Deus. Eu comecei 

a buscar esses conhecimentos que eu não tinha. Achei 

interessante. Nunca sabia disso. (Leandro). 

(...) Eu descobri dentro do Islã, ainda pesquisando, não estando 

de retorno ao Islã, que o maior pesquisador Jacques Custeau, 

ele estava pesquisando no mar. E nesse barco tinha um egípcio 

que era muçulmano, biólogo. E o biólogo chegou até ele e 

perguntou: “O que acontece Custeau?” aí o Custeau pegou 

duas gôndolas. Desceu uma aberta até o fundo do mar e 

fechou, uma profundidade de mais ou menos 50m, e trouxe ela 

do fundo do mar. E aí pegou uma outra gôndola aberta na 

superfície do mar aberta e colocou em dois copos distintos. A 

que estava na superfície, ele falou para o biólogo: “toma”. Ele 

falou: “professor, eu ganho bem, mas não pra isso”. E provou 

e tava horrível. E a segunda água do fundo do mar...tão 

doce...como se estivesse colocado açúcar nela. Esse biólogo 

entrou em estado de choque com aquilo lá. O homem foi 

internado. No dia seguinte, Custeau foi visitá-lo e disse: “que 

tens tu? É louco também? Não, ele disse para Custeau. Pega 

aquele livrinho verde. Custeau pegou o livrinho. Abriu e 

começou a ler:“Eis que as águas doce do rio que encontram o 

mar não há de contaminar para que a aldeia não venha morrer 

de sede”. Há 1400 anos atrás já tinha profetizado o que 

acontecia com as águas do rio que encontravam o mar e 

passam como se fosse um duto de água, fechado, por dentro do 

mar, não se misturando pra aldeia do outro lado ter 

abastecimento de água. (Leandro). 

Registra-se aqui como o converso manipula as informações apreendidas do 

Islã e de que forma elas o impressionaram. O Alcorão não é interpretado pela via da 

doutrina religiosa, mas é visto como um livro de profecias, de predições. Querendo 

justificar certos fenômenos, através de coisas misteriosas, o converso introduz o 

pseudodivino em acontecimentos e objetos naturais. A sua lógica é pautada em cima 

de fatos indiscutíveis. A “marca” na palma da mão e uma das “descobertas” de 

Custeau são fundamentadas no Alcorão e a analogia que é feita, não implica, no 

entanto,  em um nexo mais profundo. Trata-se aqui de associações gratuitas de 

imagens. Para o convertido, tudo tem uma explicação lógica e racional, ou seja, nada 

acontece “por acaso”: 

(...) Eu sabia que meu intelecto funcionava. Eu sabia que meu 

cérebro é tido como 9% de útil, e o restante ainda está escuso. 

Está oculto a capacidade de funcionamento, não é isso? No 

entanto, eu te pergunto? Por que ele funciona? Como ele 

funciona? Quem o fez funcionar? Aí me disseram assim: “a 

ciência, acontece que a explosão do universo surgiu tudo que 

há”. Tudo bem! Na explosão de uma biblioteca nasce um 

dicionário? Compreende? Você entende onde quero chegar? 
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Nada é acaso. Ah, foi coincidentemente! Não, coincidentemente 

não! Fatalmente foi pré-determinado, foi pré-estabelecido o 

acontecido. Não existe o acaso! (Leandro). 

Edson, ainda com treze anos e morando no Recife (mais ou menos em 

1983), viu pela televisão a imagem da peregrinação a Meca ou Hajj. A visão o 

impressionou fazendo com que, posteriormente, fosse buscar conhecer melhor o Islã: 

(...) Aí quando eu tinha uns 13 anos mais ou menos, eu comecei 

a  fazer escola técnica, em Recife. Tinha um amigo meu que era 

filho de turco, mas não era muçulmano, começou a mostrar 

algumas fotos dos parentes dele que eram muçulmanos e 

tal.(...) A partir daí, nesse ano mesmo eu comecei a pesquisar o 

Islã, aí foi quando eu procurei um local aonde tivesse alguém 

muçulmano naquela cidade e ninguém sabia. Então tinha um 

amigo meu, por um acaso, de rua, vizinho e disse: “olha eu sei 

onde tem um sheik tal”. Aí eu fui nesse local lá e foi bem difícil 

de encontrar. Era um lugar bem escondido, era uma loja e no 

fundo da loja onde tinha um local assim mais ou menos uma 

sala de 2 por 2. acho que cabia uma cadeira de um lado e do 

outro lado o quarto que era o lugar onde eles faziam as 

orações e davam aula. Foi nesse lugar que eu fui pra...com 

interesse de aprender árabe.(...) quando eu comecei a 

freqüentar, eu passei 1 ano estudando árabe e cheguei a 

aprender a língua árabe mesmo durante 1 ano, né? Era quase 

todo dia que eu ia, eram 3 vezes por semana e eu sempre 

recebia livros e tal e no ano seguinte eu resolvi me converter. 

(Edson). 

Batizado no catolicismo e tendo feito a primeira comunhão, o convertido 

relata que começou a estudar o árabe e a religião simultaneamente com a catequese 

católica. Localizado no meio dessa tensão entre referenciais religiosos diferentes, o 

conflito ideológico começou a despontar: 

(...) 1 ano antes eu tinha feito a primeira comunhão ainda 

lembro que eu fazia catequese e foi o que levantou muita dúvida 

porque ao mesmo tempo que eu estava estudando árabe, eu 

tava fazendo a catequese pra fazer primeira comunhão. Eu 

ouvia aquilo ali e comparava com que eu ouvia lá, então eu 

dizia: “Isso aqui deve tá errado” então eu sempre tinha aquele 

conflito e acabei descobrindo que era isso aqui que eu quero. 

(Edson). 

Perdendo o pai e mãe ainda jovem e cuidado por sua irmã mais velha, ao 

atingir dezoito anos, o convertido passou a trabalhar na cidade de Pernambuco com 

transportes urbanos. Ao 25 anos muda para uma empresa de transportes aéreos de 

grande porte desligando-se um tempo depois para estudar o Islã na Guiana Inglesa: 
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(...) Aí eu fui pra Guiana Inglesa. Lá eu fazia vários tipos de 

trabalho, né? Como eu já sabia falar o inglês bem, já sabia 

falar o árabe, né? Lá eu trabalhei com turismo, trabalhei com 

informática também porque lá na escola, no tempo que eu 

estudei lá, eu tinha aulas de informática. Eu trabalhei com 

informática. Depois da Guiana Inglesa eu saí e fui pra 

Inglaterra, também estudei no instituto islâmico de lá. E lá 

enfim, aquela vida normal de imigrante que vai pra Europa, 

trabalho com qualquer coisa. Às vezes, eu podia pegar um 

trabalho bom, né? Porque na época de turismo a gente pegava 

trabalho assim com turistas brasileiros que iam visitar o país e 

tal então tinha uma grande oportunidade aí. Quando não era 

época de turismo, eu pegava e fazia trabalhos eventuais, 

aquelas lojas de variedades, de comida, que é aberta 24 horas. 

Passei um bom tempo lá estudando e depois foi quando eu 

voltei pro Brasil. (Edson). 

Trabalhando com “bicos” no exterior, mas financiado pela religião no 

tocante aos estudos islâmicos, o converso retorna ao Brasil em 1998, particularmente 

a São Paulo, onde inicialmente exerce a função de colaborador do CDIAL e, 

posteriormente,  se fixa na Região de São Bernardo do Campo sedimentando-se 

como funcionário direto do CDIAL desde 2003. Nota-se que o interesse pelo Islã 

nasce da curiosidade de aprender o árabe. Uma vez comparadas a nova realidade 

com a antiga (catolicismo), o convertido faz uma opção, ocultando dos pais e dos 

amigos sua nova identidade religiosa. Por sua vez, a organização religiosa, notando o 

interesse do seu novo adepto, investe em seus estudos fora do país. A nova situação, 

faz com que o converso se aproprie dessas condições oferecidas, reforçando assim 

sua decisão religiosa. 

Adenísio, 31 anos, veio conhecer o Islã no período da guerra do Golfo, em 

1989. Instrutor de academia e segurança de eventos, foi convidado a trabalhar como 

segurança junto a uma família de muçulmanos, na cidade de São Bernardo do 

Campo. Hoje trabalha como segurança no CDIAL. O converso trabalha há quatorze 

anos nesse local, mas apenas há um ano se converteu: 

Em 89, na guerra do golfo. Eu treinava em academia. Eu dava 

aula de kick boxer aí o filho do presidente aqui, treinava lá 

também. Aí quando teve esse problema da guerra do golfo e tal, 

me convidaram pra trabalhar junto com a família. Já mexia 

com segurança em eventos, essas coisas. Foi quando começou 

minha carreira de guarda costa mesmo.(...) E, fui conhecendo 

as pessoas e vi que o Islã tinha uma verdade que o cristianismo 

não tinha dado pra mim. Por exemplo, eu perguntava pra mim. 

Onde surgiu a bíblia? Tá com quem a bíblia. Eu nunca vi nada 

verídico.(...)  Aí eu conheci o Alcorão. Aí me deram o Alcorão 
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em português e eu falei: “o que é isso?”. Ele falou: “isso é os 

ditos do Alcorão”. Eu falei: “esse não é o Alcorão?”. Ele 

falou: “pra você ler o Alcorão tem que ler em árabe”... foi a 

maneira que Deus achou de manter o Alcorão no início ao fim, 

verídico. Aí daí por diante eu fui perguntando, ouvindo, vendo 

também a postura dos irmãos muçulmanos. Na época eu não 

era, mas eu via a postura e são pessoas como eu, como você, 

como um cristão. Tem os defeitos deles, tem as qualidades, 

existe pessoas com interesses pessoais. (Adenísio). 

Através do contato com uma família muçulmana, o convertido exerce a 

ocupação de segurança particular. A partir desse contato, o indivíduo desenvolveu 

uma idéia do Islã, formando uma concepção do Alcorão como livro das “verdades”, 

um livro que lhe trouxe segurança e, portanto, confiável. Sua visão da religião e a 

definição do que vem a ser “alguém muçulmano” passam a ser construídos por ele 

através das opiniões que escuta, das leituras que faz e da observação das atitudes de 

muçulmanos.  

Nesse sentido, através do envolvimento social com os muçulmanos e 

conseqüentemente com o Islã, o converso aprende gradativamente o “código” desse 

novo sistema de plausibilidade. Antes da conversão, Adenísio construiu uma visão 

exterior e objetiva do Islã, mediada por seu trabalho. Pode-se afirmar aqui que o 

converso socializa-se gradativamente, de modo a adotar a maneira de ver do “outro”, 

o que contribui para o esclarecimento de algumas dúvidas sobretudo sobre questões 

religiosas: a comparação entre o Alcorão e a Bíblia no que diz respeito a sua 

veracidade. A “verdade” encontrada pelo converso materializa-se no Alcorão e na 

crença num juiz onipotente e onisciente, que recompensa e pune: 

(...) No Alcorão Deus garante que vai ser mantido. Garante! 

Ele diz que no início até o dia do juízo final o Alcorão vai ser 

mantido na íntegra enquanto que na Bíblia, se você mudar uma 

vírgula não terá perdão, mas não garante que não será 

mudado. Quando eu digo verdade, eu to dizendo pela parte 

material mesmo. Você pega o Alcorão, no mesmo árabe, no 

mundo inteiro você lê a mesma coisa. Ao contrário da Bíblia, 

que você pegava um versículo e ia depara um com outro, não 

tinha nada a ver o que um falava e o que o outro falava. 

Quando eu digo verdade...é algo que você possa pegar, possa 

olhar, infelizmente nós precisamos disso. Tem que pegar, olhar, 

realmente..isso é um fato.....eu não vou seguir uma coisa que eu 

não tenho certeza. Na minha opinião a Bíblia é muito vaga, aí 

vem questões de interpretação... no Alcorão é muito claro. Se 

você roubar, corta uma mão...é direto e reto, mas se você fizer 

coisas boas, Deus acrescentar no livro da vida. Se você fizer 

coisas ruins, Deus vai acrescentar no livro da vida, coisas 
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ruins. Aí no final vai ser pesado. Se você fez coisa boa, vai pro 

paraíso mais rápido. Se você fez coisa ruim, vai sofrer mais, 

entendeu? É direto, não tem bla, bla, bla...eu já conversei muito 

com pastores. Eles vão falar que é mistério de Deus...no 

Alcorão não vejo isso. (Adenísio). 

João, ex-católico, aproximou-se do Islã através da relação afetiva que 

manteve com uma filha de libaneses instalados na região há mais de trinta anos: 

Eu a conheci na faculdade. Ela era aluna da faculdade no 

curso de psicologia e eu era professor de administração. Aí eu 

a conheci aqui, mantivemos um relacionamento, um contato, aí 

eu conhecia familia e depois o casamento. (João). 

Para se casar foi necessário converter-se, segundo as regras religiosas sobre 

o casamento. Neste caso, a aprendizagem da nova religião veio por intermédio de 

familiares da esposa: pai e mãe. Notemos aqui que a conversão se destinou a atingir 

fins práticos: 

A minha familia é católica. A mudança foi que a minha esposa, 

né? É filha de libanês, o pai e a mãe são libaneses e estão no 

Brasil há mais de 30 anos e são muçulmanos. Pra que eu 

pudesse casar com ela eu teria que estar, pela lei dos 

muçulmanos, eu teria que ser convertido. Eu teria que me 

converter pra poder casar dentro da religião. Foi quando eu fiz 

a conversão. (João). 

Mônica,  ex-católica, de posse de um livro do Islã editado pelo CDIAL, 

interessou-se pela idéia do livre-arbítrio, procurando romper com os 

condicionamentos e padrões católicos impostos por membros da família, 

principalmente pai e mãe. Nesse sentido, a convertida opta por seguir um rumo 

considerado desejável, não do ponto de vista dos seus familiares ou da religião 

católica, mas do ponto de vista pessoal e subjetivo. Apoiada pelas leituras que fez 

acerca do Islã, a conversa questionava o padre sobre idéias e crenças religiosas do 

catolicismo e assim afastou-se da religião. A mudança de religião não implicou no 

seu afastamento do núcleo familiar: 

Eu conheci o Islã em 1985 e minha shahada foi em 1989. Eu 

ficava me analisando porque minha mãe e meu pai, eu 

comentava sobre isso com eles...e eles diziam assim: “Mônica 

se Deus te fez nascer na igreja católica por que vai mudar 

agora?” e eu acreditava nisso. Eu acreditava nisso, se Deus me 

fez nascer na igreja católica é porque ele quer que eu morra na 

igreja católica, mas aí eu li um livro sobre o Islã falando sobre 
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o livre-arbítrio e você tem o livre-arbítrio até mesmo aqui.(...) 

Se você acha e perceber que o certo é aquele você tem que ir no 

que você acredita. Se o Alcorão, se o que eu já li sobre, me dão 

as respostas necessárias então eu não vacilei mais no sentido 

de ficar me questionando, minha mãe ta errada, meu pai ta 

certo, minha familia ta certa ta errada. Eu peguei e tomei uma 

atitude aí eu vim conhecer a Mesquita de São Bernardo do 

Campo. Eu fiz a minha shahada  com o sheik Jihad. Ele não era 

sheik ainda. Eu achei estranho porque a turma chamava Jihad, 

Jihad, Jihad e ele estava estudando.(...) Hoje eu tenho a certeza 

de que aquele momento foi um momento certo na minha 

vida.(...) eu tô num nível que eu tô aprendendo outras línguas, a 

própria língua árabe pra poder ler em árabe porque o código 

maior é em árabe. (Mônica). 

 

O conflito com a religião católica pôde ser observado em outro depoimento. 

Tânia teve problemas de aceitação depois da sua separação, o que resultou no 

questionamento e posterior afastamento da religião católica: 

Depois da minha separação eu fiquei meio desnorteada. 

Sempre que acontece uma coisa na vida da gente que faz você 

repensar em tudo na sua vida. Então depois disso eu fiz o curso 

de teologia. A minha filha estudava numa escola católica e eu 

fui fazer um curso lá de pais só que assim...sozinha né...fui 

como só mãe e eu percebi que a sociedade e a igreja tinha 

muito preconceito. Então assim, mulher separada dentro da 

igreja católica não é bem vista. Não sei se era impressão 

minha, mas eu sofri muito nesse sentido sabe eu não consegui 

um apoio religioso dentro da igreja católica. Então fez com que 

eu me afastasse mais e pensasse de que realmente Deus espera 

de mim, o que ele quer da minha vida....ai por coincidência eu 

encontrei um rapaz e ele era muçulmano e começou a falar: “O 

Islã é assim, assim, assim”, mas eu nunca pensei assim de 

mudar de religião porem eu não tava mais me encontrando 

dentro da católica. Respeitava e acreditava em tudo, mas não 

tinha alguma coisa que me deixasse em paz. Aí esse rapaz falou 

bastante sobre coisas da vida e ate que um dia chegou no 11 de 

setembro né? Aí começou a divulgação e falar do Islã e tal e aí 

eu tava vendo uma entrevista e a moça recém convertida e eu 

disse assim: “mas pode se converter?” porque pra mim é assim 

quem era muçulmano nasceu muçulmano e não tinha essa 

coisa: “eu vou me tornar muçulmana” né? Não tinha essa 

noção, mas aí eu resolvi procurar o Islã. Eu fiquei sabendo que 

tinha uma Mesquita aqui em São Bernardo e vim. Eu recebi 

muitos livros e eu como professora receber livro e começar a 

ler...é tudo que você espera assim um entendimento né? Então 

eu li muitos livros. Eu comecei pela vida do profeta e foi aí que 

eu me encontrei onde eu tenho paz dentro da mesquita. O 

mundo pode cair lá fora, mas dentro da Mesquita eu to sempre 

em paz, sempre bem. Eu encontrei o caminho que Deus 
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preparou pra mim. Era isso que eu buscava e aconteceu. 

(Tânia). 

Os fatos apresentados por ela, sua separação, o preconceito de que “a 

mulher separada não é bem vista”, a falta de apoio da igreja, fez com que ela 

adotasse uma nova perspectiva não somente com relação a religião, mas com a 

divindade: “...o que ele quer da minha vida?”. O encontro com um rapaz muçulmano 

, o evento de 11 de setembro e a entrevista que assistiu pela televisão de uma moça 

recém-convertida, a fizeram procurar a mesquita, na qual pôde adquirir alguns livros 

do CDIAL. Pelas regras islâmicas, a separação é reconhecida religiosamente 

podendo a pessoa que se encontra em tal situação, contrair matrimônio novamente. 

Nesse aspecto, a convertida provavelmente procurou saídas para a situação de 

marginalidade em que se encontrava. Ao adquirir confiança no novo sistema de 

plausibilidade, ela “encontra paz”, associando a idéia de destino à sua biografia: 

(...) a religião deve ser interessante, ser benéfica, ser boa, mas 

o que me levou foi assim eu passei período de separação, 

passei período de desemprego aí você fica assim chateada 

mesmo tentando entender que Deus quer de você né? porque a 

tendência do ser humano é assim quando acontece alguma 

coisa com você que não é boa você começa questionar a Deus 

por que é comigo? E...se afasta da religiosidade e eu acho que 

Deus preparou, mandou alguém pra me mostrar que existem 

outras coisas de pensar Deus, de saber de Deus. A minha busca 

foi uma coisa pessoal minha que eu não tinha encontrado a 

paz. A igreja católica já não estava satisfazendo assim coisas 

que eu pensava, que eu acreditava e eu vi que Deus preparou o 

caminho pra mim chegar até aqui. (Tânia). 

Com relação a sua shahada, Tânia aproveitou a data de seu aniversário para 

se converter e assim “marcar uma nova vida”. Segundo ela, foi uma conversão 

“consciente” porque antes havia lido sobre o Islã por um período de quatro meses. 

Nesse contexto, a conversão significou para ela um ato pessoal e subjetivo: 

(...) Eu comecei a estudar em setembro. Setembro, outubro, 

novembro e dezembro, mas assim...eu li todos os livros que me 

deram. A vida de Mohammad, são trezentas e tantas paginas, li 

inteirinho. Eu aprendi sobre o Islã antes de me tornar 

muçulmana. então a shahada pra mim foi muito importante. A 

minha shahada foi muito especial pra mim. Começou o Ramadã 

e era dezembro. Dia 10 era meu aniversário. Eu quis fazer no 

dia do meu aniversario pra marcar uma nova vida.(...) Você vai 

mudar sua vida em todos os aspectos. Você vai passar a ter 

outras normas, outras diretrizes. Então, é uma mudança. Não é 

simplesmente vir aqui e repetir as palavras que o sheik  fala 
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sem saber o que você esta falando. Foi aqui na mesquita 

mesmo, marquei no dia do meu aniversario e...eu fiz toda...eu 

falei, eu mesma falei “Lá Iláha al´Allá”. Eu falei toda a oração 

em árabe, que eu não tinha aprendido. Foi muito marcante que 

me fez mudar. (Tânia). 

 

Lúcia conheceu o Islã através da mãe da sua madrasta, ao realizar um 

trabalho escolar. Não sabendo ao certo do que se tratava, Lúcia foi movida por um 

impulso, mas sem estabelecer a princípio um compromisso com a religião: 

Pra ser sincera, no começo foi mais um impulso mesmo. Nem 

conhecia nada. Fiz o testemunho, me tornei muçulmana, mas 

não seguia nada. De vez em quando eu ia na Mesquita, assistia 

à aula, mas não me interessava. Depois eu fui conhecendo os 

assuntos, porque ele fala sobre Deus, sobre os profetas. A gente 

percebe que tem muita verdade, pra tudo tem... toda pergunta 

tem uma resposta aí então eu achei que eu me encaixava. 

(Lúcia). 

Convertida aos doze anos de idade e influenciada pela avó, a conversa 

considera-se uma pessoa introspectiva. Ao procurar sua identidade de adolescente, a 

convertida recorria, como comportamento defensivo, à busca de uniformidade no 

grupo, que lhe garantia segurança e estima pessoal: 

(...) eu acho que...eu nunca fui assim de bagunçar, de festas, 

essas coisas né, mas eu ia porque todo mundo fazia então 

depois eu achei que não era isso mesmo. Eu não me 

identificava com isso entendeu? Eu fazia porque se eu não 

fizesse eles iam me chamar...falar que eu não era adolescente 

normal. Então agora eu acho que...eu tô no caminho certo. 

(Lúcia). 

Levada pelo impulso e curiosidade, a conversa fez a shahada, mas sem 

compreender muita coisa: 

(...) não era uma coisa que eu quis vir de princípio, né? Me 

trouxeram. Eu achei legal, mas não sei. Era uma coisa 

diferente, eu era uma criança, tinha treze anos. Então, eu achei 

legal, divertido, aí eu resolvi conhecer. Eu fiz a shahada tudo, 

mas no começo não foi nada importante pra mim porque eu não 

entendia, né? Depois que eu fui captar a mensagem, como se 

diz.(...) Não entendia, né? Falei algumas palavras em 

árabe, não entendia o que era. Depois me falaram em 

português e eu fiquei assim meio sem entender, no ar. 

(Lúcia). 
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Exporemos a seguir o depoimento de um ex-militante cristão, 

especificamente da igreja Assembléia de Deus (AD). Enquanto outros entrevistados 

elencados anteriormente exploraram, antes de conhecer o Islã, pelo menos duas ou 

mais tradições religioso-espirituais diferentes, o caso desse convertido, ex-pastor, é 

singular. O ambiente da AD integrou a sua vida em todas as instâncias: 

(...) Sou nascido e criado ou era nascido e criado no 

cristianismo. Quando eu nasci em 28 de Março de 1949 eles já 

eram membros da igreja evangélica Assembléia de Deus a qual 

fui criado. Eu nunca sai da Assembléia de Deus pra igreja 

nenhuma. Em 1970 quando eu terminei o serviço militar, eu fui 

para um seminário para Belém do Pará, 14 anos de teologia 

vinculado a igreja. O período do curso foi de 1970 ate 82. e 

levaram 6 anos até eu assumir uma igreja no Capanhema, no 

Pará como evangelista itinerante. (Isaías). 

Casado e pai de quatro filhos (também convertidos os Islã), todos estavam 

envolvidos em trabalhos dentro da igreja e esta o mantinha financeiramente: 

(...) E eu tive uma vida totalmente comprometida no trabalho de 

evangelização. Em 67 eu já era diácono da mocidade da 

Assembléia de Deus (AD). E meu trabalho sempre foi divulgar 

a religião. (Isaías). 

Voltando para o Recife depois de ficar quatro anos militando numa igreja da 

Bahia, o converso teve informações sobre os muçulmanos através de ex-colegas do 

serviço militar: 

(...) Eles estavam se preparando para servir a guarda no canal 

de Suez. Segundo as informações que eles me deram foi que 

eles tivessem muito cuidado porque no canal de Suez, que eles 

não se afastassem do exercito porque tinha um povo chamado 

muçulmano, daí foi a primeira vez que eu ouvi falar dos 

muçulmanos, que eles eram um povo agressivo, de que eles 

eram muito fanáticos pela religião deles e que eles oravam 5 

vezes ao dia. E quando eles estavam orando, quem se 

aproximasse deles, eles puxavam a espada, cortavam o 

pescoço. A informação que eu tive foi essa. Passaram-se 22 

anos. Vinte e dois anos depois, a gente tava dirigindo igreja 

aqui em Suzano, São Paulo. (Isaías). 

Em 1996, quando assumiu uma igreja em Suzano (Grande São Paulo) foi 

lhe solicitado “resgatar alguém desviado da igreja”: 

(...) Eu morava em casa da igreja. Era assalariado pela igreja e 

todos os meus filhos tocavam na banda. Meus filhos foram 
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criados todos na Assembléia de Deus, como eu disse 

anteriormente. Era um trabalho integral na AD. Quando um 

presbítero chegou pra disse “olha eu quero que você aconselhe 

meu filho que ele esta desviado da igreja e esta assistindo 

reunião dos muçulmanos. Quando ele me falou isso, eu lembrei 

do que os colegas tinham me dito no quartel, que eram um 

“povo agressivo”. Então fiquei interessado em conhecer esse 

povo e resgatar o rapaz da doutrina deles. E assim eu fui, 

procurei o local, encontrei uma muçulmana com nome de Lúcia 

que quer dizer bonita esta palavra. E ela falou comigo e disse 

que a reunião tinha sido num dia anterior e ela me emprestou 

três livros intitulado: “o lugar da mulher no Islã”, “os 

problemas da bebida alcoólica” e...só dois livros. Eu li esse 

livro três dias depois e não me falaram nada. O rapaz, eu não 

contatei com ele porque a reunião tinha sido um dia anterior. E 

aquele livro falava sobre as mulheres, como as mulheres era 

tratadas no Islã. O outro livro falava sobre problema de vicio, 

alcoolismo e que não era o meu caso então não me interessei 

pelo assunto só que me despertou a curiosidade pra conhecer 

os muçulmanos se realmente eles eram agressivos assim. Foi 

quando ela me deu o telefone do centro islâmico aqui em São 

Bernardo, na rua Henrique Alves dos Santos e eu vim numa 

sexta-feira e cheguei já no final da reunião. As pessoas, tinha 

um irmão chamado BiLali, irmão Galvão, ele é um sociólogo 

trabalha na casa de cultura em Poá. Ele me atendeu e pediu 

desculpa por não poder falar comigo porque ele estava 

terminando o jornal. O jornal que nós fazemos é intitulado 

Makka e ele me emprestou um livro. Percebeu que estava de 

paletó, gravata, trajado como um pastor e ele me deu um livro: 

“A Bíblia, a Ciência e o Alcorão”, numero 20 da nossa 

coleção. Eu peguei esse livro e retornei e....foi só o assunto que 

ele falou comigo. Não falou nada sobre o Islã, sobre 

muçulmano... (Isaías). 

Interessado também em conhecer o islamismo e confirmar se de fato o 

estereótipo de “gente agressiva” correspondia e caracterizava os muçulmanos, o 

convertido é munido de alguns livros do Islã e é interpelado por um muçulmano que 

o reconhece como pastor devido a vestimenta que trajava. Essa experiência que o 

convertido teve “in loco” foi, além de significativa, pois causou a ruptura com 

fronteiras simbólicas, introdutora de uma variável singular em sua experiência como 

pastor. O contato com muçulmanos e a leitura de um livro “A Bíblia, a Ciência e o 

Alcorão” afetou gradativamente sua visão de mundo e o estilo de vida que mantinha. 

De modo didático, o converso descreve, de forma clara e detalhada, a relativização 

da sua prática de militante cristão: 

(...) Fui pra casa, voltei de ônibus e fui lendo esse livro. Eu li 

na sexta-feira a tarde, o sábado, o dia todo. Domingo, na 

segunda-feira também. Na terça-feira não tive tempo de ler, fui 
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dirigir um culto de doutrina que era na terça-feira da minha 

igreja. Ao retornar do culto, eu peguei o livro...na terceira 

parte que fala “a Bíblia e a ciência”. Eu já tinha lido as duas 

primeiras partes. Ao terminar esse livro, era mais ou menos 

umas onze horas, onze e quarenta por aí. Na medida em que eu 

ia lendo a “Bíblia e a ciência”, eu...tive assim uma sensação 

que todos os meus seis anos de teologia não era nada do que eu 

sabia. Dentro de mim era como uma voz que eu era enganado e 

enganava. E eu chamei a minha esposa, meus quatro filhos e 

disse assim: “a partir de agora eu serei muçulmano”. Pra se 

tornar um muçulmano, depois que se tem um conhecimento dos 

chamados cinco pilares da fé islâmica e os 6 pilares da fé 

islâmica, você dá um testemunho dizendo: “Ach-hadu na la 

iláha illal-lah na-na Muhammadan raçulullah”, traduzindo: 

“Declaro que não há divindade senão Deus e que eu atesto, 

aprovo que o profeta Mohammad é servo e mensageiro de 

Deus”. E como eu não sabia dizer, eu disse pra minha esposa: 

“a partir de agora eu serei um muçulmano”.  Ela olhou assim 

espantada para mim e disse: “você está louco” e eu disse: 

“não”. Ela disse: “o que foi que você viu neste livro?”. Eu 

disse: “eu era enganado e enganava, a partir de agora eu não 

serei mais um hipócrita”. (Isaías). 

Taxado como “louco” pela esposa, o convertido coloca como problema a 

relação entre o seu projeto pessoal e os círculos sociais nos quais se incluía e dos 

quais participava. Nesse sentido, percebendo que sua ação era legítima, elabora uma 

“carta de recomendação”, solicitando um afastamento provisório de sua funções (o 

que mostra a crise em que se encontrava) a fim de poder aprofundar-se mais na nova 

realidade que lhe era apresentada: 

(...) Assim eu fiz uma carta de mudança ao meu pastor 

presidente, pastor José Welington Bezerra da Costa. A igreja 

dele fica lá no Belém, no bairro do Belém, é onde fica a sede do 

Brasil. Ele me perguntou qual era a finalidade da minha carta 

de recomendação e eu disse a ele que eu ia estudar sobre o Islã 

durante três meses. Se eu gostasse eu ficaria senão eu 

retornaria pra minha posição. Eu saí com carta de 

recomendação e perguntou se eu tinha coragem e eu disse que 

sim, mas dentro de mim eu tinha dito a minha familia que a 

partir daquele momento eu seria um muçulmano, sem 

conhecimento nenhum, isso em 1996. fui ao centro islâmico 

aqui em São Bernardo aonde fui recebido pelo sheik Ali a qual 

ele começou a me dar as primeiras instruções falando dos 

pilares da fé islâmica que são seis, depois dos pilares do Islã, 

que são cinco. (Isaías). 

Notemos que esta fase provisória, solicitada pelo converso, permitiu 

aproximar-se do Islã. O contato com as regras gerais da religião mediado por um 

sheik, conduziu o converso a mapear este outro universo simbólico, possibilitando-
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lhe elaborar e construir, em função da experiência vivida, um código interpretativo 

da nova religião. Confirmada a possibilidade de mudança, o converso elabora uma 

carta de desligamento da AD: 

(...) Eu comecei me aprofundando com menos de três meses e 

eu retornei com dois meses e pedi carta de mudança 

definitivamente dizendo que: eu fiz uma carta em três vias 

dizendo meu desligamento do ministério como pastor para a 

convenção estadual, a CONFRADESP, aqui em São Paulo e 

uma outra via eu enviei pra convenção geral da Assembléias de 

Deus, no Rio de Janeiro, pedindo desligamento e me tornei 

muçulmano e me tornei um divulgador. Foi assim a minha 

conversão, não levei lavagem cerebral com nenhum 

muçulmano. Minha conversão foi da minha própria leitura e do 

próprio entendimento meu. (Isaías). 

Diante do conflito familiar provocado por sua decisão, o convertido 

procurou convencer a esposa do “erro” que ela estava cometendo ao continuar dentro 

da AD. A continuidade e a estabilidade familiar dependeriam da sua capacidade de 

estabelecer a definição da figura de Jesus de forma convincente, a ponto de suscitar 

dúvidas em sua cônjuge. O convertido procura, então,  ilegitimar a antiga doutrina 

questionando a atribuição que se dá a Jesus, e não a Deus. A conversão da sua 

cônjuge, filhos e noras veio a acontecer um ano depois da sua.  

O processo de ressocialização do convertido ao Islã permitiu-lhe encontrar 

explicações para os cultos de cura evangélicos. Ele avalia as cerimônias de cura, que 

realizava junto com sua família, depois de um período de jejum ao qual se submetia: 

(...) Eu levava uma vida de prática, de jejum e de oração, eu 

conhecia pastores, como eu conheci o pastor Manuel de Mello 

da igreja Brasil para Cristo e outros pastores que tem uma vida 

de oração. Eles podem ter as falhas deles agora no seu apogeu. 

No inicio da igreja eles tiveram uma vida...Manuel de Mello 

ficava seis dias de jejum, a semana toda trancado dentro de um 

quarto. E eu pra não ficar atrás, eu fiquei três dias direto. E 

você sabe que o nosso jejum não é igual ao feito no jejum 

islâmico que é ao nascer do sol ao pôr do sol, quer dizer a 

gente se abstém só do almoço do meio dia. O meu jejum num 

dia antes, no meio dia, na meia noite e vai até e jantava depois 

que vinha do culto. Então a oração, nós temos essa linha de 

raciocínio de purificação. Que quebrou um desses itens 

invalida a oração. E nessa campanha que eu fazia de 3 dias de 

jejum, eu e minha familia e com a igreja para impor as mãos 

sobre algumas pessoas enfermas. Algumas não era curado. Nós 

fizemos uma campanha pra um menino que era mudo e surdo e 

nunca nós tivemos êxito na recuperação desse menino e eu 

dizia: “tem alguma coisa errada”. (Isaías). 
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Por meio de jejuns, rituais e cultos, o ex-pastor procurava conquistar ou 

dominar, utilizando-se de uma oração, uma realidade que era entendida como 

passível de ser transformada: “nós fizemos uma campanha pra um menino que era 

mudo e surdo e nunca nós tivemos êxito na recuperação desse menino”. O converso 

reconhecia e aceitava que a cura de uma realidade “enferma” podia se efetivar 

através de práticas de jejum e purificação ministradas por seus líderes ou pessoas que 

estavam mais capacitadas para tal fim. O resultado esperado, a cura, não foi obtido. 

Agora como muçulmano e estudando as evidências, o converso associa esses 

descompassos e erros, à falta de purificação da platéia. Esta assume então a posição 

de bode expiatório: 

(...) Então eu dizia: “irmãos tem alguma coisa errada”, é o 

que? Falta de purificação, mulher menstruada participando da 

oração, imunda, homem que teve relações sexuais, não tomou 

banho. Foi no banheiro, fez qualquer necessidade fisiológica e 

veio pra oração. No Islã, não existe isso. Fui no banheiro, fui 

fazer necessidade fisiológica, fiz xixi, lavou as mãos, no 

Alcorão a gente não pegamos...se a gente não se purificar a 

gente não pega. Você nunca viu um muçulmano pegar o 

Alcorão e colocar em baixo do braço. Nós não colocamos 

nada, dentro do nosso Alcorão não é riscado, não tem papel, 

não tem nada. Ele é colocado em cima, não tem livro em cima 

dele. É na parte mais alta. Então na oração é a mesmíssima 

coisa. (Isaías). 

Percebe-se nessa passagem que o Islã, além de ter servido para o convertido 

como norma interpretativa do seu passado, por outro lado, reforça e mantém nele 

valores religiosos considerados agora como legítimos. A pureza e a disciplina 

constituem para ele normas particulares de comportamento: 

(...) Se você toma banho de manhã com a intenção daquele 

banho você praticar todas as orações. Você pode fazer. Se você 

quebrar aquela purificação, você tem que repor. Não é tomar 

banho de novo. Lavar as mãos, lavar a boca, lava o rosto, lava 

os braços até a altura do cotovelo, os pés até a altura do 

tornozelo, passa a mão úmida na cabeça, lava as orelhas. Isso 

se você de manhã depois do seu banho e você não fizer 

nenhuma necessidade fisiológica, você pode fazer toda a 

oração durante o dia. Se você não fizer com a intenção, você 

tem que fazer outra, mas se você não tiver nenhum tipo de 

necessidade física sê pode praticar todas as orações com 

aquele wudú (ablução em água). Porque o Islã é a religião da 

limpeza, da purificação. Existem 13 itens que eu vou falar para 

que uma oração suba sem nenhum empecilho como houve um  
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empecilho na oração de Daniel. A gente tem que tá com o 

corpo limpo, roupa limpa, lugar limpo, horário controlado, nós 

oramos no horário certo, direção, takbir que é aquela saudação 

a Deus, citação do Alcorão, inclinação, prostração e por fim a 

oração do profeta Abraão e depois o encerramento com a 

saudação aos anjos. Saudar o anjo a direita e saudar o anjo a 

esquerda. São treze itens importantíssimos na oração. Sem isso 

a oração é inválida e isso eu já sentia a falta dessas coisas 

desde o cristianismo. (Isaías). 

Quanto a shahada, o mesmo processo foi notado com este convertido, ou 

seja,  a idéia de que  é necessário que o indivíduo conheça o Islã antes de se 

converter. Partindo do pressuposto essencialista de que o povo brasileiro é um povo 

sentimental por natureza – uma vez que são as emoções que regem suas atitudes - o 

convertido faz uma distinção entre o Islã e o cristianismo. Para ele, o cristianismo é 

sustentado pela emoção e o Islã, pela razão: 

(...) No Islã não precisa de número, precisa de qualidade. 

Então você vai primeiro aprender a base da religião. Depois 

que você aprendeu os pilares da fé islâmica, o que é que você 

vai crer, aí você vai estudar os pilares da sua prática, o que é 

que você vai praticar durante a sua vida enquanto muçulmano. 

Quando você tiver consciente disso aí, você vai aprender a 

shahada, que foi a sua pergunta, o significado da shahada na 

sua língua pra você testificar perante a comunidade, um 

muçulmano ou mais que um.  (Isaías). 

A nova realidade o fez passar por um processo de reorganização da sua 

estrutura individual. Foi preciso deixar de reproduzir o estilo e as práticas que 

aprendeu, mormente em relação às crenças cristãs e suas interpretações teológicas 

necessitariam também de mudanças: 

(...) Primeiro é aquele testemunho de fé, é atestar que Deus é 

único, isso já é um choque muito grande pra um evangélico 

mudar esse raciocínio porque Jesus não é Deus. A base da fé 

cristã está na doutrina da Trindade. Tirando a Trindade acaba 

o cristianismo. Pra mim a shahada significou muito esforço, 

muita renegação teologicamente falando de interpretação para 

eu convencer a mim mesmo. Não é fácil, eu ouvi 46 anos uma 

coisa tão dia e noite, pregar e praticar e depois mudar aquela, 

duma noite para o dia. Precisa um esforço muito grande, 

bastante leitura, bastante conhecimento teológico. Diria que 

uma pessoa simples não chega tão cedo a esse conhecimento. 

(Isaías). 
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A assimilação do ethos islâmico foi, e possivelmente continua sendo, um 

desafio para o convertido justamente devido ao tempo que passou dentro da AD. A 

interpretação da doutrina islâmica não foi realizada com a isenção de conflitos, mas 

por outro lado, mostra que as regras se tornaram passíveis de serem vivenciadas por 

ele. A nova crença só pôde ser internalizada pelo converso através do “choque”, o 

que implica possivelmente um longo processo pedagógico de rompimento com a 

religião anterior. A retirada de cena do sistema de plausibilidade anterior não 

significa sua eliminação por completo, mas um possível  encobrimento mormente no 

que se refere ao “perfil” assumido por ele dentro do Islã, ou seja, de “evangelista 

itinerante” para “divulgador do Islã”, que aparentemente é muito similar. Os 

processos de mudanças e as conseqüências da conversão serão analisados no 

próximo tópico e aí voltaremos a essa questão em particular. 
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 CAPÍTULO IV 

 IMPLICAÇÕES SOCIAIS DA MUDANÇA RELIGIOSA 

 

 

 

Um dos objetivos centrais desse tópico é introduzir alguns elementos 

relacionados com as mudanças ocasionadas na vida dos convertidos em 

conseqüência da conversão ao Islã. Identificamos os diversos sentidos que ela 

assumiu em cada uma das narrativas. Destacaremos aqui em que medida a conversão 

ao Islã interferiu ou afetou o relacionamento dos convertidos com a realidade extra-

religiosa. Neste sentido, analisamos as implicações da conversão dentro da esfera do 

trabalho, da familia, assim como, até que ponto as regras religiosas interferiram na 

aparência dos conversos no tocante ao corpo e vestimenta, nos círculos de amizades 

e como elas foram reinterpretadas ou acomodadas mediante situações que exigem 

dos convertidos, formas de agir, sentir e pensar.  

As mudanças decorrentes da conversão influenciaram amplamente a vida 

dos entrevistados em todos os níveis. Percebemos essa influência de três maneiras: a) 

pelos valores pessoais e sociais que a religião transmite, produzindo uma imagem de 

ser brasileiro convertido dentro da sociedade mais global; b) pelas estruturas de 

relacionamento social que elas criam; c) pelos novos objetivos, religiosos e de valor, 

que os convertidos se obrigam a adotar. Na parte final analisamos a questão proposta 

a partir do caso particular de conversão de um pastor pentecostal que se tornou 

funcionário do Islã. 

No sentido mais geral, o trabalho é uma realidade integrante da vida dos 

conversos. O trabalho ocupa a maior parte do tempo dos entrevistados e as regras 

religiosas islâmicas passam a serem aplicadas gradativamente no dia-a-dia, sendo o 
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trabalho um dos espaços sociais onde se verifica a influência dos valores e princípios 

do Islã nos convertidos. 

Formada em arquitetura pela USP, Rita, abriu sua própria micro empresa 

dedicando-se ao paisagismo. Em sociedade com uma amiga católica ortodoxa, que 

inclusive ajudou Rita se aproximar do Islã, Rita exerce a sua atividade não em 

escritório, mas em espaços abertos, com obras. Atuando desde 1992 nesse ramo, ela 

construiu uma carteira de clientes fixos, que é condição de possibilidade para que 

possa exercer sua atividade. Como muito dos seus clientes são judeus e procurando 

evitar suscitar insegurança ou algum tipo de choque com eles, a conversa acha um 

“meio termo” para manter crédito com seus clientes mormente no que diz respeito ao 

uso do lenço: 

(...) eu até poderia ter começado a usar o lenço antes, mas 

realmente eu fiquei muito encanada seria de repente sumir 

metade dos meus clientes. Teve um certo tempo e até partir de 

conseguir explicar as coisas melhor porque algumas clientes 

que eu fui tomando coragem mesmo, eu tinha medo de perder 

meu ganha pão.(...) Demorou uns dois anos pra eu começar 

usar. Eu já anteriormente, eu usava roupas em termos 

brasileiros discretíssimas, já tinha muitos anos. Teve alguns 

hábitos que não teve que mudar nada, eu já não usava 

maquiagem. Eu fui de uma geração tipo bicho grilo, meio 

naturalista não come muita carne, entra mais um peixe. Então 

não tive grandes sacrifícios. (Rita). 

Os hábitos de vestimenta utilizados no passado ajudaram-na a fixar certos 

comportamentos e que contribuíram para sua mudança religiosa. Mas, o uso do hijab 

imprimiu uma marca na convertida suscitando um diferencial aos olhos de outros: 

“...as pessoas levavam susto porque...a imagem realmente é muito negativa”. 

Segundo Rita, a visão que as mulheres tem da vestimenta islâmica é o “pior 

possível”, seria algo como se estivesse “traindo o gênero” e acrescenta: 

(...) por parte das mulheres, era muito grave: “como que você 

se submete?” , “você tá maluca?”, “você vive de pressão...”. 

Eu acho assim que no Brasil, não só no Brasil, mas aqui tá 

muito forte isso, a identidade da mulher, o valor da mulher, não 

é assim, o valor da mulher está ligada ao corpo, isso aí é até 

muito simples. A impressão que eu tenho é que a mulher acha 

que ela vai deixar de existir se ela não chamar atenção. (Rita). 

A convertida questiona uma imagem de mulher que é comumente 

propagada, inclusive entre as próprias mulheres: uma imagem relacionada ao “corpo” 
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servindo para “chamar a atenção”. O hijab é percebido por ela como uma “marca” 

que foge dos padrões sexuais normalmente aceitos pela sociedade. Procurando 

questionar o “marketing do material feminino” veiculado pela mídia, ela procura 

ultrapassar as fronteiras simbólicas desse estereotipo, buscando uma nova 

interpretação da identidade feminina através de outros valores. Conseqüentemente, 

esta imagem também é sentida pelas próprias muçulmanas: 

(...) Se a vida inteira te falaram pra você conseguir alguém, 

você tem que seduzir e aí de repente você: “nossa agora você 

tem que ser super modesta”, tem que botar o lenço, você não 

tem que mostrar cabelo, tem que andar de forma modesta. 

(Rita). 

Adaptando-se à nova realidade, Rita explica que o Islã é uma religião de 

“prevenção”, daquilo que deve se evitar. Para ela a submissão a Deus implica em 

mudança de atitudes e o hijab é entendido como elemento simbólico que ajuda não 

somente na discrição, mas também uma forma de valorização do corpo feminino, que 

tem desejos, que pensa e tem razão. Apesar das dificuldades advindas do uso do 

hijab, Rita imprime no seu trabalho novo sentido de cunho moral: 

(...) procurei dar muita ênfase na parte da moral, de analisar as 

pequenas corrupções do dia a dia principalmente a gente que 

trabalha com negócio, a gente sabe. Que são assim pequenos 

roubos, pequenas desonestidades, pequenas mentirinhas, nada 

muito grave (Rita). 

Segundo a convertida, o hijab é uma “determinação divina, portanto, “um 

bom motivo”, mas além da discrição a vestimenta islâmica cumpre uma função 

social: 

(...) a função social que tem o uso do Hijab, o uso da roupa 

discreta, o comportamento que deveria existir entre homens e 

mulheres e tal, segundo o Islã, ele tem uma função social muito 

forte. Tem uma função social numa sociedade islamizada e 

mesmo numa sociedade como a nossa acaba sendo também em 

termos educativos e até de despertar pelo menos o 

questionamento, porque veja, eu continuo tendo muitas amigas 

não muçulmanas. E eu percebo que varias idéias e conceitos 

que eu fui explicando pra elas, elas não viraram muçulmanas, 

mas elas acabaram entendendo e inclusive vivendo certas 

coisas de forma diferente, o que é muito interessante, né? Por 

exemplo, a roupa ser mais discreta, não se basear tanto numa 

imagem sexualizada. Entender isso como realmente um limite, 

como um jogo, que nem no jogo dos homens é de uma 

sociedade, de uma mentalidade moderna e combater nelas 
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mesmas, porque chega uma ora assim que as pessoas tem mil 

vitórias ou mil coisas na vida legais, então de repente ela fica 

desesperada porque meio pedaço de um corpo dela não tá que 

nem um modelo que é quase impossível de alcançar? (Rita). 

Cláudia, professora, teve dificuldades de equacionar o uso do  hijab na 

presença de seus alunos. Segundo ela, foi preciso uma adaptação dos dois lados. 

Apesar desse conflito o Islã lhe proporcionou mais paciência com seus alunos, 

entendendo mais seus problemas e anseios, ou seja, enxergando a partir de sua ótica. 

Tânia, adquiriu em seu trabalho critérios religiosos islâmicos com atributos 

divinos como bondade, amor, benevolência, caridade: 

(...) eu só falava de Deus nas entrelinhas. Em todas as aulas eu 

colocava essa questão de valores humanos, questões 

comunitárias, mas agora eu falo isso com mais ênfase. Eu dou 

aula de várias coisas então a gente procura ajudar as pessoas a 

encontrar um caminho, perceber o que tá errado na vida delas 

pra que elas se afastem dos vícios (Tânia). 

Tânia também não se sente preparada para uso do véu fora das imediações 

da mesquita, mas procura estar discretamente vestida. 

Lúcia, 19 anos, também foi alvo de brincadeiras vexatórias, encontrando 

dificuldades até no mercado de trabalho. O lenço lhe proporcionou pensar numa nova 

identidade. Sentindo ter estabelecido padrões relativamente consistentes para tratar 

de situações do passado mediante experiências do novo sistema de plausibilidade, ela 

subordina suas identificações infantis a uma nova espécie de identificação, re-

socializada junto às amigas muçulmanas e aos ensinamentos islâmicos: 

(...) Depois que eu coloquei o lenço parece que eu assumi uma 

nova identidade. Eu não brinco tanto as brincadeiras que eu 

fazia antes. Às vezes eu acho que não cabe mais fazer agora. 

Eu acho que eu estou mais quieta, mais na minha. Só isso que 

mudou, mas o comportamento com as amizades continuam os 

mesmos.(...) o lenço chama muita atenção. (Lúcia). 

Um assistente administrativo, estudante de Direito, esforça-se para manter 

uma postura moral. A boa conduta e a honestidade são adotadas por ele por serem 

valores importantes para lidar com situações diversas: 
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(...) Tenho um comportamento de não discutir, não criar casos. 

Coisas que antigamente eu não.....hoje, ainda que me 

desagradem eu fico na minha tal...eu tenho que notar pelo meu 

comportamento. (Roberto). 

Não vendo a possibilidade de concretizar as aspirações subjetivas, Roberto 

relata que vivia uma situação de desorganização pessoal e social. O Islã lhe trouxe a 

possibilidade de mudar sua maneira de agir, sendo merecedor de uma gratidão 

divina: 

(...) Dentro do meu trabalho eu sigo o que é correto porque se 

eu for correto acredito que Deus vai me dar o melhor. Eu posso 

lutar pra mudar sim, mas diz no Alcorão que ele não dará nada 

ao homem sem que ele mude o que há no seu íntimo. Eu tenho 

que mudar o meu íntimo e minhas práticas para que eu seja 

merecedor. Ou eu sou hipócrita e estou mentindo, ou não estou 

direito com alguma coisa. (Roberto). 

A alto disciplina por ele promulgada define cada uma das relações que o 

convertido deve manter com a realidade, como ser correto, verdadeiro e paciente, 

alcançando assim a retribuição divina.  

Situação semelhante é o que relata Marcelo, atualmente empregado numa 

fábrica de moveis em São Bernardo do Campo, cujo proprietário é muçulmano. Ele 

procurava ajustar sua experiência pessoal ao novo padrão normativo. Sua prática foi 

abandonada gradativamente e o Islã apareceu-lhe como possibilidade de regeneração: 

(...) quando eu conheci o islamismo(...) minha vida era 

bebida(...) Misturava com mulheres, tinha um relacionamento 

com varias mulheres. No meu trabalho praticava muito a 

mentira(...) pra conseguir alguma coisa. Então, participava de 

festas, passava a noite fora é...meu costume era completamente 

diferente.(...) isso não mudou de uma hora para outra. 

(Marcelo). 

Um dos difíceis pontos de resistência tem sido seu  relacionamento com as 

mulheres. O Islã, através da Sunna do profeta o obrigaria a repensar sua concepção 

sobre o feminino de modo a afirmar que: “A causa da perdição do povo de Israel foi 

as mulheres”. Para ele, a mulher que outrora fora fruto de um prazer trivial, agora 

deve ser bode expiatório, devendo assim ser evitada. 

Mesmo depois de efetivada a shahada, Marcelo continuou com as práticas. 

O Islã fê-lo pensar no sentido do cotidiano vivido no trabalho: um mundo de 
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mentiras e imoralidades. O convertido se encontrava numa tensão entre dois pólos: o 

do compromisso religioso atual e o do cotidiano encarado agora como dificuldade a 

ser superada, através de maneiras de agir islâmicas – afastando-se de rodas de 

cerveja e jogos -  inclusive se modificando visualmente: deixando a barba crescer. 

Buscando seu próprio entendimento adquirido através de leituras e conversas com os 

sheiks, procurou conexão do seu passado com a revelação alcorânica: 

(...) A mensagem do Islã veio durante 23 anos aos poucos, de 

acordo com aquela necessidade daquela comunidade, de 

acordo com a necessidade que vinha para o profeta. Tudo isso 

veio aos poucos...até a própria bebida alcoólica. Quando veio a 

determinação de Alá, Deus louvado seja, a bebida alcoólica era 

proibida para o povo do islamismo, para os muçulmanos(...) 

(Marcelo). 

Num outro depoimento, Lucas, dentista, diz não ter tempo para falar da 

religião porque o volume do serviço é volumoso. Mas, depois da conversão ele 

passou a enxergar melhor pequenas atitudes dos seus clientes culpando-os por suas 

limitações. 

Kleber, após sua conversão, procurava se afirmar como muçulmano dentro 

do ambiente de trabalho através de reivindicação para a prática da oração. Para tanto, 

foi necessário impor seu jeito de ser junto ao seu encarregado. Quando trabalhava 

numa empresa metalúrgica em São Bernardo, ele procurou diferenciar-se dos demais 

funcionários, afastando-se de “coisas obscenas”, “coisas fúteis” e afirmando uma 

identidade de funcionário religioso e correto: 

(...) Nas empresas tem muito aquelas brincadeiras de futilidade, 

de coisas obscenas, eu tinha que colocar uma postura pras 

pessoas me respeitarem o meu credo, a minha crença. Primeiro 

dia que eu fiz a oração na empresa, eu avisei pro meu 

encarregado: “sou muçulmano, vou ter uns 5 minutos pra mim 

orar ninguém  me desrespeitou  por que? Porque impus o meu 

jeito, meu comportamento. (Kleber). 

Atualmente atuando como guarda municipal, procurou cuidar da 

alimentação. Trouxe um fogão de casa e prepara seu próprio alimento. Quando 

pratica educação física, usa vestimentas próprias: 

(...) Quando fui pra guarda e vinha marmitex, eu via que não ia 

dar certo. Levei um fogão de casa e eu levava a minha 

marmita, eu sempre levei, era comida de confiança.(...) E tinha 

a ora da educação física, tinha que usar shorts, eu não usava 
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shorts deles. Expliquei num documento que eu tenho um credo e 

eles: “tudo bem”. Eu usei uma bermuda abaixo do joelho 

porque eu era muçulmano, entenderam... normal. (Kleber). 

Todo sistema de práticas vigentes no Islã são consideradas boas. As normas 

são encaradas como “lei natural”, suas virtudes se impõem como sendo as ideais e 

quem cumpri-las, são consideradas pessoas confiáveis dentro da religião. O 

queremos dizer que, para o Islã,  é moralmente bom um ato que esteja de acordo ou 

que cumpra os fins do sistema vigente. Nem todos os convertidos procuram 

transparecer, através do cumprimento das normas islâmicas vigentes, sua identidade 

religiosa. É o caso de João que procura não envolver religião com trabalho: 

No trabalho não teve alteração. Eu não divulgo a religião. Eu 

não sou daquelas pessoas que fala.(...) A mudança foi mais pra 

mim do que para os outros. O que mudou só foi à religião.(...) 

A mudança principal está em você e Deus. No muçulmano, você 

tem um contato direto com Deus(...) (João). 

O convertido distingui também vida religiosa da cotidiana. Para ele, o 

essencial se resume numa ação vertical com a divindade. O Islã aparece, em vista do 

que foi relatado como uma religião a mais já que o convertido afirma que cada 

indivíduo “deve” procurar uma “religião” a sua medida: “se a pessoa não se achou 

ainda, deve procurar, até encontrar”. 

Em outro depoimento, André acha que o trabalho precisa ser selecionado 

com critérios islâmicos de forma a não ser uma atividade ilícita ou haram. Parte das 

suas conquistas foram adquiridas, segundo ele, de forma ilícita, ou seja, através de 

cobrança de juros, que ocasionou o castigo divino”. A religião forçou-lhe a adaptar-

se, modificando gradativamente sua conduta e seu caráter. Hoje procura trabalhar em 

um “serviço honesto”: 

(...), eu tive uma empresa, logo quando eu entrei no Islã e essa 

empresa eu cobrava juros. Deus de uma certa forma 

indiretamente me, podemos dizer assim, me castigou, me 

tirando uma boa parte das coisas que eu tinha conseguido com 

aquele dinheiro que na verdade não era um dinheiro licito. No 

Brasil isso é a coisa mais natural que tem (risos) ao contrario 

acho que é necessidade de muita gente. (André). 

Procurando se distanciar do “castigo divino”, o convertido evita situações de 

trabalho onde o comprometa. Tentando adaptar-se a nova realidade, ele busca 
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“serviços” que lhe proporcionem exercer uma atividade licita. Alem disso, os bens 

conquistados ministrados por ele, passam a estar disponíveis para uso religioso: 

(...) eu procuro empresas que primeiro são serviços ou 

produtos que não me prejudica ou foge daquele principio que 

eu tenho de trabalho, né?(...) consórcio, é um tipo de trabalho 

que eu não entro porque ele tem o jeito de cobrar as pessoas, 

tem um jeito de enganação.(...) o Islã fortificou a idéia de 

independência financeira, de você ter seu próprio negocio 

tendo seu tempo disponível já pra prática da oração, pra você 

se dispor para as atividades religiosas. (André). 

 

 

1. FAMILIA E AMIGOS 

Do ponto de vista do Islã, a familia é definida sob o ponto de vista 

consangüíneo, isto é, seu núcleo é o vinculo de sangue entre irmãos e irmãs, pais e 

filhos. A familia também é fundamentada como sendo uma organização que deve ser 

respeitada sendo que o muçulmano dedica-se a ela e para ela. 

A partir desse pressuposto, verificamos que a maioria dos convertidos 

procurara manter laços com a estrutura familiar tornando as relações internas mais 

toleráveis embora haja conflitos com a religião adotada. Ao assumir nova identidade 

religiosa os convertidos começam assumir novos pontos de vista em relação a familia 

e círculos de amizades, de modo haver  apenas rupturas ideológicas e não 

segregacionistas. 

A maioria dos membros familiares reconheceram abertamente a mudança no 

sistema de valor do convertido. Por conseguinte, os conversos colocaram em prática 

o aprendizado do Islã de modo a alterar suas crenças, maneira de se alimentar 

justamente para preencher as novas exigências. 

Uma convertida relata que sua familia, no tocante a mãe e a avó, aceitaram 

com certa tranqüilidade a nova postura religiosa. Como a forte influencia da familia 

veio por parte do seu avô kardecista e do pai católico já falecidos, a convertida temia 

repreensões: 
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(...) Bom na familia, minha mãe, como ela já ouvia falar dessas 

histórias a muito tempo, até ela foi tranqüilo. A minha avó, ela 

tem muita idade então no começo ela estranhou um 

pouquinho...mas foi aceitando e hoje em dia tá bem. Graças a 

Deus, meu avô faleceu porque ele era meio bravo e eu acho que 

ia ser uma briga boa. Meu pai faleceu também logo depois do 

meu avô. Então foi um pouco estranho, duas figuras masculinas 

muitos fortes que poderiam se opor, não estavam presentes. 

(Rita). 

Preocupada em não entrar em conflito com a familia, a convertida imprimiu 

postura um pouco mais rígida com os tios e sobrinhos e desenvolveu uma forma mais 

harmoniosa para com a senhora evangélica que assiste a sua avó pois é, segundo ela, 

uma figura “muito forte na familia”: 

(...) foi uma das pessoas que eu tive receio da reação porque 

ela é uma evangélica super séria e tudo, e a gente conversava 

sobre Bíblia e eu tive um pouquinho de medo por causa que ela 

tivesse uma reação muito emocional.(...) E hoje em dia 

ela...normal não criou confusão e pra mim isso era importante, 

minha familia era importante pra mim(...). É importante que 

eles, principalmente o núcleo familiar, levassem numa boa, né? 

E hoje em dia minha mãe até avisa que o hijab tá mal colocado. 

(Rita). 

Houve também conflito com as festas de final de ano: Natal e Ano-Novo. 

Esses aspectos externos foram abandonados gradativamente a ponto de não causar 

escândalo aos familiares: 

(...) Comecei a já não ir no ano novo e o natal eu comecei 

assim, logo depois que eu me converti eu ainda fui no primeiro 

natal pra não criar muito auê e até foi a primeira vez que o 

pessoal, inclusive eu nem tava usando hijab direto pra 

trabalhar, mas eu fui com uma roupa típica e com hijab e foi a 

primeira vez que a familia como um todo... eu já fui 

conversando. (Rita). 

Passando por diversos estágios intermediários, procurou maneiras de 

restringir e se distanciar da sua familia. Ela procurou equilibrar as relações entre seus 

membros mesmo que isso implicasse ir contra as regras religiosas. Notamos aqui que 

iniciou-se uma relativa autonomia, reinterpretando aspectos da religião que lhe 

parecem empecilhos e que ferissem seu relacionamento com os familiares. Por sua 

iniciativa, Rita abrange formas mais liberais de vivencia familiar que marcam tanto 

as relações com seus membros quanto a um posicionamento mais critico da religião: 
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(...) Então eu fui fazendo uma coisa e nem todo mundo 

concorda com isso, nem todo sheik vai achar que é certo, mas 

enfim foi um equilíbrio que eu achei pra juntar a coisa de você 

tratar bem a familia e ser legal com a familia. Agora eu faço 

assim dia das mães, que é uma festa comercial, você vai lá e 

leva um presentinho e tal(...) (Rita). 

Outra entrevistada relata que seu pai não compreendeu sua decisão de se 

tornar muçulmana. Ela procurou também travar um relacionamento mais cuidadoso 

com a filha pré-adolescente de forma a não chocá-la. Mudando seu jeito de ser dentro 

de casa, sendo mais tolerante, mais tranqüila pôde convencer gradativamente seu pai 

e sua filha de que o Islã não é religião de terroristas, mas uma religião de paz: 

(...) A casa começou a ficar mais limpa, mais clara então 

assim...tudo muda na vida da gente. Quando você se aproxima 

de Deus, tudo clareia, tudo fica mais bonito.(...) eu tenho um 

pai maravilhoso.(...) Eu vou expor, falando, conversando o que 

é o Islã então hoje em dia ele não fica mais nervoso quando eu 

saio para ir na Mesquita, por exemplo. Agora ele só falta falar: 

“você não vai rezar?” “não vai na Mesquita?” então ele já 

entendeu... (Tânia). 

As diferenças religiosas alteram as convivências, mas não a ponto de 

romper com a familia. Esta elabora seu próprio código religioso findado sobre o 

consenso da convivência e tolerância. Isto implica em dizer que não deixa de existir 

situações de conflitos e que os mesmos procuram ser negociáveis. Sobre o 

relacionamento familiar, um dos conversos procurou relatar esse “clima”: 

(...) a gente fala de religião. Eu não entro na questão do mérito 

do que ela (mãe) crê e do que eu creio assim como eu não entro 

no mérito do meu pai.(...) Na cabeça dele nós estamos numa 

mesma fé, mas não é. É outra linha de pensamento, outro culto. 

Fora isso a gente não tem nenhum atrito. (Roberto). 

Adenísio, um ano de conversão, diz que a convivência com a mãe passa pela 

compreensão dela com a opção religiosa do filho: 

Minha mãe hoje é evangélica. Ela me compreende normal. 

Minha mãe me vê como uma pessoa que eu compreendo a 

religião dela. (Adenísio). 

A mudança de relacionamento para com os amigos também foi notada nos 

depoimentos. Nesta luta para manter a manutenção de valores islâmicos tentando 

impor sua nova postura relacional, os convertidos afirmam suas identidades em 



162 

 

contraste e diálogo com os outros. A conversão provocou na maioria um 

distanciamento de práticas como beijar, abraçar, beber com os amigos. Dos 15 

entrevistados, apenas uma pessoa procurou encobrir sua nova identidade agindo de 

maneira discreta com seus amigos: 

(...) Eu ficava meio perdido e os caras (seus amigos) iam numa 

pizzaria que ficava bem atrás da escola técnica, todo mundo ia 

pra lá, mulher esse negócio todo...e eu tinha uma namorada na 

escola técnica e foi a parte mais difícil de poder se 

desvencilhar, né? Aí eu pensei, só tem um jeito de me livrar 

desses caras, vou dizer pra eles que eu vou estudar o tempo 

todo porque nesse ano eu quero passar com média boa.(...) e 

cheguei até o ridículo, bem ridículo mesmo, a pessoa te 

convidar pra comer um, qualquer coisa lá, que eu sabia que 

tinha carne de porco, eu falava que não dava pra comer por 

que eu estava com dor de estômago. (Edson). 

 Entre os homens entrevistados a forma de cumprimentar as pessoas 

mormente as mulheres, foram alteradas. O “beijar no rosto” antes considerado uma 

atitude normal, passou a ser vista como um “vício” a ser superado. É o caso de um 

André que agora se esforça para mudar o seu comportamento: 

(...) Eu tento ainda treinar a forma de cumprimentar as 

pessoas. Eu era uma pessoa que cumprimentava principalmente 

as mulheres, cumprimentava com abraço, beijo e era um vício 

que eu tinha e hoje eu tento, né? Na medida do possível a 

pessoa acha que eu estou barrando ela, mas eu estou tentando 

sempre evitar esse tipo de contato que é uma coisa que não é 

interessante. (André). 

 

 

2. PRÁTICA RELIGIOSA 

A prática religiosa está baseada na observância dos chamados “cinco pilares 

do Islã” referidos no segundo capítulo. Os serviços religiosos públicos são realizados 

em mesquitas, onde as orações, incluindo a Khutba, são dirigidas pelo imã da 

mesquita sendo que a freqüência a ela não é exigida as mulheres, mas é compulsória 

para os homens nas sextas-feiras e nas festas sagradas, além de ser muito valorizada 

como prática diária. O Islã ensina para seus fiéis que é necessário que se conheça os 

fundamentos da religião – o Alcorão e a tradição do profeta – mas que se desenvolva 
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as habilidades necessárias, através da prática da oração. No entanto, O Islã reforça 

uma prática ritualística alicerçada por uma teologia especifica, onde o ritual se torna 

o fim por si só.  

Nesse sentido nossa pesquisa explorou o lado da participação dos 

convertidos nesses espaços de socialização e inculcação da religião. Portanto serão 

elencados nesse bloco, em linhas gerais, a maneira que os convertidos praticam a 

religião e de como eles a interpretam, quais os usos que fazem de alguns elementos 

simbólicos, como Alcorão, as palavras do profeta, o uso da barba e taquia para os 

homens e o hijab, para as mulheres.  

A participação das mulheres convertidas na Jumma é dificultado pelo 

trabalho, mas todas se mostraram dispostas a vir mesmo que não sejam obrigadas. 

Uma delas enfatizou certo incômodo de vir as sextas-feiras pelo fato das “irmãs” 

serem muito indisciplinadas e que a faz perder a concentração. Para ela há dois 

momentos significativos: a chamada feita pelo muezim: 

(...) Começo a ouvir, calo a boca, fico quieta e se alguém tá 

falando comigo eu deixo falando sozinha porque não quero 

nem saber e eu gosto muito de ouvir o idioma árabe mesmo, 

então o próprio sermão, eu acho muito legal, bonito e tal. A 

oração em conjunto pra mim é mais difícil porque existe muita 

quebra de concentração. (Rita). 

E o momento onde a convertida faz suas próprias orações, onde ela possa 

sentir o sagrado de determinada maneira, ou seja, estando sozinha: 

(...) Tá lá em termos de espaço em si, é uma delicia. Tanto que 

eu fico até um pouco mais tarde, depois que terminou a Jumma, 

aí eu gosto de ir lá quando não tem ninguém ou quase ninguém, 

sabe? Eu faço as minhas orações, fico lendo lá quietinha, sabe? 

Eu gosto demais. (Rita). 

A Jumma é percebida por elas como um dia de expiação das faltas 

cometidas por cada muçulmano e que por isso traz benefícios particulares: 

(...) Toda sexta-feira tem um assunto que se você não viu, você 

vai ver. E a oração de sexta-feira traz muitos benefícios. Tudo 

que você fez a semana inteira, se você teve uma recaída, uma 

coisa errada, na sexta-feira você compensa. A sexta apaga tudo 

que você fez na semana inteira. (Lúcia). 
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Para as demais convertidas a ênfase recaiu na Khutba pronunciada pelo 

sheik. Segundo elas, quando estão “oscilando” na fé e vêem para a oração coletiva, 

acabam saindo fortalecidas devido ao fato do sermão se dirigir a elas. Possivelmente 

é nesse momento que os convertidos internalizam alguma crença religiosa. Neste 

sentido,  torna-se subjetivamente significativo para quem os assimila, interioriza. 

Sendo assim,  o discurso do sheik é legitimado pelas convertidas pois elas mesmas 

acham “boa” a idéia de ser ensinada por alguém mais sábio: 

(...) ele ta falando a palavra de Deus com todos, da mesma 

forma, igualmente e é onde você tem que refletir sobre as 

ações, sobre as atitudes, né? É importante porque você vem 

aqui e ouve o sheik falar sobre seu comportamento, sobre suas 

atitudes no dia a dia e ele faz você refletir. (Tânia). 

A idéia de respeitar alguém mais inteligente, justamente pelo fato de ter 

mais estudos é compartilhado entre todos os entrevistados porque são os sheiks que 

“passam” a religião, ensinam dentro dos critérios, das normas. A hierarquia também 

é reforçada na fala de uma convertida, segundo ela faz-se necessário respeitar a 

ordem das coisas: 

(...) mas na nossa sociedade os sheiks são mais respeitados. 

Eles estudaram pra isso. Eles passam a religião pra gente. Eles 

são pessoas muito caridosas, eles ajudam muito. Eu acho que 

em toda a sociedade a força maior tem que ser respeitada. Aqui 

no caso são os sheiks. Nas igrejas católicas, o padre e assim 

por diante. (Lúcia). 

Um dos entrevistados, Edson, que por sinal está a mais tempo na religião e 

sabendo o árabe, eventualmente é convidado a pronunciar a Khutba para os 

muçulmanos não na mesquita, mas nos momentos onde os muçulmanos se envolvem 

para realizar algum evento mormente quando há algum congresso. Esta pessoa, 

apesar de ser reconhecido pela sua competência, esforça-se para cumprir esse papel 

substituindo outros tidos como mais dedicados: 

(...) Eu não gosto muito ficar como imã porque ele é uma 

responsabilidade. O último que eu fiz foi aqui em São Paulo, 

em Itapecerica da Serra porque o sheik veio fazer Khutba aqui 

só que a maioria do pessoal tava em Itapecerica porque ia ter 

um encontro e eu fiz a Khutba lá.  A vantagem é que você faz o 

árabe e o português direto. Geralmente você já vem com 

Khutba escrito na mão, né? (Edson). 
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Segundo o Islã, a Jumma é dia pelo qual Mohammad recebeu a primeira 

revelação do Alcorão, neste dia encerra-se a semana e inicia-se outra. É o dia 

também que o muçulmano reforça seus laços com os seus “irmãos” reforçando certos 

aspectos morais e espirituais. A Jumma também pode ser lida como o dia da criação 

do mundo, de Adão e também o dia do “juízo final”, é o que nos relatou um sheik da 

mesquita em São Bernardo”. É veiculado também um dito do profeta Mohammad 

que diz que quem reza na Jumma equivale a 27 orações feitas, ou seja, rezar numa 

mesquita equivale muito mais do que rezar sozinho ou em casa. A partir desse 

pressuposto,  tomemos como exemplo o uso que um convertido faz da oração de 

sexta-feira já que considera como um “caçador de recompensas”: 

(...) O importante que quando você caça recompensa isso 

significa que seu caráter, sua atitude está sendo a melhor 

possível, né? Tá fazendo algumas coisas boas pra ter a 

recompensa de Deus. Entre as coisas boas é a vinda na 

mesquita, é você alimentar um muçulmano, você tratar bem sua 

mãe e seu pai, tratar bem seus irmãos, seus vizinhos.(...) você 

vai catando, correndo atrás dessas recompensas através das 

atitudes. (André). 

A sexta-feira e a Jumma é apresentada para os seus fieis como algo divino 

portanto inquestionável. Para o convertido a Jumma adquire um sentido mítico, e até 

mesmo mágico o que garante por um lado a continuidade da tradição religiosa e, por 

outro a permanência  do crente muçulmano no novo universo simbólico, já que este 

não coloca em duvidas a sua fé. Mesmo que a tradição religiosa repudie qualquer 

tipo de manipulação feita com o sagrado a fim de proteger o seu corpo de fiéis de 

outras definições ou visões de mundo, o Islã é visto pelo convertido como uma 

religião da prevenção pois “tratando bem seus pais, seus vizinhos” ele pode controlar 

a vontade divina. Através de um barganha: indo as sextas feiras rezar, ele acredita 

garantir a sua recompensa. 

Há um caso onde o convertido, estimulado pela leitura do Alcorão e 

chegando a decorar mais de quarenta paginas, diz estar curado do problema de 

dicção que apresentava, mas insinua nas entrelinhas que sua fé foi merecedora da 

recompensa da divindade. Falando sobre a recitação ele comenta o seguinte: 

(...) Hoje eu sou uma pessoa enrolada pra falar, eu tenho 

dificuldade pra me expressar, mas antes de eu estudar o 

Alcorão, eu era muito pior, eu tinha problema de dicção. Eu 

nunca fui num fonoaudiólogo. Depois que eu comecei estudar o 
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Alcorão, eu mudei toda a minha maneira de falar, sozinho, fui 

estudando sozinho. Acho que isso pode fazer parte da fé, do 

esforço de uma pessoa e levar a um resultado, acho que isso 

não chega a ser um milagre, não. Qualquer indivíduo tem 

condição de fazer e de mudar... (Lucas). 

Comentado sobre a Jumma, outro convertido além de compartilhar da idéia 

de que o crente é “caçador de recompensas”, considera como o momento mais 

importante a segunda parte da oração de sexta-feira, ou seja, depois que o imã 

termina o seu sermão, e no momento que ele desce da mimbar, o muezim chama os 

fiéis para se enfileirarem um ao lado do outro. Ele se sente num mesmo patamar das 

pessoas que são “ricas” pois naquele momento “todos” são “iguais perante Deus”: 

(...) Depois que tem esse chamativo aí, eu vejo todo mundo 

levantando, eu não conheço fulano, ele é libanês, você é 

palestino, independente do erro dele ou não, ali naquele 

momento tá todo mundo indo, indo pra oração.(...) Acho que 

quando a pessoa entende o Islã, dependendo da classe social 

que ele participa, tem rico... e eu sou pobre e a gente não tá 

preocupado com isso, isso no Islã é bem simples. (Kleber). 

 

 

3. O CORPO E A VESTIMENTA 

Nesta parte queremos analisar as dificuldades e o sentido de praticar as 

regras islâmicas sobre o véu e a barba. Parece-nos que o uso do hijab é assunto de 

profunda discussão e deve ser considerado em conexão como um elemento simbólico 

que não apenas reveste a mulher muçulmana de uma identidade religiosa, mas faz 

com que ela possa resignificar a sua vida subjetiva quanto a social. 

As prescrições islâmicas são claras quanto ao uso de vestimentas de 

mulheres. A tradição do profeta considera a mulher como a rainha do lar, portanto 

portadora da preservação e da harmonia desse ambiente. As roupas justas e 

transparentes são consideradas ilícitas porque deixam a mostra partes que são 

sexualmente atraentes (KARADHAWI, s/d: 135). Cobrindo as partes do corpo, a 

mulher, além de evitar assedio sexual, se torna alguém de boa reputação e de boa 

conduta moral. Tudo aquilo que envolve atração é repudiado pelo Islã, como por 

exemplo, cosméticos, brincos, amostra dos seios e pescoço, ficando aparente 
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somente as mãos  e o rosto. Segundo a religião, as mulheres que não fazem o uso 

correto da vestimenta ou simplesmente não a usam, ficam expostas a desconfiança e 

insegurança. Por outro lado, aquelas que estão enquadradas no caminho licito são 

avaliadas pela sua inteligência e habilidade (OLIVEIRA, 2001: 66). 

Apoiada na tradição do Alcorão e do profeta, uma entrevistada que , logo 

após sua conversão demorou dois anos para usar o véu sentindo dificuldades físicas 

no inicio, mas hoje faz uso do hijab uma questão pessoal, um “ato de fé”. Mas, apóia 

as moças que tem dificuldades de usar dizendo que o simples uso do véu não mede a 

fé de uma pessoa. O hijab é um ideal a ser atingido e nem todas as “moças que se 

convertem”, segundo ela, conseguem cumprir. A convertida deixa claro que o véu 

lhe deu uma auto-afirmação, não se importando mais com os comentários exteriores. 

Para ela os homens acabam sendo mais tolerantes do que as mulheres brasileiras. 

Criticando estas últimas, a convertida diz que a mulher brasileira se reconhece, se 

valoriza através do atrativo sexual, da “imagem sexualizada”, por isso da não 

compreensão delas do uso do véu, principalmente quando a mulher é uma brasileira. 

Cláudia, pensa que o “atrativo sexual” se encontra principalmente no 

cabelo. Casada com um sírio e afirmando que seu marido não impôs o véu, mas foi 

iniciativa dela, Cláudia se diz “sentir bem” usando o véu. Logo no inicio da 

conversão, ela também encontrou dificuldades, no entanto buscou saídas como 

“deixar o cabelo preso”. Procurando lutar contra a discriminação, o véu lhe imprime 

uma marca visível pela qual não passa desapercebida aos olhos do público. Ela 

comenta que já foi confundida com uma “velhinha” e em uma ocasião quando se 

locomovia de Mauá ao Brás, de trem, duas evangélicas atribuíram-lhe 

propositalmente uma imagem negativa: a de ser portadora de “câncer”. 

Incomodando-se com esses atributos, ela reivindica ser uma pessoa normal, mas por 

outro lado ela  evita andar em lugares e ter contatos com pessoas fora da sua região 

que é São Bernardo. 

Mônica, diz que a mulher hoje ficou muito “produzida” pelo fato de querer 

ficar bonita. ela diz que o hijab lhe impõe respeito suscitando uma “vaidade” que é 

somente dela. O véu a transformou numa pessoa “séria, compromissada e ciente”, o 

que lhe trouxe compostura.  Outra entrevistada, Tânia, diz usar o véu somente dentro 

da mesquita porque ainda não se sente preparada para usa-lo fora dessa instância. Em 

outro depoimento, Lúcia, faz questão em usar o Hijab para mostrar para outros que 
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ela segue a religião corretamente. Procurando justificar o uso da roupa larga, o que a 

coloca em igualdade com as “irmãs”, ela expõe o seguinte comentário: 

(...) Pra não atrair olhar de homens de má índole. E também 

para o bem da sociedade porque o homem casa com uma 

mulher e ele vai ter aquela mulher só pra ele, entendeu? Ela 

pode ser gorda, pode ser magra, pode ser feia de corpo, 

entendeu? Então eles não vão querer te trocar por uma outra 

porque ela tem o corpo mais bonito. Isso é também um dos 

motivos da mulher usar roupa larga. (Lúcia). 

O uso da barba pelos muçulmanos é de suma importância. Ela é tida como 

sinal de masculinidade e de seriedade. Segundo a tradição islâmica o homem precisa 

se diferenciar dos chamados incrédulos ou politeístas cuja prática era de raspar a 

barba:  

(...) raspar a barba é uma afronta à natureza masculina, pois 

que é vista como tentativa de imitar as mulheres, enquanto que 

a barba é uma parte integral da masculinidade e uma 

característica que distingue o sexo masculino. (KARADHAWI, 

s/d: 148) 

De todos os entrevistados homens, apenas dois não usam barba. Um pelo 

fato de trabalhar como guarda e que precisa estar com a “cara limpa”, o outro se 

justifica dizendo que a barba é um costume dos “mais antigos”. A maioria dos 

convertidos optaram por deixar a barba. Para Edson, a barba é um preceito religioso, 

que não é imposto, mas é aconselhável que se use. Apesar de achar que a barba é 

algo comum entre os brasileiros, o convertido acentua que ela ganha um diferencial 

por ser agora revestida por uma determinação do profeta. De algo profano ela passa a 

vincular algo do sagrado. Os convertidos refletem esse padrão cultural e religioso 

sem questionar, apenas procuram fazer uma reprodução mimética dessa marca 

religiosa, concebida e veiculada pelo Islã. Marcelo, quando se aproximou do Islã 

começou imitar os muçulmanos deixando crescer a barba, mas depois descobriu 

conforme vivenciava a nova religião, que sua intenção a princípio estava “errada”. 

Só depois foi entender que o uso que fazia da barba era “para agradar Alá ou seguir o 

profeta”: 

(...) Eu faço com intenção de seguir o profeta, não faço porque 

outro faz. Eu particularmente eu não me incomodo de usar a 

barba, eu sofro até piadas no meio da rua em função da barba 

e muitas pessoas não usam para não querer parecer ser, Alá 
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sabe melhor, eles não fazem questão de não se tornarem 

diferentes.(...) Tem pessoas que não se preocupam com essa 

diferenciação outras pessoas fazem até questão de não 

diferenciar como talvez tivessem vergonha da sua religião. 

(Marcelo). 

André, nos relata que teve momentos em sua vida que usou a barba sem 

aparar, mas devido ao trabalho, ele procurar deixa-la bem rente ao rosto. Exercendo 

sua atividade diretamente com o público, o convertido passa a rever suas posições 

religiosas pois começa a se preocupar com a “aparência”. Ele encara os profetas 

como os “melhores seres humanos que passaram pela terra” e por estarem bem 

próximo de Deus portanto, segui-lo é uma vantagem: 

(...) se você quer seguir o exemplo de alguém, a gente entende 

que é melhor seguir o exemplo daqueles que estão mais 

próximos de Deus, né? Porque se você conseguir fazer uma 

parte daquilo que aquelas pessoas fizeram na vida talvez você 

tenha a benevolência de Deus pelas atitudes que você teve, né? 

E você segue porque você quer estar mais perto de Deus. 

(André). 

Além do uso da barba, Isaías, usava terno e gravata o que é característico de 

um ex-pastor. Colocando de lado essas vestimentas, o convertido queria se parecer 

com um muçulmano, deixou crescer a barba e passou a utilizar um tipo de vestimenta 

paquistanesa diferente da túnica usada pelos sheiks. Argumentava que a túnica iria 

confundir as pessoas pelo fato de se assemelhar com os espíritas, o Candomblé, 

segundo ele, “gente de macumba”. Para trabalhar com divulgação da religião, o 

converso utiliza a vestimenta paquistanesa, mas para ir ao banco, utiliza calça e 

camisa.  

 

 

4. NOMES SIMBÓLICOS 

Para o Islã “dar” nome a alguém  não significa somente uma forma 

convencional de distinguir umas pessoas de outras, e também não se escolhe por 

razões sentimentais. O nome, que os pais muçulmanos dão aos filhos, não é uma 

designação arbitrária, mas geralmente indicam nome de  pessoas que estavam ao lado 

do profeta Mohammad ou companheiros dele: Mahmud, Muslim, Mustaf, Ahmad. 
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Também podem ser nomes advindos do Alcorão como Ibrahim, Ismail. As mulheres 

levam o nome de Khadija, Aicha, Jamile, Layla, Maryam entre outros. Todos esses 

são os mais comuns. Podem também ser nomes de pessoas que se converteram ao 

Islã, como é caso do primeiro negro convertido e que foi batizado de Zaid, segundo 

informações do CDIAL. 

Segundo o Islã, pelo nome as pessoas mantêm vivas as memórias dos seus 

antepassados, espera-se não somente a proteção deles para as pessoas que o detêm, 

pois foram pessoas confiáveis  e que se dedicaram a religião, mas as bênçãos da 

divindade. Neste caso, quem invoca o nome da divindade, segundo o Islã, têm 

grandes possibilidades de ser atendido. O nome islâmico está dentro de um universo 

do sagrado, revestido por ele. Para os muçulmanos o nome também pode representar 

um indicador de salvação, pois se sentem também povo escolhido pela divindade, 

portanto estão seguros por ele.  

Quando a pessoa se converte ao Islã, é sugerido a ela um nome islâmico 

opcional, por sua vez, ela pode aceitá-lo ou não. Neste caso, o da conversão, a 

mudança de nome indica um novo ser, uma nova postura no cotidiano. Sinalizaremos 

a seguir nomes que passaram a ser usados pelos convertidos e como eles os 

interpretam pois o nome indica uma nova identidade. Sabendo que o nome islâmico 

necessariamente não precisaria ser adotado, Rita, adotou o nome de “Maryam” que 

pra ela sempre foi algo “muito forte”.  

Procurando não romper com sua história de vida, pois seu sobre-nome é 

Maria, mas dar continuidade a ela, a convertida que outrora foi católica, ia as missas, 

se identificou com o nome de Maria, nome bíblico, que para ela é sinônimo de 

“purificação, limpeza, renovação”. Querendo um nome que fosse simples, comum e 

ao mesmo tempo profundo, Rita, não queria romper com sua tradição familiar 

católica. Segundo ela, o Islã lhe trouxe essa possibilidade de uma interpretação mais 

profunda, sem comparações, de Maria: 

 Era uma coisa tão maravilhosa, a figura de Maria, da Virgem 

Maria e ao mesmo tempo são tantas Marias, né? Então eu acho 

muito bonito esse jogo. Simbolizar algo muito elevado e ao 

mesmo tempo, ...pouco simples. Então eu acho muito bonito 

isso, né?, você some um pouquinho tendo aquele nome na 

frente e pra mim é uma ligação com o cristianismo que eu acho 

importante manter, eu não vejo problema nenhum, uma ligação 

em termos, histórica, é a minha história. (Rita). 
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Caso contrário a esse relatado anteriormente é o de Edson,  ele adotou o 

nome islâmico somente depois que aprendeu a ler o Alcorão. O convertido procura 

ser identificado com o nome islâmico e se sente incomodado com seu verdadeiro 

nome em português referente a um santo católico e também usado nas religiões afro. 

Para ele, o nome lembra a idolatria e que acaba denegrindo a sua imagem como 

muçulmano. Neste caso, o “santo”, uma entidade sincrética, segundo ele, precisa ser 

encoberto, ficar invisível: 

(...) Por esse motivo é que mudei meu nome. Eu lendo o 

Alcorão e vendo vários nomes, os nomes dos profetas e tal, tal 

e...encontrei num versículo que tinha o nome Zaid.,(...) me 

disseram que era um dos companheiros do profeta, por esse 

motivo eu escolhi esse nome. O restante seguinte foi escolhido 

aleatoriamente. Os outros dois nomes significam  “o servo do 

Grandioso”. (Edson). 

Este é um caso que o converso procurou romper com seu nome verdadeiro, 

encobrindo-o. Além de procurar acentuar seu novo nome pois indica uma 

continuidade com a tradição, ele mesmo considera que o nome islâmico adotado é 

agradável:  

(...) Todo muçulmano é servo do Clemente, do Grandioso 

porque Deus tem atributos. Tem 99 atributos e o profeta (SAS) 

dizia que quando você vai dar o nome em uma pessoa você tem 

sempre dois nomes que são muito bons, um chama-se Abdulá 

que é “servo de Deus”, e outro que é Abdu Armani, “o servo do 

Misericordioso”. (Edson). 

O nome de um santo católico também foi causa de incômodo de outra 

convertida, Mônica. Batizada na igreja católica, sua familia acrescentou ao nome da 

convertida, “Tadeu”, em homenagem ao  santo de referência: São Judas Tadeu. Sua 

mãe afirma ainda hoje, segundo ela, que São Judas continua sendo o seu “padrinho”. 

Não acreditando mais nisso, a convertida tirou oficialmente o seu sobre-nome com 

referencias católicas. 

Em outra entrevista o convertido Marcelo, comentando sobre o nome 

adotado, reforça a idéia da tradição religiosa dizendo que é uma obrigação do 

muçulmano seguir aquilo que o profeta dizia: 

(...) O profeta falou é uma ordem, isso o muçulmano tem que 

ter na cabeça. O nome especificamente não tem que ter 

identidade da pessoa. Você pode adotar um nome de Mohamad, 
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Mahmud, Abu Bakr, Ahmed, o nome que você quiser, que seja 

nomes que fizeram parte da historia islâmica e adotar até nome 

de profetas. (Marcelo). 

Este resgate da tradição também pode ser notada no depoimento de Roberto, 

que adotou o nome de “Muslim Abu Huraira” que foi uma das pessoas de 

compilaram os “ditos” – Hadizz – do profeta. “Muslim” significa muçulmano, 

confirmando assim sua identidade religiosa como alguém que é “submisso a 

divindade”. Percebemos também que o convertido não nega seu nome de registro ou 

não rompe com ele. 

Procurando encontrar conexão de sentido entre o nome islâmico adotado e 

sua personalidade, André, identifica-se com ele porque era o nome de Mohammad 

antes mesmo de ser profeta. As pessoas o consideravam um homem justo e 

verdadeiro. Por essa razão, o convertido além de esforçar para cumprir as regras da 

religião, o nome acaba comprometendo sua pessoa, segundo ele, pelo fato de ser um 

norteador, uma meta a ser atingida: “sempre ser justo e verdadeiro nas coisas que eu 

vou fazer na vida”. 

Tânia, diz ter escolhido Aicha, que foi uma das esposas de Mohammad e 

filha do primeiro califa após a morte do profeta, pelo fato de ser mais “impessoal”, 

mais ligado a questão religiosa. Com relação ao seu sobre-nome, Laila, apesar de 

significar islamicamente “a noite”, ela tirou de uma musica de Eric Clapton, cantor 

norte-americano. Uma outra afirmação colocada por ela foi que a Aicha é diferente 

da Tânia, a primeira remete a sua origem de ser muçulmana. A Tânia, pelo contrário, 

é “brasileira” e vem de “outra religião”.  

Nota-se aqui uma distinção entre uma pessoa e outra: uma brasileira e outra 

religiosa. São duas realidades independentes e autônomas: “A Aicha não conhece a 

Tânia, entendeu?”. Pode ser aí que a convertida tenha dificuldades de explicitar sua 

nova fé em outros ambientes senão dentro da mesquita e acaba por delimitar espaços 

simbólicos entre aquilo que sagrado e aquilo que é profano. Isso também pode ser 

resquícios da sua antiga fé católica já que o Islã não vê esse tipo de dualismo pois o 

mundo é criação da divindade. 

Isaías, ex-pastor da Assembléia de Deus, se viu forçado a trocar o nome 

quando participava de um simpósio islâmico na Argentina, um ano depois de ocorrer 
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um atentado na embaixada judia, pela qual, os muçulmanos eram os principais 

responsáveis.  A situação descrita por ele é a seguinte: 

(...) Eu fui fazer e participar desse simpósio e cheguei atrasado 

e sentei na última cadeira. Cada matéria os professores faziam 

chamada. Quando eles chamaram Israel, toda a comunidade 

palestina olhava pra trás com um susto.(...) então eu fui lá na 

frente na mesa e pedi para o diretor tirar o nome de Israel e 

colocar o nome de Isaías pra não chamar tanta a atenção dos 

alunos e fiquei conhecido na América Latina toda por Isaías. 

(Isaías). 

Podemos dizer que as identidades dos convertidos são melhores vistas 

através do uso que eles fazem dos símbolos, seja a troca do nome, o uso da barba, do 

véu. Como foi verificado, todos eles possuem nomes próprios. Alguns, no entanto, 

procuram acentuar sua nova identidade em detrimento de outros pois se sentem mais 

seguros, convictos em suas decisões. Outros ainda procuram saídas, brechas para não 

romperem definitivamente com o seu passado, mas demonstra um esforço de 

adaptação às exigências da nova realidade. 

 

 

5. DE PASTOR PENTECOSTAL A DIVULGADOR MUÇULMANO 

Mesmo considerando a ausência de uma hierarquia religiosa como aquelas 

que são encontradas tanto no judaísmo quanto no cristianismo e afirmando que a 

única autoridade legitima e creditada é a submissão à Deus a partir da prática do 

profeta Mohammad, o Islã sunita não deixa de ter seu “corpo” de intelectuais ou 

sábios islâmicos. Apesar de que na tradição sunita não se fala em cargo sacerdotal, 

há aqueles que possuem um conhecimento suficiente da tradição religiosa podendo 

exercer certos tipos de cargos ou papeis dentro da organização religiosa. Podem 

liderar as orações, comumente feitas as sextas-feiras, dirigindo a Khutba aos fiéis que 

lá estão. Podem também oficiar casamentos e funerais. 

 Este corpo de intelectuais, os skeiks, dedicam-se às atividades religiosas e 

portanto, são remunerados por uma entidade árabe com a finalidade de divulgar o 

Islã em países onde este é a minoria. Geralmente, os sheiks estudam na escola 

islâmica em Medina, Arábia Saudita e recebem um certificado concedido pelos seus 
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professores atestando que eles estão em condições e suficientemente capacitados em 

ser um especialista em ciências teológicas islâmicas.  

Nesse sentido, são religiosos profissionais, geralmente casados, e 

academicamente qualificados para exercerem tal função. Sendo assim, estes 

especialistas não só garantem  a transmissão da tradição, mas a sua continuidade. 

Com essa preocupação, os lideres das mesquitas normalmente árabes ou seus 

descendentes, procuram suscitar formas de instruir seus fiéis mediante cursos e 

palestras preparadas por pessoas qualificadas e confiáveis. 

O treinamento e a preparação dos sheiks são dirigidas para atuarem em 

lugares onde são indicados para militarem e divulgarem a religião. O divulgador ou o 

da’iya é um militante muçulmano que está engajado com o da’wa, que significa 

“convocação de pessoas para o Islã”. O que caracteriza o perfil do da’iya é a sua 

liderança. Essas pessoas são selecionadas e preparadas por sheiks. Um da’iya pode 

ser um jovem ou adulto – homem ou mulher – de ascendência árabe ou não. Eles são 

designados para ocuparem posições adequadas na organização religiosa de modo a 

exercerem certa autoridade e responsabilidade. Registramos aqui o caso de um 

convertido, ex-pastor da Assembléia de Deus (AD), que por ser pastor durante 26 

anos deixou de ser um evangelista itinerante para se tornar um da’iya.  

São destacados a seguir alguns pontos que sinalizam o seu posicionamento, 

suas novas atitudes e a maneira de assimilação do Islã. Tornando-se um “sunita 

voluntariamente”, como ele mesmo afirma,  o convertido procurou ter um 

aprendizado do Islã entendido como acumulação de conhecimentos a partir dos livros 

do CDIAL. O sheik foi mediador na relação ativa do convertido com as leituras 

apreendidas. O convertido não só descarta ou abandona seus estudos feitos numa 

linha da teologia cristã, mas procura enfatizar que o Islã lhe deu possibilidades 

conceituais maiores que o cristianismo: 

(...) Tudo quanto eu pratico do Islã, eu pratico dentro da linha 

Sunna. Durante esses 6 anos de estudo, esses três meses lendo 

os livros do Islã eu dei testemunho que eu tinha aprendido o 

dobro do que eu aprendi do cristianismo. (Isaías). 

Na perspectiva da organização religiosa, o que está em questão é a formação 

que ajude o converso a transformar-se num sujeito pensante de forma a ter 

habilidades, atitudes e valores islâmicos. Por sua vez, o convertido possivelmente 
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investe numa combinação da assimilação consciente e ativa desses novos conteúdos 

com os conhecimentos incorporados anteriormente à conversão de modo a não 

abandoná-los, mas complementá-los. 

A mudança para um novo sistema simbólico o fez pensar e suscitar um 

marco diferenciador entre a nova postura de submissão a divindade promulgada pelo 

Islã e a relação de poder que existe no cristianismo. Para o convertido a organização 

do trabalho religioso é diferente se comparado ao Islã: 

(...) Na parte de hierarquia o que me chamou mais atenção 

entre o cristianismo e o islamismo é que no cristianismo existe 

um líder espiritual máximo, ou seja, no catolicismo existe o 

papa. Na minha igreja existia o pastor José Welington, que era 

o pastor presidente das Assembléias de Deus no Brasil que nós 

prestamos continência a ele, nós temos que prestar relatório 

pra ele, muito bem e temos toda a reverência  na liderança 

inclusive obedecemos as convensões, as resoluções dele. No 

Islã, não existe uma hierarquia, ou seja,  não existe nenhum 

sheik líder que ele manda, que ele dá a doutrina que temos que 

obedecer as diretrizes dele. No Islã, são todos iguais. (Isaías). 

Para o convertido, existe uma forma institucionalizada de centralização e 

distribuição de poder no cristianismo. Embora o Islã tenha também seus especialistas 

em religião – os ulemás ou doutores da lei no Islã – e que se reúnem eventualmente 

para discutir e chegar a um consenso sobre determinado assunto teológico, de 

aplicação da Chari’a a uma situação não prevista no Alcorão e na tradição do profeta, 

o converso procura relativizar tal consenso. Ele atribui valor somente ao livro 

sagrado e a prática do profeta: 

(...) Nesses pontos polêmicos, sentam os sábios islâmicos, são 

os estudiosos máximos, aqueles que ensinam para os sheiks, 

eles entram em comum acordo e expõe para a comunidade, no 

seu todo. Então fica particularmente pra cada um  se quiser 

obedecer ou se quiser obedecer porque o Islã, como eu disse, é 

submissão voluntária a Deus. Nós obedecemos aquilo que o 

Alcorão e o dito do profeta. (Isaías). 

O entrevistado salienta ainda que não há oposição entre aquele que é 

especialista daquele simples fiel na religião, tão demarcada no cristianismo. Segundo 

ele, o Islã uniformiza a prática religiosa dos seus fieis, estabilizando-a, dentro de um 

mesmo tipo de conduta: 
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(...) A vantagem que tem o Islã com diferença ao cristianismo, 

não existe divisão de igreja. No Islã atualmente é comprovado 

por pesquisa, lançado pela Veja, Isto É, e outras revistas, que 

nós atingimos já 1 bilhão e setecentos milhões de muçulmanos 

e não existe divisão. Independentemente do fuso horário das 

nações todos esses bilhão de muçulmanos estão orando numa 

só dileção, usando uma só língua, numa mesma posição. Chega 

no mês de Ramadã, no mundo inteiro começa o jejum no 

mesmo dia, isso dependendo do fuso horário, diferente do 

cristianismo, um usa o véu outro não usa, um paga o dízimo 

outro não paga, um ora em pé outro ora sentado, um faz a 

santa ceia outro não faz e virou, desculpa a expressão, uma 

verdadeira bagunça. Essa é a diferença que eu diferenciei(...) 

(Isaías). 

 

Tranqüilizado pela idéia de que o Islã iguala a todos a um patamar único 

perante a divindade, o convertido se encontra em uma posição de subordinação ao 

conhecimento mais erudito da religião. Reconhecida a sua teologia cristã e 

legitimada por especialistas islâmicos, o converso passou por uma reciclagem e 

segundo ele, transformou a sua teologia em Chari’a  islâmica: 

(...) então eles foram vendo isso e com menos de um ano me 

chamaram pra atender aos brasileiros. Eles me deram uma 

ajuda no centro islâmico até que um país árabe como eu disse 

pra você eu fiquei conhecido primeiro na América, depois 

viajei para outros países árabes, fui entrevistado lá e eles 

acharam que devia me tornar um divulgador na língua 

portuguesa, ligado pelo próprio país que é a Arábia Saudita e 

hoje eu me tornei um divulgador assim(...) (Isaías). 

Explicando a maneira de como começou a ser um especialista religioso 

antes mesmo do Islã, o converso era visto como um pregador moderado: 

(...) Eu era tido como um dos sábios, muito chamado. Eu não 

sou um tipo pregador pentecostal. Eu toda vida fui assim morno 

pentecostalmente falando. Eu não era um pregador eloqüente. 

Eu era assim um pregador tipo Roberto Rabelo, de ensinar, 

bem calmo, mas era dentro da teologia mesmo inclusive eu 

gosto de fazer muito sermão temático.(...) Uma coisa que me 

admirou muito no Islã é que os sheiks se comportam muito bem 

no púlpito. Eu olhei bem isso. Eu como ex-teólogo eu 

observava. Por exemplo o comportamento, a reverencia no 

púlpito, o timbre da voz, os gestos bem educado. Isso me atraiu 

atenção. (Isaías). 



177 

 

A referência ao púlpito indica uma defasagem entre o mundo vivido pelo 

converso agora como muçulmano e a posição que ocupara dentro da AD. O sheik 

tem a possibilidade de subir ao púlpito ou mimbar, na oração da Jumma e proferir a 

khutba, ficando a frente dos fiéis. Como ex-pastor, ele sentiu dificuldades nessa 

mudança de status pois agora, segundo ele, está “submetido a divindade: 

(...) Era muito difícil passar uma noite sem subir no púlpito, era 

muito difícil. Eu era um pregador de linha de frente, um 

ensinador. E quando cheguei no Islã, vi a coisa totalmente 

diferente, quem falava era o sheik porque a própria tradição do 

profeta diz que ora na frente é aquele que sabe mais então é 

claro o sheik que estudou nove anos, e eu só estudei seis, já tem 

três anos na minha frente.(...)  jamais eu teria essa habilidade 

então eu tive que me acostumar com essa fraqueza, com essa 

minha falta de conhecimento. (Isaías). 

O converso admite a sua falta de habilidade para com a língua sagrada: o 

árabe pois o acesso ao saber delimita-se aos sheiks por que “eles sabem mais”. Nesse 

sentido, o converso oscila entre a perda de status religioso, as estratégias pessoais de 

conquista do acesso ao saber e a perspectiva de subir de posto: 

(...) Eu tenho convite, eu to esperando, eles sempre prometem, 

mas existe um regulamento, o próprio ministério da educação 

daquele país que  a parte primordial está a criança numa faixa 

de idade de 13, 14 anos e eu estou com 53. Tem um país sim 

que aceita minha idade só que não dá bolsa de estudo. Eu tenho 

que ir com conta própria, com toda a despesa e enfrentar uma 

faculdade fora do país agora não é fácil. E os países que 

pagam e patrocinam tudo tem a faixa etária e eu estou sempre 

numa barreira, entendeu? (Isaías). 

Fora a exigência rigorosa que o impede de avançar nos estudos notamos que 

esses limites não alteraram substancialmente sua identidade de pastor supostamente 

abandonada. O converso não se iguala aos pentecostais que são “fracos” no 

conhecimento da Bíblia pois manipulam-na através da emoção e não a partir da 

razão. Atuando como um da’iya, ele procurou memorizar dezesseis capítulos do 

Alcorão e passou a usá-los para o trabalho proselitista que desenvolve junto a escolas 

e faculdades, seja em São Paulo (capital e interior) como em países da América 

Latina.  

Esta mobilidade, ocasionada pela divulgação do Islã, acarreta certas 

dificuldades financeiras: 
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Na vida material pra ser sincero mesmo, eu estou em 

desvantagem. Você não quer comparar um pastor que tinha 

salário da igreja, casa da igreja, toda assistência da igreja 

ficou a assistência daqui. A assistência daqui é uma ajuda pra 

divulgação, não é como na igreja que é pra manter o pastor 

com a família dele com todo o conforto. (Isaías). 

Explicitando sobre os princípios islâmicos norteadores da sua vida de 

muçulmano , o convertido se mostra em posição de vantagem, acima de qualquer 

“crente”, em decorrência da prática religiosa e de maior disciplina. O convertido 

constrói para si uma identidade que está em conformidade com as regras islâmicas, 

mas para isso ele procura deslegitimar a figura do outro: “o crente”: 

(...) Eu como um pastor, um líder, eu praticava a religião, mas 

um pastor por mais que ele pratique, eu desafio ele a praticar a 

religião igual a um muçulmano.(...) Essa é a vantagem do 

muçulmano porque ele tem mais prática de fé, mais crença, 

mais obediência. Enfim muito além de qualquer crente que você 

conhece.(...) eu quero coloca-lo lado a lado de um verdadeiro 

crente muçulmano e você mesmo fazer a diferenciação que ele 

está muito atrás. Então é essa a minha vantagem do Islã. 

(Isaías). 

O converso diferencia-se dos “crentes” por se sentir que está num nível mais 

elevado portanto detém mais “saber” religioso. Para ele, houve um avanço 

qualitativo na conversão implicando em um saber prático e eficientemente correto. O 

convertido se mostra em “vantagem” pois acredita estar mais próximo do sagrado e 

da salvação se comparado aos “crentes”. Ao mesmo tempo ele reconhece sua 

“vantagem” também perante os sheiks: 

Pra mim, eu estou em vantagem para os sheiks, e eu estou em 

desvantagem e vice-versa. Para um evangélico, eu divulgo o 

Islã, toda a história do profeta, toda a doutrina islâmica, toda a 

chari´a com a própria Bíblia por dois motivos primeiro por não 

dominar o Alcorão, na língua original e segundo porque o 

cristão crê na própria Bíblia. Então pra eu divulgar o Islã tem 

que ser com a  própria ferramenta deles porque se for com o 

Alcorão eles não acreditam. É a mesma coisa se você divulgar 

o cristianismo para um muçulmano nascido num país usando a 

Bíblia. (Isaías). 

O convertido esforça-se visando adquirir uma posição satisfatória dentro do 

grupo. Procurando reduzir a defasagem simbólica existente entre ele e os 

especialistas do Islã, a compreensão bíblica entra como um marco comparativo: 
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(...) Os versículos que tem na Bíblia que estão em conexão com 

o versículo do Alcorão é o que eu uso. São os mesmos assuntos. 

O auditório pergunta: “eu quero que me mostre o profeta 

Mohammad na Bíblia”, eu mostro, entendeu? Falo da vida 

futura, sobre o paraíso, sobre a oração, o uso do véu, sobre 

algumas coisas que são haram ou comidas ilícitas, tudo está na 

Bíblia. Agora que é mais vantagem pra mim porque eu mostro 

os três livros, a Bíblia, o Alcorão e os Haddiz coisa que o sheik 

não faz porque ele não domina a Bíblia, entendeu? (Isaías). 

 Dominando a língua e os costumes brasileiros o converso se acha em 

vantagem aos sheiks. Nota-se que ele não abandona o conhecimento acumulado da 

sua antiga religião, mas pelo contrario, faz adaptações literárias com o novo sistema 

adotado o que possivelmente seria uma forma de resistência simbólica. Esse 

conhecimento faz com que ele possa estar em pé de igualdade entre os especialistas 

muçulmanos o que reflete, por um lado a posição que o converso ocupa dentro do 

trabalho religioso islâmico e por outro, a sua experiência como um da’iya 

dependente de uma maior erudição. 
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 CONCLUSÃO 

 

 

 

O objetivo fundamental indicado no início deste trabalho era pesquisar 

como pessoas de ascendência não árabe, portanto brasileiros advindos de alguma 

vertente do cristianismo, admitiram e adotaram uma crença como o Islã em suas 

vidas. Podemos dizer também que tanto a pesquisa de campo como a construção do 

texto, responderam consideravelmente aos objetivos elencados na introdução desta 

dissertação. Discutimos no primeiro capítulo sobre o processo de conversão religiosa 

amarrado a questões da identidade e assimilação.  

Com base nos depoimentos notamos que o convertido esforça-se para 

construir uma nova identidade, um novo “eu”, isto é, revelam identidades mais 

estabilizadas o que não significa que elas se configuram como formas acabadas, mas 

permanecem em construção porém, mais lentas. Procuram se criar identidades 

especificas porque emergem do diálogo com a diferença. A identidade dos 

convertidos somente pode ser descrita frente a uma respectiva alteridade seja 

religiosa ou social. Se sentir diferente perante o mundo significa classificá-lo 

tomando por base um novo sistema de crenças: o Islã. Agora sendo muçulmano, o 

convertido adquire uma visão mais etnocêntrica da realidade, isto é,  avalia as outras 

identidades como sendo imperfeitas e deficientes e o Islã aparece como uma religião 

norteadora e normalizadora. Mas a pesquisa também detectou que a inserção num 

grupo majoritariamente de muçulmanos de ascendência árabe, acaba fortalecendo a 

identidade cultural dos convertidos e relativizando a cultura árabe. Os convertidos 

não querem ser confundidos como árabes, mas acentuam sua identidade como 

muçulmanos. 

 A assimilação foi outro conceito importante para a analise das entrevistas 

pois sinalizou que a conversão ao Islã é um processo, isto é, as atitudes dos sujeitos e 

até mesmo o seu arcabouço cultural vão sendo modificados gradativamente. Nossa 
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pesquisa revelou que dentro do processo assimilativo do ethos religioso islâmico há 

momentos de interpretação simbólica em relação a religião, mas por outro lado, há 

uma resistência cultural devido ao contato com árabes. Há um compromisso com a 

religião traduzido por mudança de hábitos alimentares, de vestimentas, criam-se 

novos relacionamentos sociais inclusive com os familiares fazendo com que o 

ambiente se torne mais tolerante mormente quando se trata do aspecto religioso  

Ao longo da dissertação exploramos acerca da conversão religiosa numa 

perspectiva sociológica, mas também de forma interdisciplinar, o que reforçou o 

entendimento do objeto. A conversão sempre implica em mudança no quadro mais 

subjetivo promovendo uma redefinição biográfica daquele que a empreende, mas 

sobretudo afeta suas relações sociais, como o trabalho, a familia e os círculos de 

amizades. Um elemento comum verificado nos entrevistados foi a leitura que fizeram 

do seu passado religioso, em particular, e social em geral, a partir do novo sistema de 

crenças adotado, o Islã. Entretanto há fatores externos que influenciaram, 

determinaram e definiram a tomada de decisão dos indivíduos. Por isso, a razão de 

aceitar um novo sistema simbólico, o Islã, dependeu de valores implicados nessa 

definição. Os entrevistados tiveram diversos contatos com elementos do Islã, seja 

através dos livros do CDIAL, do relacionamento de amigos e familiares, de contatos 

com muçulmanos. Todos eles, em maior ou menor grau, serviram como ponte para 

que o convertido pudesse se aproximar do Islã. Surgiram então circunstâncias  e 

fatores, dessa relação com o mundo exterior ao convertido, que se tornaram para ele 

fontes de informação do novo sistema simbólico. 

Um dos aspectos que caracterizaram a conversão ao Islã foi o fato dela ter 

sido gradativa, isto é, um processo contínuo e não pontual e repentino. As primeiras 

impressões que os convertidos tiveram ao se aproximarem do Islã foram permeadas 

por uma lenta elaboração de julgamento, de avaliações prévias sobre um objeto que a 

priori se mostrava desconhecido e até estranho. 

O contato que tiveram com os livros editados pelo CDIAL, a influência de 

pessoas muçulmanas de ascendência árabe e a curiosidade em se aproximar da língua 

estão entre os fatores mais freqüentes de contato com a nova religião. Cada um deles, 

tornou-se fator provocador de avaliação e contribuiu para determinar a gênese de 

numerosas opiniões acerca do Islã, de modo que os convertidos destacaram que era 

preciso “conhecer sobre o Islã” antes de “entrar nele”. 
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Curiosamente, os entrevistados relataram encontrar respostas “lógicas” e 

“racionais” para aquilo que buscavam. Todos se mostraram convencidos de que o 

Islã trouxera explicações simples e objetivas. Admitindo-as como definitivas, eles 

não procuraram outras respostas. O Islã passa a servir-lhes como um paradigma de 

compreensão da vida, inclusive para outras religiões.  

A organização religiosa mediatizada pelos sheiks e pelos convertidos 

veteranos e que trabalham diretamente com a divulgação da religião, constituem 

peças importantes para criar estabilidade religiosa nos conversos. Nesse sentido, os 

especialistas procuram não descuidar dos mecanismos de controle que protegem o 

convertido de uma possível recaída da “fé”. Isso nos mostra que o novo sistema 

simbólico assumido pelo convertido deve oferecer condições efetivas sustentação, 

para que a conversão não seja simplesmente efêmera. 

Disse-nos um sheik que as respostas sobre qualquer dúvida religiosa devem 

ser claras e objetivas. O fiel  pode ter dúvidas sobre a compreensão da mensagem 

divina, contudo não pode questionar a legitimidade dessa mensagem. O 

“desconhecido” é apresentado pelos especialistas como algo que estaria fora do 

horizonte de percepção do humano. 

As fórmulas religiosas, os capítulos do Alcorão, as frases e a prática do 

profeta Mohammad  veiculadas pela tradição religiosa, são acentuadas e inculcadas 

nos convertidos de forma que as vejam como racionais, plausíveis e, sobretudo, 

“naturais”, e não como uma estrutura religiosa que foi construída sócio-

culturalmente. Um dos entrevistados disse-nos que procura sair da mesquita, depois 

de feita a oração, sempre com o pé direito pois assim agia o profeta Mohammad: “eu 

não questiono, estou convicto disso”. 

Percebemos também que os convertidos  assimilaram apenas aquilo que está 

mais próximo de suas compreensões, isto é, a parte dita “prática” da religião: os 

“pilares da fé”. As orações diárias praticadas individualmente e a Jumma são as 

instâncias da religião mais acessíveis para a prática religiosa justamente por serem 

claras e objetivas.  

Os espaços sagrados elencados no capítulo 2 também são importantes para 

pensar a conversão como processo assimilativo da religião. A distribuição e a 

delimitação dos espaços religiosos entre homens e mulheres, a maneira de rezar, a 
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prostrando-se em direção a Meca, os banheiros, que servem para realizar as abluções, 

todos eles,  contribuem para a disciplinarização do corpo, dos gestos e das emoções 

dos convertidos. São espaços de disciplina e aprendizado do novo sistema de 

crenças. É neste espaço que ele assimila formas de comportamento, mas também o 

predispõe a aceitar determinadas estruturas religiosas que passam a reger suas vidas. 

Se por um lado as práticas religiosas são claras, por outro a língua árabe foi 

considerada de difícil apreensão. Neste sentido, é inegável que o árabe, a língua do 

Alcorão, limita o conhecimento mais aprofundado da religião. Entretanto, o fascínio 

que ela desperta em alguns resulta da necessidade em afirmar que tanto o Alcorão 

quanto a tradição do profeta Mohammad são determinações divinas e, portanto, 

consideradas verdades legítimas. Uma das convertidas utiliza um gravador de MP3 

para decorar o pronunciamento das suras do Alcorão e que ela designa como uma 

“bênção”. Para eles, falar a língua sagrada é algo que os impressiona pois os 

aproxima da realidade divina. 

Em nossa pesquisa percebemos que a língua árabe entra como um elemento 

cultural novo para os convertidos fazendo com que haja defasagem entre a sua 

compreensão interior e os elementos objetivos da religião adotada. Não é preciso 

entendê-la, apenas cabe repetir as fórmulas. Nesse sentido, a língua árabe se 

configura como um instrumento de poder sobrenatural e que fixa os convertidos na 

religião, independentemente do conteúdo ou compreensão da mesma. Para eles a 

palavra do Alcorão e do profeta suscitam respeito e temor, e saber ler o árabe, já 

indica se aproximar da mesma língua da divindade que, segundo a tradição islâmica, 

a língua do paraíso. 

Outro elemento que se destaca na nossa pesquisa é a mobilidade religiosa 

que se configurou na biografia prévia dos convertidos antes do Islã. Focalizamos 

quatorze pessoas que percorreram dois ou mais caminhos religioso-espirituais 

diferentes. Cada jornada é única em certos aspectos, mas o comum é a instabilidade, 

a itinerância religiosa Dentre as diversas combinações, detectamos indivíduos que 

passaram pelo kardecismo, pentecostalismo e religiões afro, o que indicando que 

esses caminhos careciam de aspectos que não permitiram a fixação e a estabilidade 

religiosa dos entrevistados. O Islã, possivelmente captou essa dinâmica oferecendo a 

estabilidade que não fora encontrada nos sistemas simbólicos anteriores. 
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A maioria dos entrevistados trilhou seus caminhos de forma ativa e 

consciente, buscando uma compreensão mais profunda da divindade. Ao mesmo 

tempo que o Islã apresenta-se como um elemento comum em suas vidas, também 

tem em si elementos que o tornam distinto das demais religiões transitadas. Cada 

convertido chega ao Islã por caminhos singulares, o que torna difícil estabelecer 

tipologias da conversão, mas o comum parece ser que o Islã se apresenta para os 

convertidos como um ponto de chegada de uma longa itinerância religiosa. 

Esse quadro mostra também que há pessoas que vão na contramão daquilo 

que hoje é comum: o trânsito religioso. A mobilidade religiosa de hoje procura dar a 

tônica na sociedade contemporânea, suscitando sentimentos religiosos provisórios, 

permitindo que as pessoas tenham a sensação de estar em contato com forças 

sobrenaturais e que não precisem estar convictas de que essa experiência implica 

compromissos com a organização religiosa. Por outro lado, a estabilidade religiosa 

pode ser outro tipo de reivindicação de vivência do religioso na sociedade 

contemporânea. É o que notamos no Islã. Os convertidos denotaram maior segurança 

e estabilidade, mesmo tendo que enfrentar suas conseqüências, que nada mais são do 

que nada mais é do que a disciplina religiosa islâmica.  

O Islã tornou-se uma realidade alternativa para pessoas desencantadas com 

as expressões religiosas do cristianismo e que optaram por viver sob regras mais 

rígidas. O Islã é visto como uma religião da certeza, do equilíbrio e da oração. Pode-

se dizer que os conversos procuraram no Islã uma espécie de segurança simbólica 

buscando por uma divindade que propusesse respostas claras e objetivas à situações 

que são complexas e confusas (crise familiar, econômica, religiosa, a morte e os 

sofrimentos). Sendo assim, o sagrado corresponde e refletem nos convertidos a sua 

própria condição limitada e existencial, dividida entre os desejos pessoais e a busca 

do “paraíso”, proposto pelo Alcorão e sustentado pela tradição do profeta 

Mohammad. 

Os convertidos procuram desenvolver uma nova postura ética na sociedade. 

Esta não é aceita nem tampouco rejeitada; há entre ele uma adequaçao suportável ao 

mundo. O movimento em direção ao Islã implica na aceitação de uma 

regulamentação de comportamento muito mais severa do que aquela encontrada no 

cristianismo, injetando nos convertidos um elemento religioso que permeará todos os 

aspectos da sua vida. 
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Os objetivos da religião passam a ser os objetivos dos próprios conversos, 

isto é, consiste em cumprir um dever para com a divindade numa vida cotidiana 

regida pela moral e pela prática da oração. Dos homens entrevistados, apenas um 

demonstrou não estar preocupado com a idéia do “paraíso”; os demais o considera 

como algo a ser alcançado. Neste sentido, eles se mostraram preocupados em viver 

de forma disciplinada em todos os momentos, de modo a livrarem-se do “pecado”, 

tais como “recaídas”, “mulheres”, “filmes pornográficos”, “drogas”. Somente assim 

receberão a retribuição da divindade. 

Cremos que dentro do processo de assimilação do ethos islâmico, os 

indivíduos modificam gradativamente suas crenças e modos de agir. Apesar de 

estarem em uma religião normativa deparamos com sujeitos ativos e que não estão 

totalmente manipulados por regras coercitivas. Foi notado que há uma tendência 

deles formarem uma nova identidade dentro do grupo. 

O contato com a “comunidade árabe” promoveu diversas reações nos 

convertidos de modo a se firmarem como brasileiros e reivindicarem ter efetuado 

uma conversão para a “cultura islâmica” e não para o “ethos árabe”. A convivência   

– em momentos específicos dentro da mesma religião – significa, para eles, não uma 

unificação cultural, pelo contrário, procuram estabelecer fronteiras simbólicas  bem 

delimitadas. Segundo os entrevistados os árabes da mesquita são mais fechados, 

apegados a uma tradição cultural diferente da brasileira. Nascido e criado dentro de 

uma cultura brasileira, o converso expõe suas dificuldades de assimilação num 

ambiente social diferenciado. Talvez isso manifeste uma opinião de insatisfação de 

certos elementos que são comuns e constitutivos da religião e que poderiam ser 

alterados. Por exemplo,A khutba, realizada às sextas-feiras e pronunciada em árabe, 

é algo inerente ao Islã, e segundo a tradição religiosa, não pode ser mudada. A 

khutba, segundo alguns depoimentos, terá feições mais locais quando os brasileiros 

se tornarem um grupo majoritário. Estando em um status subordinado à nova 

estrutura, os conflitos emergem e o diferente passa a ser percebido como algo que 

precisa ser modificado e o contato com os árabes provoca reações diversas, tornando 

assim o processo de assimilação mais lento. 

Segundo eles há possibilidades do Islã se configurar com um rosto mais 

“brasileiro” o que demonstra que suas opiniões, por um lado, refletem a sua 

subordinação frente a estrutura religiosa, mas expressa ao mesmo tempo, uma 
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vontade de emancipação cultural dentro do grupo. O contato que os convertidos têm 

com a “comunidade árabe” não é contínuo, nem íntimo; é permeado por conflitos 

ocasionando, a nosso ver, uma integração social parcial com a  religião adotiva. Esta 

situação pode contribuir também para a assimilação deficitária do ethos religioso. A 

integração com a nova religião passa pela via da convivência no grupo. Procurando 

firmar fronteiras simbólicas com os árabes, os conversos procuram equilibrar esta 

convivência e não deixam de sonhar com a idéia de uma possível brasileirização do 

Islã51 o que implicaria em novas formas de configurações identitárias dentro da 

organização religiosa, assim como, o estabelecimento de novos caminhos para a 

interpretação do sagrado.  

Por fim, não pretendemos esgotar o tema nem suscitar receitas ou tipologias 

mais gerais para explicar a conversão ao Islã, mas sim arriscar certos caminhos que 

poderão ser revistos e redirecionados. Nesse trabalho expomos algumas sugestões na 

busca de uma forma adequada para um problema que se configura complexo, como é 

o caso da conversão ao Islã.  

Seria necessário um estudo mais aprofundado de cada um dos pontos 

indicados. Mesmo assim, tentamos encontrar caminhos plausíveis para a 

compreensão desse fenômeno religioso atual. Este trabalho procurou ser um 

instrumento de análise simples de modo a possibilitar novas pesquisas diante da 

complexidade da realidade estudada. Esta não deve nos dar a sensação de que já a 

possuímos e a conhecemos clara e suficientemente. Antes, pelo contrário, deve 

deixar-nos conscientes da pluralidade de ângulos e aspectos de todo o dado 

analisado. 

 

                                                 
51 (...) vir na mesquita não é um dever, mais um direito que eu tenho. Tem muita resistência. Você é 

brasileira, você é convertida, você é mulher. Eu sinto muita dificuldade porque existem barreiras que 

ai fora você já venceu. No congresso de educadores não tem! O homem senta do seu lado, né? A 

mulher direciona, fala, auxilia. Ela tem direito a falar o que ela pensa e tal. Aqui as coisas não são 

bem assim. (Tânia). 
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ANEXO 1   

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA MESQUITA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 
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ANEXO 2   

ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome_______________________________________________________________ 

Nascimento ____/____/_________ Cidade_____________________ Estado_______ 

Religião anterior_______________________________________________________ 

Conversão ao Islã:____/_____/________. ________ anos, ____________meses 

Ocupação____________________________________________________________ 

 

 

 

 

BLOCO DE PERGUNTAS SOBRE ANTECEDENTES DO ISLÃ E 

CONSEQÜÊNCIAS DA CONVERSÃO 

1. Qual a religião da família? 

2. Conte um pouco da sua experiência religiosa antes de conhecer o Islã? 

3. Como e porque se deu a  aproximação com o Islã? O que chamou sua atenção? 

O que o levou a procurar o Islã? 

4. Como você se sente dentro da nova religião? Encontrou o que buscava? 

5. A religião permitiu mudanças em sua vida no trabalho? 

6. A religião permitiu mudanças em sua vida familiar? 

7. O que você acha que não precisa mudar na sua vida? 

8. Quais os benefícios que você conseguiu na sua vida depois de aceitar o Islã? 
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BLOCO DE PERGUNTAS SOBRE A PRÁTICA RELIGIOSA 

 

1. Quantas vezes por semana você freqüenta a Mesquita? Você é obrigado a 

comparecer a oração nas sextas feiras? 

2. Existe um momento que você considera importante na oração de sexta-feira? 

Por que? 

3. Existe alguma relação entre a sua vida e o momento em que você se prostra? 

Você faz algum pedido? Qual? Você costuma fazer orações ou pedidos a Deus 

numa situação importante da sua vida? 

4. Como foi o momento específico para expressar a sua conversão, a shahada? Foi 

diferente daquilo que você já tinha visto em outras religiões? O que significou 

para você? 

5. Depois da sua shahada, você é convidado a participar de algum evento da 

comunidade? Alguém cobra sua participação na comunidade? Qual o seu papel 

dentro da comunidade?  

6. Por que você usa barba? Você se identificou com ela? Por quê? 

7. Por que você trocou de nome? Você se identificou com ele? Por quê? 

8. Por que alguns usam roupas diferenciadas? Você as usa? O que elas significam 

para você? 

9. Por que você usa o véu? O que ele significa para você? Faz você diferente das 

outras pessoas? No que ele o identifica? 

10. Depois de se tornar muçulmano (a), como você vê as outras religiões? 

11. Você respeita os sheiks? Por quê? 

12. Você acha que o Alcorão é um livro importante para a sua vida de crente? Por 

que? 
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1. CLÁUDIA 

Mulher de 37 anos, 3 anos de conversão, professora ensino fundamental e 

médio 

Vlr - Qual a religião da sua família? 

C – A religião da minha família é católica. Tem uma parte da família da minha mãe 

que eles são. Agora, a parte do meu pai é totalmente católica. 

Vlr – Conte um pouco da sua experiência religiosa antes de conhecer o Islã. 

C – Quando eu vim da Bahia pra cá eu sempre tinha um questionamento. Era 

católica, mas eu nunca seguia. Achava que faltava algo da religião. Fui para 

várias igrejas evangélicas. Conheci a Congregação Cristã, a Assembléia de Deus 

e seus ensinamentos bíblicos. Cheguei a estudar com testemunhas de Jeová, mas 

sempre achava que faltava algo. Como eu sempre gostei de história, comecei a 

perceber que alguma coisa na minha vida estava associada ao islamismo, talvez 

pelo fato de ter nascido na Bahia e lá teve muito mais influência do islamismo 

do que aqui. Então eu comecei a perceber. Comecei a estudar, procurar saber o 

que era o islamismo. Eu comprei aquele livro da Editora Primeiros Passos “O  

que é o Islamismo”. 

Vlr – Como e por que se deu a sua aproximação ao Islã? O que te chamou a atenção? 

C – sempre que eu ia nessas outras igrejas, era muito bom. Eu acredito nas outras 

religiões também, mas eu sempre achei que faltava algo. Então quando eu 

comecei a estudar o islamismo eu tive a identificação com o islamismo, por 

exemplo, quando fala de Jesus. Eu sempre ficava pensando “Jesus é filho de 

Deus mesmo? Como pode? Eu sempre tive esse questionamento e quando eu li 

sobre o islamismo eu vi que batia com que eu pensava. Jesus não é considerado 

filho de Deus, é uma criatura de Deus, mas não filho. No islamismo eu encontrei 

essa explicação”. 

Vlr – Como você se sente dentro da nova religião, você encontrou o que buscava? 

C – Sim, eu encontrei o que buscava,  só que eu penso assim: eu respeito as outras 

religiões. Eu acredito que a religião é sempre um encontro com Deus tanto que o 

islamismo foi o melhor caminho. Isso não quer dizer que as outras religiões não 

sejam boas. 

Vlr – A religião permitiu mudanças na sua vida no trabalho? 

C – No caso de ser professora, o meu problema é o lenço. Eu tive que colocar o 

lenço. A principio eu não usava o lenço. Eu mesma comecei a me cobrar. Se eu 

usava o lenço em outro lugar por que eu não usava na escola, pra dar aula. no 

começo não foi fácil. Este ano eu já estou pensando, se eu mudar de escola vai 

ser uma nova fase de adaptação porque eles vão ter que se adaptar,  e é estranho 

porque tem aluno que fala: “professora como você agüenta, tá muito quente, tira 

isso !”. Tem aluno que tira o sarro assim como também tem alunos que falam 

“puxa que legal !” eu ganhei lenço de presente de alunos. Eu fiquei muito feliz 

com isso, mas não é algo muito fácil. 
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Vlr – Antes de se tornar muçulmana você já era professora? 

C – Sim. 

Vlr – A religião mudou a maneira de você trabalhar? 

C -  Mudou sim. Procurei ser mais tolerante, mais paciente, procurar entender mais 

os alunos. O jovem hoje quer limites, mas ele quer estar  sempre quebrando os 

limites. Depois da minha conversão, eu fiquei um pouco mais paciente. Eu tento 

me colocar mais no lugar daquele aluno. Eu olho ele mais como ser humano, que 

pensa, que sabe. 

Vlr – O que mudou na sua vida social? 

C – Olha, pra dizer a verdade eu nunca tive uma vida social. A minha vida foi 

sempre pro trabalho. Eu trabalho desde os meus doze anos de idade,  então foi 

sempre trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. Nunca tive uma vida social, de 

ficar saindo, passear, dificilmente. 

Vlr – Você é casada? 

C – Sim. Fazem 8 meses. 

Vlr – Com um muçulmano? 

C – Sim. 

Vlr – Depois do casamento, a religião permitiu mudanças na vida familiar? 

C – Acredito que sim porque entre meus irmãos tenho um relacionamento melhor. 

Não que eu tivesse um relacionamento assim, briga sempre existiu ainda mais 

pelo fato de eu ser a mais velha e chamava a atenção de minha irmã mais nova. 

Hoje eu procuro ser mais ponderada quando eu vou falar com eles. Eu gostaria 

que eles viessem pro Islã. 

Vlr – Eles têm uma certa resistência contra você? 

C – Não, não!  de forma alguma. Eles aceitam numa boa. Nunca me questionaram, 

nunca tiraram o sarro. 

Vlr – Dentro do matrimônio como você se sente? 

C – O casamento foi muito bom pra mim principalmente na parte religiosa, porque 

ele é muito religioso. Ele conhece muito mais que eu. Ele procura tá me 

ensinando então se eu tô fazendo algo que não agrada, ele procura, através da 

religião, que eu não deva agir dessa forma. 

Vlr – Ele é convertido também? 

C – Não, ele é nigeriano. 

Vlr – O que não precisa mudar na sua vida? 

C – Acho que a minha religião. Eu acho que estou no caminho certo,  e poder ver as 

pessoas comendo, se alimentando. Não tem coisa mais deprimente do que passar 

na rua e ver um ser humano pegando o lixo pra comer. Aquele poema do Manoel 

Bandeira está atualíssimo. Toda vez que eu vejo uma situação assim eu me 
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lembro do poema. Umas pessoas com tanto,  e outros com pouco aí eu falo “meu 

Deus por que isso?”. Por que as pessoas têm que passar por isso? 

Vlr – O que precisa mudar na sua vida? 

C – O que precisa mudar na minha vida pessoal.... é que... o meu marido ta lá em 

Salvador. Ele tem uma lojinha lá e eu estou aqui. O que precisa é isso. A gente 

precisa ficar junto. Ele vem aqui uma vez por mês ou pra passar uma semana. É 

preciso estar mais próximo porque eu acredito que o amor á construído no dia a 

dia. Nós casamos e não ficamos totalmente juntos o tempo todo e, quando tá 

ficando bom ele vai embora. 

Vlr – Quais os benefícios que você conseguiu na sua vida depois de aceitar o Islã? 

C – Ser paciente. Olhar mais pro ser humano. Não que eu já não visse, mas a religião 

reforçou os meus valores. 

Vlr – quantas vezes por semana você freqüenta a Mesquita? 

C – Olha,  dificilmente eu venho nas orações de sexta-feira porque eu trabalho. Eu 

estou vindo agora porque estou de férias, mas eu não venho sempre não. 

Geralmente, eu venho uma vez por mês. Quando tem feriado de sexta-feira aí eu 

venho. 

Vlr – Você é obrigada a comparecer nas orações de sexta-feira? 

C – Não. 

Vlr – Quando seu marido está aqui em São Paulo, ele comparece à sexta-feira? 

C – Vem. 

Vlr – Existe um momento importante que você considere importante na oração de 

sexta-feira? 

C – Quando o Sheik está falando. Coisa pra gente estar refletindo. São coisas que a 

gente começa a repensar as nossas atitudes também. Na oração aumenta a sua fé 

porque a fé oscila. Quanto mais contato você tem, mais vai fortalecendo sua fé. 

Vlr – É a tradução do Sheik? 

C – Isso. 

Vlr – Por que você se identifica mais com esse momento? 

C – porque você vai refletir sobre suas atitudes. Sobre o que está acontecendo lá fora. 

Sobre o que está acontecendo na sua vida. Por exemplo, hoje foi sobre o Hajj. 

Tem coisas que encaixam para determinadas pessoas. Meu caso, o Hajj não se 

encaixou, mas sempre é bom estar refletindo. Eu não fiz o Hajj ainda porque eu 

não tenho condições, mas eu gostaria de fazer. 

Vlr – Existe alguma relação na sua vida com o momento em que você se prostra? 

C – Sim, porque é o momento que estou rezando pra Deus. Eu me sinto bem rezando, 

gosto de rezar. 

Vlr – Você faz algum pedido? 
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C – Depois da oração. Eu peço pra que Ele abençoe as pessoas. Me abençoe também. 

Eu peço coisas boas, eu não peço coisas materiais. Peço saúde porque as coisas 

materiais é eu que tenho que ir lá batalhar, trabalhar. Deus não vai jogar, não vai 

mandar lá de cima. Eu peço saúde, paz, tranqüilidade para as pessoas porque as 

pessoas são violentas até mesmo com as palavras. A violência você percebe nos 

gestos, no olhar, nas palavras das pessoas. Então você tem que estar se 

policiando a todo momento. 

Vlr – Você costuma fazer alguma oração nos momentos importantes da sua vida? 

C – Sim. Eu tinha que decidir algo na minha vida e pedi pra Deus que fosse pro meu 

bem e que se não fosse, que afastasse. E me mostrasse para que  essa pessoa me 

fizesse algo para que eu percebe-se que não era a pessoa certa. Isso não foi 

agora, faz...um tempo atrás...não sei por que, mas é que eu me lembrei desse fato 

agora. Foi muito marcante na minha vida e fez com que aumentasse muito a 

minha fé. Meu Deus, se essa pessoa não for a pessoa correta, que ela faça 

qualquer coisa, nem que pra isso ela queira me machucar. Não pode ficar nesse 

impasse e logo tive a resposta. Foi muito dolorido o que me aconteceu, mas veio 

logo a resposta. Eu fiz com muita fé. Eu me lembro que estava dormindo aí eu 

acordei e fiz a oração...e foi duas horas da manhã e fiz com muita fé....então 

aconteceu. 

Vlr – Essa pessoa é muçulmana? 

C – É xiita. 

Vlr – Como foi o momento específico para expressar a sua conversão, a shahada? 

C – Quando eu fiz a shahada eu já me sentia muçulmana (pronunciou uma frase em 

árabe), só faltava isso. 

Vlr – O que significa? 

C – Que eu testemunho que Deus é único,  e que Mohammad é seu profeta e 

mensageiro. Nós acreditamos nos outros profetas. Eu já me sentia muçulmana, 

não foi algo precipitado, não foi uma coisa assim de momento. Eu já sabia 

exatamente o que eu queria e, no momento eu fiquei emocionada. Quando eu 

falei eu fiquei um pouco nervosa, tinha bastante gente. Foi na Mesquita Brasil. 

Eu senti assim uma coisa tão boa... Quando eu cheguei em casa, fui tomar um 

banho. Foi assim uma coisa muito gostosa. Eu tava me sentindo mais leve. 

Vlr – Foi diferente daquilo que você tenha visto em outras religiões? 

C – Sim, foi diferente. Foi uma emoção muito grande. Não que eu não fosse nas 

outras igrejas e saísse de lá leve. Já aconteceu de eu ir na Assembléia de Deus, 

na Congregação até porque eu tenho muitas amigas evangélicas e saí de lá 

depois da pregação do pastor.....eu me sentia bem também, mas eu acredito que 

não foi igual ao dia que eu fiz a shahada. 

Vlr – Depois da sua shahada você é convidada a participar de algum evento da 

comunidade? 

C – Tem os grupos de estudos. Você vai, tem as pessoas que te ajudam a rezar. Te 

ensinam a rezar. Eu já sabia rezar porque eu já tinha aprendido porque a oração 



204 

 

do xiita é a mesma coisa. Tem sempre alguém ali que te ajuda a memorizar a 

oração porque você tem que falar em árabe também. 

Vlr – Você fala o árabe? 

C – Não. Eu comecei fazer aula, mas eu tive que parar porque eu tava com tanta 

coisa na cabeça. Era faculdade, era monografia... 

Vlr – Alguém te cobra participação na comunidade? 

C – Às vezes quando eu não venho, as pessoas falam “Ah...nossa como você 

sumiu...” As irmãs perguntam. Tem outro grupo lá em Avanhandava, em São 

Paulo que tem amiga quando eu não vou, me chamam. Eu estava um pouquinho 

afastada por causa da faculdade. Eu estava no final da faculdade fazendo a 

monografia, eu tive que parar tudo. 

Vlr – As atividades são concentradas mais nas sextas-feiras? 

C – A oração é de sexta-feira, mas tem o grupo de estudo. Aqui se eu não me engano, 

tem de segunda-feira. No Brás também, que eu freqüentava. Tem de sábado 

também. São vários grupos. 

Vlr – Qual o seu papel dentro da comunidade? 

C – Olha eu não tenho uma participação ativa. Na verdade eu venho aqui e rezo, às 

vezes eu venho nas aulas. Mas eu pretendo ser mais participativa sim. 

Vlr – Você não trocou de nome, mas se quisesse você poderia? 

C – Se eu não tivesse e quisesse eu trocaria. Nunca pensei em trocar. Eu gosto de 

C.,ele tem a ver comigo. 

Vlr – E o véu. Você vê alguma diferença entre a sua roupa e a das outras mulheres 

dentro do Islã? 

C – Eu uso roupas acredito que... normais. Têm pessoas que usam roupas um pouco 

mais largas. Eu penso assim, nós estamos em um país tropical, não é bom você 

ficar se enchendo de pano também. No Alcorão fala que a mulher tem que usar o 

véu, cobrir o cabelo por que? Porque o cabelo é o atrativo sexual. É só você 

reparar quando você usa o cabelo solto na rua, o homem vai reparar quando você 

tiver com o cabelo solto ao vento. Até mesmo na Bíblia, eu não me lembro qual 

capítulo ou versículo fala que a mulher....tanto que você tá na frente do Papa 

você coloca o véu na cabeça. Eu gosto também não porque meu marido impõe 

pra que eu use. Eu gosto, eu me sinto bem. 

Vlr – Então a muçulmana não tem obrigação de usar o véu? 

C – Olha, no Alcorão fala que tem que usar o véu. Tem algumas pessoas que não 

usam como eu por exemplo, nem o tempo todo eu usava, como eu te disse pra 

dar aula eu não usava o véu, mas eu ia sempre de cabelo preso. 

Vlr – O que ele significa pra você? 

C – Quando eu estou usando o véu eu me sinto... assim...  mais sucedida. Eu me sinto 

melhor, mas aí depende de onde estiver. Se eu estiver em São Bernardo eu me 

sinto bem, eu ando segura. Agora que eu não conheço, lugar que não tem 
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muçulmano, eu fico com medo. Eu tenho medo de ser assaltada por quê? Porque 

a novela falava assim tanto de ouro que alguém pensa que você tem dinheiro, 

mal sabe que eu sou uma pobre trabalhadora e também tem uma questão,  

quando eu entrei num ônibus logo depois que aconteceram os atentados, peguei 

aquele lá de Ribeirão (trem metropolitano) que vem de São Paulo, tinha um 

grupo de rapazes, então eles começaram a me chamar de Bin Laden, puxaram 

meu véu. Então eu me sinto segura em determinados lugares e em outros lugares 

eu fico receosa de estar saindo. 

Vlr – Ribeirão Pires tem poucos muçulmanos? 

C – Ribeirão não conheço nenhum. 

Vlr – Você se sente diferente perante os outros? 

C – Olha,  eu não me sinto diferente. Às vezes eu fico assim meio chateada quando 

eu entro no ônibus e todo mundo fica me olhando,  e eu fico com vergonha 

porque  não gosto de aparecer também. Muitas pessoas falam assim: “Nossa ! eu 

pensei que você fosse uma velhinha” porque me viram de costas. As pessoas 

pensam também que eu tenho câncer. Uma vez, eu tava dentro do trem de lenço, 

duas moças evangélicas, elas falaram de câncer. Elas pegaram o trem em Mauá. 

De Mauá até o Brás sobre câncer. Aí eu fiquei pensando assim: “se realmente eu 

tivesse câncer?” com as moças falando aqui do meu lado, eu ia me sentir muito 

pior. Foi tanta coisa que eu fiquei assim abismada. Eu tô falando que elas 

falaram disso por causa da religião delas, mas eu tentei me colocar no lugar de 

quem tivesse câncer. A pessoa que realmente tivesse câncer, coitada dessa 

pessoa. 

Vlr – Depois de se tornar muçulmana, como você vê as outras religiões? 

C – Eu acredito que religião é um encontro com Deus.Então o islamismo foi bom pra 

mim, mas eu acredito que as outras religiões me levam a Deus. Isso é meu 

pensamento. Eu respeito as outras religiões. Acho muito bom a pessoa ter uma 

religião, hoje principalmente, e independente de qualquer coisa: seja católica, 

seja candomblé, seja muçulmana, seja evangélica, seja testemunha de Jeová, não 

importa. Ter uma religião hoje é muito bom. É você estar numa religião que 

você se sente bem e você acha que se encaixa com o que você pensa, a forma 

como você vive também. 

Vlr – Você respeita os Sheiks? 

C – Eu respeito ele como eu respeito qualquer outra pessoa. Em questão de 

conhecimento, eu vou lá e pergunto, eu vou respeitar o que ele me disser. 

Vlr – Você acha que o Alcorão é um livro importante para sua vida de crente? 

C – Sim, é ali que está minha conduta, como devo conduzir, como deve ser a minha 

vida, porque a religião muçulmana não é só uma religião, ela é um código de 

vida também. Se você tem duvidas, você vai no Alcorão, vai na Sunna e procura. 

Vlr – Como você vê o lugar que a mulher ocupa nas orações coletivas? 

C – Seria difícil e nem seria coerente a mulher estar rezando na frente do homem, 

porque devido também a forma como nós rezamos. A mulher tem realmente que 
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ficar atrás. Você imaginou você rezando na frente do homem, a forma que você 

faz a oração? Ficaria difícil, eu não vejo como não estar atrás. Na minha casa por 

exemplo, meu marido reza na frente e eu atrás dele. Rezamos juntos, mas ele na 

frente. 

Vlr – Você cumpri todas as orações diárias? 

C – Eu cumpro todas as orações. Só que, por exemplo, se eu estou na escola e é o 

horário da oração, na escola não tem o espaço para rezar, então acabo deixando a 

oração para fazer em casa. Não é correto fazer a oração naquele horário, mas não 

adianta rezar por rezar. Eu não vou estar num local que eu não vou estar 

concentrada porque na escola tem barulho. Então na escola que eu estava 

trabalhando não tinha um espaço adequado para rezar. 

Vlr – Você se sente mal com isso? 

C – Ah, eu falo assim: “Ah...meu Deus eu queria fazer a oração certo...”, mas não dá 

porque Deus...Ele vai entender. 

Vlr – Quais os benefícios que a oração traz para sua vida? 

C – Quando você reza sua fé aumenta, certo? Se você está rezando acredito que você 

está mais próximo de Deus, você vai estar mais paciente, que você vai pensar 

milhões de vezes até nem vai passar pela sua cabeça de fazer mal pra alguém, de 

xingar alguém. Quando você acaba de fazer a oração, você se sente leve, se sente 

bem. Então mesmo que alguém te aborreça você vai parar um pouquinho e 

pensar. Não que eu não chame atenção de alguém porque sou humana e tenho 

defeitos também. 

Vlr – Você acha que as orações ajudam no trabalho, na família, nas relações sociais? 

C – Sim, porque faz você refletir, faz você ficar mais consciente, mais calma. 

Vlr – Você faz uma purificação antes das orações? 

C – Sim, na purificação você tem que lavar as mãos, se você tiver feito xixi, uma 

coisa assim. Suponhamos que você tenha feito xixi, vai tomar um banho, né? A 

mulher muçulmana, não É só dela, mas quando você defeca você tem que se 

lavar e não estar passando papel. Quando você tiver feito isso, você vai lava as 

mãos, aí lava o rosto certo? Lava a boca também, depois lava o braço até o 

cotovelo três vezes, depois você passa a mão na cabeça molhada e depois lava os 

pés também três vezes. 

Vlr – Por que três vezes? 

C – Porque você fica melhor. Você fica limpinho. 

Vlr – Obrigado pela entrevista. 

C – De nada. 
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a. LÚCIA 

Mulher de 19 anos, 7 anos de conversão, casada com homem sírio, do lar. 

Vlr - Bom dia L., tudo bem? 

L – Tudo. 

Vlr – Qual é a religião da sua família? 

L – Católica. 

Vlr- Todos eles são católicos? 

L – São! 

Vlr – Conte um pouco da sua experiência religiosa antes de conhecer o Islã. 

L – Pra falar a verdade eu nunca tive conhecimento nenhum. Agora, depois que eu 

entrei no Islã que eu fui até conhecer um pouco da Bíblia porque nunca soube 

nada. 

Vlr – Há quanto tempo que você se converteu? 

L – Faz 7 anos! 

Vlr- Como e por que se deu a aproximação com Islã? 

L – Foi através da minha avó, mãe da minha madrasta. Ela conheceu o Islã através de 

um trabalho de escola da filha dela. Ela me apresentou, eu gostei. Depois de um 

tempo eu comecei a estudar. 

Vlr – O que  chamou sua atenção? 

L – Pra ser sincera, no começo foi mais um impulso mesmo. Nem conhecia nada. Fiz 

o testemunho, me tornei muçulmana, mas não seguia nada. De vez em quando 

eu ia na Mesquita, assistia à aula, mas não me interessava. Depois eu fui 

conhecendo os assuntos, porque ele fala sobre Deus, sobre os profetas. A gente 

percebe que tem muita verdade, pra tudo tem... toda pergunta tem uma resposta 

aí então eu achei que eu me encaixava. 

Vlr – O que a levou a procurar o Islã? 

L – Porque eu achava que estava faltando alguma coisa. Do jeito que eu tava, não 

tava satisfeita. Eu saía, como uma adolescente normal, saía, ia em barzinho tudo. 

Não era assim o que eu queria. Depois que eu passei a conhecer mais o Islã, 

comecei a me interessar. Aí eu achei que era esse o caminho que eu tinha que 

seguir. 

Vlr- O que faltava? 

L – Ah...eu acho que...eu nunca fui assim de bagunçar, de festas, essas coisas né, mas 

eu ia porque todo mundo fazia então depois eu achei que não era isso mesmo. Eu 

não me identificava com isso entendeu? Eu fazia porque se eu não fizesse eles 
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iam me chamar...falar que eu não era adolescente normal. Então agora eu acho 

que...eu tô no caminho certo. 

Vlr- Você saía muito? 

L – Eu ia para as danceterias, essas coisas. No Islã é assim proibido de ir. Então pra 

mim não faz falta porque eu não gostava. 

Vlr – Como você se sente dentro da nova religião? 

L – Muito bem. De vez em quando as pessoas fazem algumas piadinhas na rua, mas 

isso não me atinge muito. Eu acho até engraçado. Engraçado e triste né, porque 

as pessoas não têm muito conhecimento, às vezes acabam falando besteira. Eu 

me sinto muito bem. O lenço não me pesa em nada, só no trabalho que é difícil 

arrumar emprego no Brasil com lenço, mas....fora isso eu me sinto muito bem. 

Vou pra escola de lenço. Na escola é até mais aceito. 

Vlr – Você estuda em São Bernardo? 

L – Isso. 

Vlr – Você encontrou o que buscava na nova religião? 

L – Eu encontrei, a paz de espírito. 

Vlr – Você não encontrava em outros lugares mesmo porque você não tinha contato 

com outras religiões? 

L – Eu já freqüentei algumas igrejas de outras religiões, mas não era legal, nunca 

gostava. Então eu acho que o Islã pra mim foi bom mesmo, mesmo porque eu 

sempre fui assim calma. Nunca gostava mesmo de farra, essas coisas, mas eu 

acho que agora tá bom. 

Vlr – A religião permitiu mudanças na sua vida, no trabalho, nas relações na escola? 

L – Olha, antes do Islã, mais precisamente do lenço. Eu não usava lenço e era 

muçulmana há algum tempo. Mas eu tô usando de um ano pra cá. Então não 

mudou muito. Depois que eu coloquei o lenço parece que eu assumi uma nova 

identidade. Eu não brinco tanto as brincadeiras que eu fazia antes. Às vezes eu 

acho que não cabe mais fazer agora. Não era brincadeira pesada. Eu acho que eu 

estou mais quieta, mais na minha. Só isso que mudou, mas o comportamento 

com as amizades continuam os mesmos. Eu me dou super bem. Nunca fui de 

brigar. 

Vlr – Essas brincadeiras que você fazia antes você não gostava de fazer? 

L – Não era nada assim fora do comum. A gente brincava. Xingar, assim...  mas 

coisas leves. Agora eu acho que mesmo que seja uma coisa que não ofenda não é 

legal de fazer, coisas assim. Às vezes, a gente ria, ficava correndo na escola. 

Acho que eu não consigo fazer mais isso porque o lenço já chama tanta a 

atenção e se eu for ficar correndo na escola eles vão me chamar de doida. 

Vlr – A religião permitiu mudanças na vida familiar? 
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L – Muito. Depois do Islã eu mudei o meu comportamento com os meus pais e eles 

comigo porque eu dava um pouco de trabalho. Eu batia o pé quando eu queria 

alguma coisa. Eu era muito teimosa. Aí eu passei a aceitar mais a ver que tudo 

que eles falavam tinha motivo né. Passei a aceitar e pensar mais porque eles me 

diziam aquelas coisas. E o pai sempre gosta de cuidar dos filhos e os filhos 

acham que o pai ta querendo prender demais. 

Vlr – Eles são católicos? 

L – Meu pai foi batizado, mas nunca seguiu. A minha avó é que mais segue assim, 

mas nenhum deles...como dizem “católicos mas não professantes”. 

Vlr – Eles não têm nenhuma participação na comunidade católica? 

L – Não. 

Vlr – Quem mais participa na sua família é você, então? 

L – É, e minha avó. Ela vai bastante em missa assim. 

Vlr – No início você disse que quem te apresentou no Islã foi sua madrasta. Ela é 

muçulmana? 

L – Quem me apresentou ao Islã foi a mãe da minha madrasta. Minha madrasta se 

converteu, mas não segue direitinho ainda, não usa lenço. 

Vlr – A religião permitiu mudanças na sua vida social? 

J- É,  acho o mesmo caso da vida escolar. A mesma coisa assim: já parei de ir a 

alguns lugares. Se você tá no meio da rua e precisa comprar alguma coisa e tem 

que entrar num bar. Eu já não consigo entrar e deixo pra comprar lá na frente. 

Coisas assim, sabe? Até porque hoje em dia dependendo do lugar que você for 

entrar você fica até com medo das pessoas mexerem. Com medo de alguém tirar 

o lenço, agredir, então você passa a ficar com medo, até mais hoje em dia, não tá 

muito bom pra ficar andando na rua. Mas acho que não mudou muito não. 

Vlr – O que você acha que não precisa mudar na sua vida? 

L – Nada, tá bom assim! 

Vlr – O que você acha que precisa mudar? O que você gostaria que fosse diferente? 

L – A aceitação das pessoas, mas isso a gente não pode mudar, né? Acho que as 

pessoas precisam procurar a verdade para poder saber o que elas estão vendo. 

Como elas vão julgar isso, mas fora isso não tem nada. 

Vlr – Quais os benefícios que você conseguiu na sua vida depois de aceitar o Islã? 

L – Ah, tudo de bom. No meu caso e eu era muito assim. Apesar de não gostar eu 

saía muito. Tudo que tinha que fazer na rua era eu que tinha que fazer, agora sou 

mais caseira. Não saio tanto é...acho que compreendo mais as coisas. Eu me dou 

melhor com minha família. Eu não sou mais aquela adolescente difícil de 

conviver. 

Vlr – Você não sente falta das coisas que você fazia? 
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L – Não. Até porque a religião proíbe, mas você deixa de fazer se você quer então se 

eu quisesse fazer até eu faria, mas eu não faço. 

Vlr - Quantas vezes por semana você freqüenta a Mesquita? 

L – Olha, uma vez por semana, na sexta-feira. É obrigação do muçulmano, mas pro 

homem. Mulher vem se puder. Às vezes tem aula, tinha curso e eu vinha quase 

todos os dias, tem aula de árabe, várias aulas. Normalmente, eu venho uma vez 

por semana. 

Vlr – Este horário não atrapalha seus estudos? 

L – Não, porque era sempre depois do horário, né? Agora mudou um pouco porque 

está um pouco mais tarde. Antes era 12:40h então, às vezes eu saía da escola e 

vinha direto. Então como moro perto eu ia rapidinho pra casa. 

Vlr- Existe alguma cobrança para que você venha na sexta-feira? 

L – Eu venho porque é bom pra mulher vir. Pro homem, ele é obrigado a vir. Eu 

venho porque eu gosto. Acho que precisa fazer o papel de muçulmano. É bom 

você ouvir um conselho de um pessoal mais sábio, né? 

Vlr – Existe um momento que você considera importante na oração de sexta-feira? 

L – Ah...da hora que o Sheik começa a falar até depois que termina a oração. Tudo é 

importante. Você tem que prestar atenção em tudo, em tudo que ele fala. Tudo 

tem a ver com você. Toda sexta-feira tem um assunto que se você não viu, você 

vai ver. E a oração de sexta-feira traz muitos benefícios. Tudo que você fez a 

semana inteira, se você teve uma recaída, uma coisa errada, na sexta-feira você 

compensa. A sexta apaga tudo que você fez na semana inteira. 

Vlr – Tem um momento de que você gosta mais na oração de sexta-feira? 

L – Eu gosto assim antes da oração. Eu gosto de chegar bem cedo. É bom. Quanto 

mais cedo você chegar, maior a sua recompensa. Já teve vezes que eu fui a 

primeira mulher a chegar. Os homens vêm cedo, mas de mulher só tinha eu. Aí 

eu chego e fico lendo o Alcorão. 

Vlr – Você fala o árabe? 

L – Eu tô aprendendo. 

Vlr – Existe alguma relação entre a sua vida e o momento que você se prostra? 

L – Olha, quando você tá fazendo a prostração, você fica totalmente em contato com 

Deus, que é nesse momento que Deus te escuta. Te atende. Então, tudo aquilo 

que você tá passando de necessidade ou você quer agradecer uma bênção que 

você recebeu, é nesse momento. Então, tudo tá relacionado. Se você quer 

agradecer, esse momento é o momento onde Deus está mais perto de você. 

Vlr – Você faz algum pedido nesse momento em que você se prostra? 

L – Atualmente eu tô fazendo bastante, sabe por quê? Eu vou viajar, mudar de 

ambiente. Pra mim vai ser uma mudança muito radical. Eu venho pedindo 
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bastante pra Deus me guardar. Permitir que saia tudo bem. Também vida nova 

no casamento. A gente precisa de muita força. 

Vlr – Você costuma pedir a Deus sempre numa situação importante para a sua vida, 

como agora,  por exemplo. Em outros momentos você costuma fazer isso? 

L – É, eu gosto de pedir quando eu estou assim com muitas dificuldades. Eu acho 

que eu não vou conseguir sozinha. Tem que ser muito humilde pra pedir, a gente 

não tem que achar que é auto-suficiente porque ninguém é, né? Então eu gosto 

de pedir sempre, mas eu não faço só pedidos. Eu agradeço muito também porque 

só o fato da gente tá vivo, poder enxergar, ter todos os sentidos perfeitos. Acho 

que isso já é uma grande bênção. Por mais dificuldade que a gente passe não tem 

nada que possa ser melhor do que os sentidos que Deus nos dá, né? 

Vlr – Você cumpre todas as orações que são prescritas? 

L – Direitinho. Esse é um pilar do Islã. Todo muçulmano tem que fazer. O 

muçulmano que não faz oração não é muçulmano. Muitas pessoas falam: “eu 

sou católico mas não praticante” então não é católico...que não exerce, né? Todo 

muçulmano tem que fazer a oração. Eu faço, graças a Deus, eu faço todas as 

orações todos os dias. Cinco orações por dia. Eu acho que isso é um dos deveres 

e o que te faz ficar ligado com Deus. 

Vlr – Você consegue fazê-las nos horários determinados? 

L – A mais difícil é a da madrugada. O horário é 5:13 quando começa porque você 

não consegue acordar, mas na hora que você acorda, você pode fazer. 

Vlr – Como foi o momento de expressar a sua conversão, a shahada? 

L – Ah...não era uma coisa que eu quis vir de princípio, né? Me trouxeram. Eu achei 

legal, mas não sei. Era uma coisa diferente, eu era uma criança, tinha treze anos. 

Então, eu achei legal, divertido, aí eu resolvi conhecer. Eu fiz a shahada tudo, 

mas no começo não foi nada importante pra mim porque eu não entendia, né? 

Depois que eu fui captar a mensagem, como se diz. 

Vlr – Você sentiu uma certa imposição pra participar? 

L – De maneira alguma, até que minha avó vinha falando alguma coisa sobre o Islã. 

Eu falava: “isso é besteira, não tem nada a ver”. Por exemplo, o jihab  e o lenço. 

Ela falava: “o lenço é importante”. Eu falava: “nunca eu vou usar lenço”, mas 

depois eu fui entender que é importante. Tem coisa assim que com o tempo você 

aceita. 

Vlr – Hoje você usa o jihab e ela não? 

L – A minha vó usa, a filha dela não. 

Vlr – A shahada  é diferente daquilo que você vê em outras religiões. Por exemplo, 

você deve ter ido a algum batismo ou mesmo a cerimônia de casamento, os ritos 

nas outras religiões. Você sentiu que foi diferente? 

L – Bem diferente. Assim, eu fiz a shahada, não foi nem com o Sheik porque não 

precisa ser. Na verdade, você nem precisa falar pra ninguém. Você fala pra você 
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mesmo que acredita num Deus único e que Mohammad e Jesus são profetas e 

mensageiros de Deus, você já se torna muçulmano. Dizendo isso pra você 

mesma e acreditando, você já se torna muçulmano. Então, você não precisa vir, 

falar lá na frente pra todo o mundo, não precisa ser assim. Tem lugares  que você 

vai, nas outras religiões, que te colocam na piscina, te abaixam com você lá 

dentro. Então, eu acho que não precisa disso. Aceitando pra você mesmo o que a 

religião prega você já se torna religioso. 

Vlr – Desde o primeiro momento em que você começou a participar até a sua 

shahada, quanto tempo foi aproximadamente? 

L – Eu fiz a shahada direto. Como eu falei pra você, foi um impulso. Não foi uma 

coisa que eu queria. Achei legal e fiz, mas eu não conhecia e não conhecia nada 

sobre religião. 

Vlr – Depois você continuou participando? 

L – Depois continuei e gostei. 

Vlr- A shahada teve alguma significação pra você? 

L – Acho que no momento, não. Não entendia, né? Falei algumas palavras em árabe, 

não entendia o que era. Depois me falaram em português e eu fiquei assim meio 

sem entender, no ar. 

Vlr – Depois da sua shahada você é convidada a participar de algum evento na 

comunidade? 

L – Normalmente, não. Às vezes, algumas pessoas fazem um almoço, convidam pra 

ir a algum lugar, assim. No dia que eu fiz, a gente foi à casa de uma irmã que 

morava aqui perto. Agora ela mora em Minas, e tinha umas três irmãs que eram 

da África então elas fizeram um jantar lá, receberam a gente. Aí elas me 

ensinaram algumas coisas, a oração, mas foi tudo por cima porque a gente não 

tinha muito tempo. Aí elas deram um lenço pra cada uma, foi até legal. 

Vlr – Que tipo de participação na comunidade você tem? 

L – Quando tem algum evento como acampamento, congresso aí a gente ajuda, né? 

Tem uma pessoa encarregada, mas uma pessoa sozinha não consegue fazer tudo. 

Quando teve um acampamento agora em agosto, então precisava indicar o 

pessoal para onde eles tinham que ir, a hora que a gente tinha que almoçar, a 

hora da oração. A gente fazia tudo isso, a gente ajudava. Coisas assim, simples. 

Ajudar na organização do acampamento. 

Vlr – Os acampamentos são feitos para pessoas muçulmanas? 

L – É, mas sempre vai uma ou outra e, às vezes, fazem até a shahada lá mesmo. 

Vlr – Qual o seu papel dentro da comunidade? 

J- O papel da mulher no Islã é cuidar dos filhos, passar a religião pros filhos, né? 

Esse é o papel de todas as mulheres. Se o marido permitir, ela pode trabalhar, 

não tem essa de ficar presa dentro de casa. A mulher não é obrigada a cuidar dos 

filhos, se ela não quiser. Ela não é obrigada a fazer comida pro marido, se ela 
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não quiser. A partir do momento em que ele aceita a mulher como esposa dele, 

ele tem a obrigação de sustentá-la. Fazer a vontade dela, dentro do Islã, é claro. 

Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar...não porque ele não dá as coisas, mas 

pra ela se sentir melhor. Às vezes a mulher fica entediada de ficar dentro de 

casa, fica de mau humor, aí pode até gerar um divórcio, então ele é obrigado a 

pagar uma empregada. A mulher não é obrigada a fazer papel de dona de casa. O 

papel da mulher no Islã, é passar a religião pros filhos. 

Vlr – Você se sente incomodada em não comemorar com a sua família as festas 

cristãs? 

L – A gente fica triste porque eu queria que eles aceitassem também o que a gente 

conhece. Eu queria muito que eles soubessem que isso não é certo. Eu aceitei o 

Islã, porque tudo que tem no Islã eu achei que é verdadeiro. Pra mim, o que eles 

fazem não é certo, então eu queria que eles fizessem o que faço. Não que eu seja 

dona da verdade, mas é que eu acredito, entendeu? Como na minha casa é eu e 

meu pai, então não tem esse problema porque meu pai, quando tem alguma 

festa, que nem fim de ano, ele foi pra casa dos amigos dele e eu fiquei em casa 

(aumento da tonalidade de voz) normal, dormi, não fiz nada. 

Vlr – Você não teve vontade de participar dessa festa? 

L – Não, vontade não. Eu tenho vontade de ficar com a família porque só nessas 

épocas que a família se reúne. Fora isso não tenho vontade. 

Vlr – Você acha que tem alguma relação no Islã o fato do homem usar a barba? 

L – Ah...tem sim. Porque o homem que usa a barba já tá mostrando que ele é 

religioso porque o profeta Mohammad, que a paz esteja com ele, usava e....está 

escrito no Alcorão. É Sunna do profeta, é prática do que ele fazia e isso foi 

imposto entre os homens. Todo homem tem que usar. Os homens que não usam, 

não são tão religiosos. Tem uns que têm problema, não nasce barba, mas mesmo 

se for um pouquinho tem que deixar, entendeu? Também não é aquela barba 

ralinha que alguns deixam. Na verdade, tem que deixar ela cheinha. A barba do 

profeta batia no peito quando ele colocava a mão no joelho. Ela batia aqui 

(apontou com a mão) só pra ver como ela era grande. Quando você olhava ele 

pelas costas dava pra ver a barba aqui (apontou com a mão). Então, isso é do Islã 

entendeu? Se ele usa a barba, você sabe que ele é religioso. Se não usa, é que tão 

meio fracos na fé. 

Vlr – Você trocou de nome? 

L – Não foi que eu troquei. O meu nome, eles achavam difícil pra falar em árabe 

porque não tem o “e” e nem o “o” então eles não conseguem falar. Então eles me 

deram o nome no dia que eu fiz a shahada, depois eu fui jantar e as irmãs me 

deram esse nome, J., porque elas acharam fácil e LÚCIA quer dizer bonita. Elas 

acharam que eu era bonita e me deram esse nome. Aí eu falei: “tá bom”. Eu 

achei bonito também, mas não é obrigação você mudar. Se você se sentir 

constrangida que nem tem pessoas que tem....mulheres que tem o sobrenome 

Aparecida, que é coisa católica. Se você se sentir constrangida, você tira. Os 

homens, às vezes, têm nomes bíblicos que eles acham que vai contra o Islã. Se 

eles quiserem tirar ou substituir.... 
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Vlr – Então você se identificou com o nome? 

L – Eu gostei (ar de riso) tanto que eu só falo ele. 

Vlr – Por que alguns usam roupas diferenciadas dentro da Mesquita, os homens por 

exemplo, usam aquela túnica? 

L – Geralmente é a vestimenta dos Sheiks. Chama “galavia”, aquele comprido assim, 

parece um vestido. Na verdade, o profeta Mohammad, que a paz esteja com ele, 

usava. Porque o homem não pode usar roupa arrastando no chão. Ele tem que 

deixar em cima do tornozelo. Tem uns, não sei se você reparou nisso, que têm a 

calça meio curta. É até engraçado, mas é Sunna do Profeta. O profeta fazia, eles 

fazem. 

Vlr – As mulheres não têm uma diferenciação nas roupas?  São sempre iguais? 

L – O certo é usar aquele “caboute” que é um vestidão assim, que é preso aqui (gesto 

com as mãos). Não sei se você viu na sexta-feira tinha uma moça com a roupa 

preta. Essa roupa não é obrigatória. Seria ideal porque não mostra nenhuma 

curva do corpo. O certo é você usar uma roupa larga, com lenço, e de 

preferência não usar calça. 

Vlr – Por que você usou o véu agora depois de tanto tempo da sua conversão? 

L – Eu não entendia o sentido. Conforme você vai estudando a religião, você vê 

alguns aspectos assim e vai fortalecendo. Eu queria usar, mas eu tinha medo de 

andar na rua. Aí, um dia ou outro eu vou ter que colocar. Até que não foi difícil. 

Se eu falar que eu tive dificuldade, eu tô mentindo. Sempre tem uma pessoa que 

faz uma piadinha, uma brincadeira, mas isso não é tão forte assim. 

Vlr – O que significa pra você o uso do véu? 

L – Significa pra mim e para as pessoas que me vêem, significa que eu sou uma 

pessoa religiosa, que eu gosto da religião, que eu procuro seguir a religião 

direitinho e Deus fala no Alcorão que a mulher tem que se guardar como se 

fosse uma jóia preciosa. Se você tem um colar de diamantes você não vai ficar 

saindo na rua pra ficar expondo. Você vai esconder. Do mesmo jeito a mulher. 

Você usa roupa larga, o lenço pra nenhuma outra pessoa ficar olhando sua 

beleza. Pra não atrair olhar de homens de má índole. E também para o bem da 

sociedade porque o homem casa com uma mulher e ele vai ter aquela mulher só 

pra ele, entendeu? Ele sabe como ela é. Ele não vai poder olhar pra uma outra 

mulher porque ele não sabe como ela é. Ela pode ser gorda, pode ser magra, 

pode ser feia de corpo, entendeu? Então eles não vão querer te trocar por uma 

outra porque ela tem o corpo mais bonito. Isso é também um dos motivos da 

mulher usar roupa larga. O véu indica a identidade da mulher muçulmana; aonde 

você vai as pessoas já sabem: “aquela é muçulmana” ou “não vou fazer tal 

brincadeira com ela” porque na rua eles não fazem brincadeiras maldosas. Às 

vezes, eles querem chamar a atenção dos amigos e não da pessoa, mas isso é 

identidade. Quando você vai à Mesquita, as pessoas falam “essa moça segue a 

religião”. É uma forma das pessoas poderem te respeitar. 

Vlr – Depois de se tornar muçulmana, como você vê as outras religiões? 
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L – Olha, eu vejo assim que toda a religião tem um pouco de verdade, mas se ela não 

fosse modificada pelo homem (sentido genérico). Tudo que o homem coloca a 

mão dá errado. Deus fez a natureza tão perfeita e o homem ta destruindo aos 

poucos. Se todas as religiões tivessem a sua essência do jeito que foi revelado 

por Deus, elas estariam corretas. Depois que o homem colocou a mão, tem muita 

coisa errada. Não ta completamente errada. Tem algumas coisas que tem no 

Alcorão que até batem assim, né? Tem tudo a ver, mas as pessoas que não 

procuram a verdade elas são.....é muito triste as pessoas não procurarem a 

verdade. Eu procurei e achei que o Islã tá certo. Uma pessoa pode achar que os 

católicos estão certos, mas você sempre está procurando a verdade. Pode ser que 

o Islã não seja o certo, mas eu achei. Isso não quer dizer que eu vou deixar de 

procurar. Cada pessoa tem que se identificar onde ela tá e seguir o que o livro 

diz e não o que as pessoas falam. 

Vlr – O que você vê de errado nas outras religiões? 

L – O que eu vejo de errado em algumas religiões é de pedirem dízimo pra sociedade 

que fala que vai ajudar outras pessoas e na verdade nem ajuda. Às vezes, só vai 

pra igreja ou compra carro. Vai pra bispo, vai pra padre, coisas assim, desse tipo. 

Acho que tem muita coisa errada que vai contra o Islã. Algumas religiões falam 

que a gente carrega os pecados de Adão e Eva, então nunca a gente vai estar 

salvo. Se Jesus não morreu pra livrar os pecados que Adão e Eva cometeram 

então por que a gente tem pecado? São muitas coisas assim que não batem, lá na 

frente eles contradizem. 

Vlr – Você respeita os Sheiks? 

L – Eu vejo que todas as pessoas são iguais perante Deus, não importa que aqui na 

terra uma tem o cargo mais elevado que a outra. Acho que todos são seres 

humanos submissos a Deus. Ele tem o poder de fazer o que quiser com cada um 

de nós, então devemos nos respeitar igualmente, mas na nossa sociedade os 

Sheiks são mais respeitados. Acho que eles até merecem um pouco mais de 

respeito porque são pessoas religiosas. Eles estudaram pra isso. Eles passam a 

religião pra gente. Eles são pessoas muito caridosas, eles ajudam muito. Eu acho 

que em toda a sociedade a força maior tem que ser respeitada. Aqui no caso são 

os Sheiks. Nas igrejas católicas, o padre e assim por diante. 

Vlr – Você acha que o Alcorão é um livro importante para sua vida de crente? 

L – Com certeza. Tanto que a gente segue o Alcorão e a Sunna. 

Vlr – Como você vê o espaço que a mulher ocupa dentro da Mesquita, dentro do 

centro islâmico e no mundo? 

L – A mulher tem o direito de ir e vir. Têm muitas muçulmanas que são advogadas, 

professoras. Muitas dão aula aqui no Sapiens (colégio nas proximidades da 

Mesquita). Então a mulher tem um papel muito importante na sociedade, no 

mundo todo. Só pra ter uma idéia, não é a mulher que educa os filhos? Então 

uma mulher muçulmana educando os filhos. Homens e mulheres, não importa. 

Eles vão crescer e vão passar isso pra frente. Não importa qual religião, mas é a 

mulher que tá transformando a sociedade. Ela tem esse poder. O homem só 
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trabalha, põe as coisas dentro de casa, mas a mulher que tem o poder de mudar a 

sociedade. Ela ensina alguma coisa pros filhos e eles vão levar adiante. 

Vlr – Você sente alguma inferioridade da mulher dentro da Mesquita? 

L – Olha, alguns homens acham que as mulheres não têm assim...como vou 

dizer....não têm tanto direito quanto eles, mas o Islã vê muito o lado da mulher, 

entendeu? Ele vê todos os direito e os deveres de todos os seres. Mas o ruim é 

que não é o Islã, são as pessoas mesmo. Alguns homens acham que a mulher não 

tem que fazer nada. Não tem que vir na Mesquita, não tem que vir na sexta-feira. 

Tem marido que proíbe a mulher de fazer a oração. Caras que são ignorantes, 

não conhecem a religião. Alguns menosprezam, mas não são todos. 

Vlr – Você não sente isso? 

L – Eu, não, mas eu já ouvi muitos relatos de pessoas que sofreram este 

constrangimento. 

Vlr – Muito obrigado pela sua atenção. 

L – Não foi nada. 
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b.  MÔNICA 

Mulher negra  de 40 anos, convertida há 14 anos , funcionária do CDIAL. 

Vlr – Boa tarde M. 

R. – Boa tarde. 

Vlr – Qual é a religião da sua família? 

M – Católica Apostólica Romana. 

Vlr – Toda ela é católica? 

M – Inclusive do lado do meu pai e da minha mãe. 

Vlr – Conte um pouco da sua experiência religiosa antes de conhecer o Islã. 

M – Todos os dias eu passava na igreja. Todos os domingos eu participava e era 

normal e achava que aquilo era minha verdade. Não tinha diferença. Era 

tranqüila. 

Vlr – Como e porque se deu sua aproximação ao Islã? 

M – Eu comecei a questionar. Por que tantos santos? Por que a necessidade de ver 

Jesus Cristo na cruz, daquela forma na igreja católica. No meu conceito não teria 

a necessidade. Aí eu fui procurar por quê? E eu encontrei umas respostas que 

não me responderam. 

Vlr – O que te chamou a atenção no Islã? 

M – A verdade, não tinha mistério. Na Igreja Católica eles usam muito mistério, 

mistério, mistério e percebendo o significado do Alcorão é às claras. Não tem 

segredo. Segredo não existe. 

Vlr – O que te levou a procurar o Islã? 

M – Eu li sobre os Malês. Revolta dos Malês na Bahia em 1.835, e isso me trouxe a 

pessoa que eu sou hoje, porque eu acredito que os muçulmanos que significa 

força de espírito. Hoje eu consegui entender isso. 

Vlr – Como você se sente dentro da nova religião? 

M – Do mesmo jeito só que com conceito definido. Não vejo diferença, eu vejo hoje 

com um conceito definido da pessoa que sou. 

Vlr – Você encontrou o que buscava no Islã? 

M – Bom, eu sempre quis saber a verdade, e no Islã tudo tem lógica. Tudo tá dentro 

da lógica. E a lógica é o sigma do nosso tempo de hoje. 

Vlr – A religião permitiu mudanças na sua vida, no seu trabalho? 
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M – Não. Eu só mudei de religião e não de costumes. Hoje eu sei que a mulher 

precisa usar lenço e então eu uso, mas na igreja católica, muitas coisas que 

precisava eu fazia também. Isso é uma suma do que eu acredito. A 

transformação veio no que eu acredito. 

Vlr – Então no trabalho não mudou. 

M – Sim, porque eu sempre trabalhei na área administrativa antes de ser muçulmana. 

Hoje eu sou professora, mas eu acredito que é ainda na área administrativa. 

Vlr –A religião permitiu mudanças na sua vida familiar? 

M – Não, porque o conceito do Islã é meu e não da minha família. Na minha família 

eles têm curiosidade e eu tento passar, mas eu não tenho tanto afinco com a 

família a ponto de fazer que isso transforme a minha vida. 

Vlr – houve a conversão de algumas pessoas da sua família? 

M – O meu filho. Eu tenho contato direto com ele. A minha irmã com quem tenho 

mais contato. As outras, nós somos em 6, eu não tenho tanta afinidade com elas 

como elas não tem comigo. O meu filho, eu faço questão que ele tenha o contato 

com a família. A família acredita que o que eu fiz com ele foi absurdo, mas eles 

percebem que esse absurdo é positivo porque ele não bebe, não fuma, é 

ponderado, ele respeita o outro. Ele aprendeu isso no Islã porque o Islã faz você 

tomar uma atitude positiva, e ensina como tomar atitude. As diretrizes são dadas 

através da sua religiosidade porque você começa a perceber que o outro tem que 

ser respeitado pra você também ter o respeito 

Vlr – A religião permitiu mudanças na sua vida social? 

M – Não. Eu gosto de ler, de televisão. Eu continuo. 

Vlr – Quais os benefícios que você conseguiu na sua vida depois de aceitar o Islã? 

M – Bom, hoje olho pras pessoas tentando entendê-las porque elas não percebem o 

Islã como eu percebi. As pessoas deviam cair na realidade e perceber que é um 

fenômeno que Deus nos deu e se transforma em milagre. Hoje ser muçulmana é 

ser um privilégio aqui no Brasil. Eu sou privilegiada perante as outras mulheres. 

Hoje a minha visão ela é ampla e eu acredito que através do Islã  é que este 

conceito foi adquirido. 

Vlr – Quantas vezes por semana você freqüenta a Mesquita? 

M – Nenhuma. No meu ponto real nenhuma. Eu não vou nem de sexta-feira no juma 

(oração coletiva) porque eu hoje acredito que em ser muçulmana eu não preciso 

ficar batendo a minha tolerância dentro da Mesquita. Eu sei que ela existe. Eu 

sei que ela é importante, a minha freqüência não é como eu era antes de ser 

muçulmana, na igreja católica. Eu ia sempre porque eu morava em frente à igreja 

de São Judas Tadeu. 

Vlr – Você é obrigada a comparecer nas orações de sexta-feira? 

M – A mulher não é obrigada a participar da oração. Ela pode fazer a oração em 

casa. 
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Vlr – Você consegue cumprir todas as cinco orações diárias? 

M – Graças a Deus porque isso é do ritual. E ritual vai do costume então você tem 

que se habituar naquele ritual. Você sabe que todo dia de manhã você tem que 

levantar, fazer sua ablução e fazer sua oração. Isso vem do costume e da prática, 

e se você atrasa uma, você sente falta. Se você falha ou esquecer...esquecer não 

esquece.... se não dá pra você fazer, comigo acontece isso “podia ter feito a 

oração, puxa vida” entendeu? É uma questão de prática. 

Vlr – Existe um momento que você considera importante na oração de sexta-feira? 

M – No meu ponto de vista todas as orações são importantes e especificamente 

sexta-feira, porque o profeta ele se reunia com os seguidores justamente na 

sexta-feira que a gente chama de juma. Que é a sexta-feira por causa do encontro 

do profeta. Era o momento do profeta e dos seguidores. Ele não fazia reunião 

com as mulheres, não. A reunião com as mulheres não existia,  então não tem a 

necessidade. Eu gosto de fazer a oração da madrugada. Eu me sinto muito forte 

nessa oração porque eu acredito que estou em silêncio total, eu e Deus. 

Vlr – Existe alguma relação com a sua vida no momento que você se prostra? 

M – Sempre. O ser humano, a única certeza que ele tem que ele está aqui na terra é 

somente para busca a Deus. Ele vem por Deus e vai voltar por Deus e em todos 

os momentos a dedicação maior é a Deus. É pobre o ser humano que não 

precisar disso porque nós estamos aqui somente para orar a Deus. 

Vlr – Você faz algum pedido nesse momento? 

M – A gente cha de doa. Todo ser humano necessita uma particularidade com Deus. 

Só que nós muçulmanos temos essa ligação direta. A gente acredita que não 

precisa passar. Como eu era católica, a gente passava por várias né ? Nossa 

Senhora Aparecida, São Judas. Hoje não, hoje eu tenho um conceito e a certeza 

que eu posso pedir direto pro criador. E essa afirmação me faz ser mais forte a 

cada dia porque a cada passo que é realizado um pedido eu falo: “é por Deus” e 

se não for eu falo: “é por Deus”, mas tem alguma coisa que eu tenho que 

perceber. Então, eu sempre vou valorizar essa idéia de que eu pedir pra Deus, e 

Deus nunca vai me negar porque Deus é o criador. 

Vlr – Você costuma fazer orações ou pedidos a Deus numa situação importante da 

sua vida? 

M – Todas as situações são importantes na vida do ser humano, certo? A definição é 

que muda. Se hoje eu quero que meu pagamento saia, você fala “o meu Deus, 

podia sair hoje” aí de repente alguém fala: “R. seu pagamento tá lá no banco” eu 

falo: “ualll”......foi por Deus, entendeu? Eu acredito que a cada passo do ser 

humano ele sempre tem um contato direto com Deus. Aqui no Brasil a gente tem 

um vício de falar Nossa Senhora Aparecida, São Brás, São Judas, né? Então a 

gente mudou e isso vai pesar mais tarde no dia do juízo final. Eu acredito nisso: 

no dia do juízo final, aquele que fala assim “oh minha Nossa Senhora Aparecida, 

me ajude” nesse momento ele vai aprender que é só a Deus que a gente tem que 

recorrer. 

Vlr – Qual foi o momento específico para expressar a sua conversão, a shahada? 
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M – Eu conheci o Islã em 1985 e minha shahada foi em 1989. Eu ficava me 

analisando porque minha mãe e meu pai, eu comentava sobre isso com eles, e 

eles diziam assim: “R. se Deus te fez nascer na igreja católica por que vai mudar 

agora?” e eu acreditava nisso. Eu acreditava nisso, se Deus me fez nascer na 

igreja católica é porque ele quer que eu morra na igreja católica, mas aí eu li um 

livro sobre o Islã falando sobre o livre-arbítrio e você tem o livre-arbítrio até 

mesmo aqui. Ainda ta concebida algumas coisas pra você, mas você tem o livre-

arbítrio. Se você acha e perceber que o certo é aquele, você tem que ir no que 

você acredita. Aí eu comecei a trabalhar esse desenvolvimento e aí eu comecei a 

perguntar se na igreja católica eles dizem que Jesus Cristo é filho de Deus, o 

primogênito então o que eles me respondem de Adão? É também uma criatura 

primária de Deus. Então aí esse conceito veio muito forte na minha cabeça e eu 

questionei com o padre na igreja de São Judas e ele respondeu pra mim de novo 

isso é um mistério de Deus. Então eu falei: não. Se o Alcorão, se o que eu já li 

sobre me dão as respostas necessárias então eu não vacilei mais no sentido de 

ficar me questionando, minha mãe á errada, meu pai tá certo, minha família tá 

certa,  tá errada. Eu peguei e tomei uma atitude, aí eu vim conhecer a Mesquita 

de São Bernardo do Campo. Eu fiz a minha shahada  com o Sheik Jihad. Ele não 

era Sheik ainda. Eu achei estranho porque a turma chamava Jihad, Jihad, Jihad e 

ele estava estudando. No Islã, em particular, cada muçulmano responde pelos 

seus atos então você tem que fazer o testemunho próximo de alguns 

muçulmanos que é respeitado pela comunidade e, até mesmo por um Sheik ou 

por uma pessoa que é respeitada como muçulmana, uma pessoa digna, todo 

mundo olha pra ela como um exemplo. Aí você pode fazer o testemunho. Hoje 

eu tenho a certeza de que aquele momento foi um momento certo na minha vida. 

Eu li muito e o Islã pede pra você entrar numa categoria de leitura porque você 

não pode acreditar no que o outro diz porque é no próprio Alcorão que ler em 

nome do seu Deus. Então eu acredito nisso. Não é que eu tenho que ouvir ou 

falar, eu tenho que ler, e hoje eu tô num nível que eu tô aprendendo outras 

línguas, a própria língua árabe pra poder ler em árabe porque o código maior é 

em árabe. 

Vlr – Foi diferente pra você a shahada daquilo que você já tinha visto em outras 

religiões? 

M – Não, não foi porque o Islã é o conceito de todas as religiões. A diferença não 

teve. Se você analisar a fundo, a igreja católica é o batismo então é uma 

cerimônia onde têm pessoas que são da comunidade e têm que estar presentes. 

Na igreja evangélica que eu analisei também é a mesma coisa, você volta pra 

Jesus e a comunidade tem que saber que você é um novo membro da igreja. 

Então é só um conceito com figuras diferentes. 

Vlr – O que significou pra você o exato momento da shahada? 

M – Uma transformação. Não uma transformação de vida, mas de religiosidade. 

Vlr – Depois da sua shahada você foi convidada a participar de algum evento da 

comunidade? 

M -   Não,  porque na comunidade, você participa da Mesquita, mas cada muçulmano 

responde pelos seus atos. Você continua sua vida. Tem alguns muçulmanos que 

acreditam que têm que estar em todas, mas não. É como a igreja católica, é como 
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eu falo, não tem diferença. Têm muitas pessoas que participam comigo e eu nem 

conheço.  

Vlr – Alguém te cobra participação na comunidade? 

M – Não. É como eu te disse: continuo do mesmo jeito, eu sigo as minhas 

obrigações. Eu digo pra você que eu não participo da Mesquita o tempo todo. 

Antes mesmo de trabalhar no Centro islâmico, era diferente também. Eu vinha 

na Mesquita uma vez ou outra. Eu participo assim, no Ramadã, nas festas porque 

eu acho que é o mínimo que posso fazer, mas ninguém me obriga a nada.  

Vlr – Também de festas religiosas? 

M – Olha,  eu sou de São João. Eu nasci na véspera de São Pedro e, eu gosto de uma 

fogueira. Mesmo que as pessoas falam “é anti-islâmico” eu acho legal a fogueira 

entendeu? Numa época de frio assim eu participo numa boa e sem falar é haram 

(pecado). E haram é o seu conceito e no meu conceito eu não vejo que é errado. 

Vlr – E as festas religiosas hoje, você vê alguma diferença? 

M – Vejo porque eu percebi que não têm um significado. Então quando você 

participa de alguma coisa que não tem significado então não é válido. No meu 

conceito hoje eu aprendi o que adianta ir numa festa que tá agradecendo a um 

santo que eu nem acredito nele, não tem valor. 

Vlr – Como você vê  o uso da barba dentro do Islã? 

M – Precisa ver se eles querem usar a barba. A barba é Sunna. Significa que você usa 

porque o profeta usava, os outros profetas usavam. Aí você usa porque também 

vai se identificar, mas a barba é um conceito de cada homem. A dignidade não 

está na barba. É melhor você não ser um cara barbado e ter uma dignidade de 

ouro do que você ser barbado e sua dignidade não ser respeitada. 

Vlr- Você trocou de nome? Ou tirou alguma coisa dele? 

M – Eu fui batizada na igreja católica e na época todo mundo que era batizado na 

igreja  que você foi batizado você levava o nome de um santo. Que nem eu fui 

batizada na igreja de São Judas Tadeu. Então minha mãe afirma até hoje que São 

Judas Tadeu é meu padrinho então meu nome é R. Tadeu valorizando a idéia de 

são Judas Tadeu. Então eu não acredito nisso hoje. Então eu tirei o Tadeu. 

Vlr – Você tirou oficialmente do seu nome? 

M – Sim. 

Vlr – Por que algumas pessoas usam roupas diferenciadas na mesquita? 

M – Os homens valorizam a Sunna. A roupa que o profeta usava. Hoje aqui no 

Brasil, fica estranho porque tem uns que seguem a Sunna de acordo com a roupa 

e costumes da Palestina. Outros usam de acordo com a turma da Arábia saudita. 

Então tem outros que usam uma calça pula brejinho pra não sujar a calça, mas 

isso depende do muçulmano. Na realidade Deus só pede para a mulher. A 

mulher não pode entrar com a roupa justa, modelando seu corpo porque chama a 

atenção e hoje em dia dá pra perceber que essa valorização que Deus nos deu, dá 
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pra perceber nitidamente por quê?  Cada vez mais as mulheres estão desnudas, 

tentando mostrar algo que Deus pede pra guardar. Como Deus é o dono da 

sabedoria e verdade é por isso que hoje a roupa da mulher tem que ser maior do 

que ela. 

Vlr – Por que você usa o véu? 

M – Porque está no Alcorão. Pede pra mulher cobrir o pescoço, orelha e os cabelos e 

tem uma explicação lógica porque hoje, trazendo pra hoje, isso foi a quatorze 

séculos que foi colocado no Alcorão, mas você percebe hoje que a vaidade da 

mulher vai tanto, que a mulher se destrói  pensando em ficar bonita. Ela usa 

muita química,  muito silicone em termos até do rosto, da orelha. Tem pessoas 

que fazem cirurgias para modelar a orelha e isso porque a vaidade assumiu um 

papel. 

Vlr – O que o véu significa para você? 

M – Respeito. A partir do momento que eu coloco o hijab ou lenço eu adquiro um 

respeito. Respeito como? Porque todo mundo vai saber que eu sou uma 

muçulmana. Todo mundo vai perceber que eu tenho a minha vaidade e é minha 

vaidade. Eu não preciso mostrar pra ninguém que eu tenho vaidade. 

Vlr – O véu te faz diferente das outras pessoas? 

M – Não. Posso dizer assim que eu me sinto mais segura. Porque eu sei que o que é 

meu, é meu. Tem sentido de vaidade mesmo. Eu não preciso ficar me expondo 

pra fazer comparação. Só eu sei a vaidade que tem o meu cabelo. Isso pra mim é 

muito importante hoje. 

Vlr – O que o véu te identifica? 

M -  Ele me identifica assim como uma pessoa séria, compromissada, ciente e acima 

de tudo compostura. Eu tenho postura hoje. 

Vlr – Você sente algum preconceito das pessoas com relação ao uso do véu? 

M – Não. Eu sinto ignorância. Cada pessoa pode fazer o que quer. Todo mundo tem 

consciência disso,  então aquele que tenta transmitir preconceito, eu não sinto. 

Eu levo logo a palavra: ignorância. 

Vlr – Com relação ao papel da mulher dentro do Islã, da Mesquita, como você vê? 

M -  A mulher no Islã adquiriu respeito. Você pergunta “como respeito”. O profeta, 

através das filhas do profeta, da esposa do profeta. Ele foi colocando por Deus 

algumas idéias masculinas referentes à mulher. Então a mulher hoje respeita 

para ser respeitada.Hoje a mulher é frágil, porque Deus a fez frágil, mas só que 

ela tem uma força interior e ela descobriu que Deus a ama tanto igual a outro, 

entendeu? Essa força eu acredito que transforma. O papel da mulher no Islã é 

comum, desde que ela perceba essa fragilidade porque ela não vai carregar um 

saco de batata pra provar que ela é uma mulher forte. Ela simplesmente vai agir 

como uma mulher frágil e com a inteligência que com certeza a mulher tem. 

Vlr – E o espaço que a mulher ocupa nas orações de sexta-feira? 
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M – Deus, pela sua sabedoria, percebeu que a posição que nós ficamos na oração é 

indelicada porque a gente coloca a testa, o nariz e a gente fica de coqui. Então 

ninguém sabe o que vai no coração de ninguém, a gente não pode julgar. Então o 

que Deus fez? Colocou os homens fazendo oração na frente e as mulheres atrás 

justamente levando em conta a posição que fica, mas na mesquita vai quem quer. 

Ninguém é obrigado. Ninguém tem que bater ponto na Mesquita. A mulher não 

é obrigada a ir. Deus fez essa distinção não pelo machismo e sim pela posição. 

Vlr – Depois de se tornar muçulmana como você vê as outras religiões? 

M -  Eu hoje identifico que o Islã é um conceito de todas as religiões. Eu não posso 

desvalorizar, nem comparar. Eu nunca vou discutir com outra pessoa de outra 

religião referente ao que sou hoje. Eu vou ouvi-la,  e se ela questionar alguma 

coisa que eu possa dar um esclarecimento da visão minha,  eu passo.  

Vlr – Você respeita os Sheiks? 

M – Muito. Eu só respeito os Sheiks. A palavra Sheik significa velho. Eles entendem 

o Alcorão da maneira correta. Eles são Sheiks porque eles detêm a sabedoria do 

Alcorão, mas que ele seja uma coisa maior na comunidade, não. É tolos aqueles 

que pensam dessa forma. 

Vlr – Você conhece o árabe? 

M – Estou aprendendo. Faço o curso. 

Vlr – Você acha que o Alcorão é um livro importante para sua vida de crente? 

M – Sim, porque o Alcorão é dosagem da sabedoria que Deus passou pra nós. Nós 

que somos seguidores do Islã, temos o privilégio de perceber essa grandiosidade, 

porque é a única relação do homem e Deus. 

Vlr – Obrigado pela entrevista. 

M – Não há de que. 
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c. RITA 

Mulher de 40 anos, 4,5 anos de conversão, profissão: paisagista. 

Vlr – Qual a religião da sua familia? 

R – A minha família vem de uma mistura entre católicos apostólicos romanos e 

espíritas kardecistas, bem diferentes. 

Vlr – Isso por parte de quem pai ou mãe? 

R – Bom, meu pai ele é falecido. Ele é italiano nascido lá mesmo. Na verdade, do 

lado dele, na família ele passou tudo uma visão católica muito de , não que 

acredita em Deus, mas não acredita em padre, em clero especificamente 

romanos, quer dizer em grandes cidades, que nem Roma. O pessoal convive 

muito com a hierarquia, então eu cresci ouvindo piadinha de padre. Eu tenho um 

tio que não faleceu e que chegou numa hierarquia alta lá no Vaticano, tudo. 

Passou muito uma imagem assim da questão assim até, não querendo ofender, 

nem nada o cristianismo, mas uma questão política, hierárquica tudo da igreja. 

Meu pai era mais descrente nessa parte, na intermediação de um padre. Do lado 

da minha mãe, que mistura espanhol, italiano, brasileiro, um pouco de tudo, o 

meu avô, pai da minha mãe, ele foi um espírita kardecista muito fanático. A 

maior influencia familiar que tive foi no kardecismo. Eu cheguei a fazer 

psicografia, eu freqüentava, tudo esses negócios, lia um monte de coisa. 

Vlr – Você lembra quando foi isso? 

R – Bom, eu tenho 40 anos. Eu comecei a encrencar com o espiritismo com 14 anos, 

mas desde que eu me conheço por gente, tinha essa influencia do espiritismo na 

família. Do lado da minha avó, tinha essa coisa de rezar o terço, um catolicismo 

formal, ela não tentava passar muitas idéias, nem nada, mas tem aqueles hábitos 

do catolicismo. Minha família não era muito de freqüentar igreja não, só minha 

avó materna, né? Fui criada muito sobre a influencia da minha mãe porque meu 

pai veio depois da guerra, ele perdeu muitos familiares e meus pais se separaram 

também, né? Então a minha maior influencia foi do lado da família da minha 

mãe. 

Vlr – Na época você morava onde? 

R – Bom, morei quase a minha vida inteira aqui em São Paulo. Eu passei 3 anos, 

quando eu era pequena, nos EUA que eu fui com meus pais morar lá. Meu pai 

foi físico nuclear e até que entrou aquele acelerador de partículas que tem na 

USP, ele foi um dos jovens que eles mandaram pra treinar e trazer pra cá. Dos 5 

aos 8 eu morei numa cidadezinha pequenininha, um Estado caipira, que eu 

conheci, aquele lado dos grandes lagos, tal. Aí depois eu voltei pra cá, continuei 

morando em São Paulo e só depois de casada que eu passei 2 anos em Santa 

Catarina. 

Vlr – Quando foi isso? 
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R – Eu me converti há 4 anos e meio. Seis anos atrás (1998) que a gente voltou de 

Santa Catarina pra cá. Mas a minha formação foi mais em São Paulo mesmo.  

Vlr – E depois do kardecismo? 

L – Eu comecei me interessar por religião, tem várias coisas. Sei lá, eu tive interesse 

desde pequena e assim, como lá em casa meu pai era meio tirador de sarro dessa 

parte religiosa e minha mãe era professora de história da arte, então eu tinha 

acesso a livros, eu tinha muita foto. Eu fui uma menina extremamente tímida. 

Com 8 anos de idade eu já lia a Bíblia sozinha na minha cabeça, terminei de lê a 

Bíblia com 11. Eu lia, lia, lia assim incrivelmente,até inveja porque hoje em dia 

eu não consigo ler o que eu lia naquela época. Claro que não entendia um monte 

de coisa e fazia a pergunta e as respostas eram meio tirando um baratinho, né? 

Mas eu tinha esse tipo de busca. Eu fui ouvir falar do Islã pela primeira vez até 

através da minha mãe por causa dos livros de história da arte, eu vi as mesquitas 

e fiquei alucinada, achei lindíssimas e tal. E aí minha mãe, uma pessoa super 

conscienciosa nessa parte da educação, começou me explicar desde os livros que 

ela tinha então ela não passou uma imagem ruim. Ela não tinha muito 

conhecimento, mas ela tentou explicar uns beabá assim, né? E ai quando eu tinha 

uns 11 anos eu pedi de presente um livro de história das religiões do Mircea 

Eliade e aí eu comecei a ler, tudo dentro do entendimento da época, claro, né? 

Uma menina....foi uma coisa muito interessante porque dentro da minha 

cabecinha assim eu vi que tinha um monte de caminhos, um monte de 

religiosidades coisas mais estranhas e tal. Aí foi engraçado, da parte da minha 

família começou ter um pouquinho de resistência, eu acho até que eles achavam 

que eu estava interessada demais por questões religiosas. Então começou a ser 

uma coisa muito uma busca minha, individual. E logo em seguida, também 

desde os 9, 10 anos o meu avô começou me chamar pra sessões espíritas, né? 

Por exemplo, eles acharam interessante uma menina ter tanto interesse pra esse 

tipo de coisa, aí vinha aquelas teorias maravilhosas “você foi, não sei lá quem na 

outra encarnação”, aquelas coisas mirabolantes e tal e eu cresci muito nesse 

meio, mas algumas coisas eu comecei a questionar um pouco cedo, só que do 

lado do meu avô ele também não aceitava que eu questionasse porque ele era 

fanático no espiritismo. Então pra mim o meu interesse em termos religiosos foi 

uma coisa que criou, não muito sério, mais criou alguns problemas em termos 

familiares. Aí eu comecei argumentar com ele o seguinte “tá bom, então existe 

espírito, os espíritos são pessoas, porque que só por que a pessoa morreu, ela é 

melhor, eu também tenho o meu espírito?” tá aqui meu espírito, porque meu 

espírito vai saber menos do que o espírito que morreu? E eu via as mensagens 

que o pessoal recebia tudo, poesia e eu falava assim: “olha vô, não é por nada, 

mas poesia ruim essa, fraca”, eu não entendia por que, pra mim era tão natural, 

fazia parte do dia a dia que acabou tendo um outro efeito. Eu achava que 

existiam aquelas entidades, mas eu convivia, aspas, com eles. Porque eu tava 

num ambiente que “ah, deve ser um espírito brincalhão”, ficou tão familiar, que 

no fim eu não entendia por que tinha que “ficar adorando” que é no fundo o que 

eles fazem no máximo, é um espírito ou outro espírito. Sabe assim? Ah,Tudo 

que vem dos espíritas é uma maravilha e tal e eu não conseguia ver assim. E aos 

poucos eu fui questionando a própria reencarnação, fiquei mais velha um 

pouquinho e comecei a questionar e outra coisa, a visão que o meu avô inclusive 

passava pra mim, que ele ajuntava o espiritismo com uma visão meio pseudo-

científica e ele tinha uma visão de Deus como se Deus, ele até falava assim: 
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“Deus é um computador perfeito”, sabe? Então ele tinha uma visão assim. Ele 

tinha a visão de um Deus criador e eu brincava com ele “Deus criou tudo e foi 

dar uma volta”. Por que vocês não consideram a presença de Deus? Entendeu? 

No mundo na vida? Então criou, que maravilha, que coisa maravilhosa pá, pá, 

pá, juntava com o evolucionismo, fazia umas voltinhas etc, mas no fundo não tá 

presente, tanto que você tem que ficar que o “Zé das couves” não sei o que, só 

porque morreu, te dá uma orientação correta, por que que eu não vou orar pra 

Deus me dar uma orientação correta? E a gente sempre teve um pouco essa coisa 

de brincalhão, “eu quero é falar com a diretoria, por que”....esse tipo de 

brincadeira assim. Eu presenciei muitos fenômenos só que acontece, por gostar 

muito de ler, eu lia muitos livros, por exemplo, dos russos, né? Porque a URSS 

fez em termos de pesquisa de paranormal. Então eu sabia que tinha mais de uma 

explicação pros fenômenos, entende? Fenômeno de cura....meu avô psicografava 

e ele dava realmente orientações de cura pras pessoas e as coisas funcionavam, 

não é que não funcionasse, isso é que era mais interessante. Só que eu sabia que 

deveria ter outros tipos de explicações. E aos 16 anos, eu não agüentava mais 

aquelas reuniões de kardecistas e foi uma coisa muito difícil, porque eu sempre 

gostei demais do meu avô e ele foi assim um segundo pai pra mim. Chegou uma 

ora que eu tive que brigar com ele e ele ficou muito bravo comigo, mas 

continuou tudo bem. Aí eu comecei tentar voltar um pouco pra Bíblia, eu 

comecei a procurar essa questão da revelação, ver outros tipos de revelação. Eu 

tenho 40 anos, então eu passei toda aquela década de 70 com toda aquela 

variedade de hari krishna. Eu acho também que eu não metia em muitas coisas. 

Eu lia, conhecia as pessoas, conversava com as pessoas, mas nunca fui uma 

pessoa de ficar saltando de religião em religião. Eu procurei me manter crítica 

nas várias coisas, ai a coisa foi indo e num determinado momento da minha vida 

uma das coisas que chamou muito a atenção sobre o Islã foi que eu li a auto-

biografia de Malcon X. e quando li aquilo, uma coisa que me tocou muito o 

nível de transformação, porque o livro inteiro fala de transformação. Porque o 

Malcon X é um bandido, inclusive a forma como foi feita a biografia, é famoso 

mas ainda estava naquele esquema bem brutal da nação do Islã. E ele vai 

contando as coisas da maneira como ele realmente viveu. O começo da leitura é 

extremamente difícil para quem é branco  porque é de uma agressividade, uma 

violência explícita contra o branco, que a gente não tá acostumado, né? E você 

vai meio que acompanhando a transformação dele, até ele se converter ao 

verdadeiro Islã, que foi no final e é por isso que ele foi morto, porque a maior 

parte desse período da transformação dele foi dentro da nação do Islã. Ele 

começa percebendo os erros e vai buscar o verdadeiro Islamismo. Então, aquilo 

da transformação dele é a coisa que eu mais me lembro, é essa capacidade de 

transformação que o Islã pode trazer para ele. Eu acho que é uma coisa que 

talvez eu buscasse em mim. E ai foi uma busca muito em cima de livros, porque 

eu não tinha assim muito contato com pessoas. Quando conheci meu marido, ele 

estava dando aula justamente da História das Religiões. E aqui em casa aqui é 

cheio de livro, pra minha surpresa, desde a primeira vez que conversei com ele, 

os primeiros toques foram sobre o Islã, e foi muito interessante e nós nos 

casamos e o tempo todo a gente falando sobre o Islã. Ele é brasileiríssimo, não é 

árabe. Se passaram dez anos praticamente. Ele lia tudo mas não chegava a tomar 

uma iniciativa pra conversão. Pra mim já tava muito claro que era esse o 

caminho, eu já tinha lido demais. No finalzinho, quando eu tava pra me 

converter, eu já tinha conhecido os livros do CDIAL (Centro de Divulgação do 
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Islã para a América Latina). Mas na verdade eu já tinha lido coisas como Titus 

Burkart, Hermy Nasdri, esse último é Persa e nasceu muçulmano, mas não é 

xiita. O Titus Burkart, pegou muita parte da História da Arte é um convertido. O 

que acontece é que esses autores não tão dentro do mundo oficial do Islã. Existe 

muita coisa fora desse mundo mais oficial. Principalmente existe um 

probleminha que é assim: nesse mundo oficial, cada vez que você fala do 

sufismo, eles não aceitam. Esses tipos de autores são autores que passeiam pelo 

sufismo. No caso de Tito Burkar, ele tem livros sobre o Budismo, ele escolheu 

uma religião mas tem uma visão de ver como bonita e interessante outras 

religiões. Então é uma visão um pouquinho mais aberta, apesar de que ele era 

um praticante tudo do Islã. Eu passo muito por esse livros e tem alguns, por 

exemplo, como o sheik Alaui, tem um texto muito legal dele, que é um autor 

mais do Sufi e já faleceu. Um Sufi de verdade, digamos assim, e tem um livro 

muito bom sobre ele que se chama, o título não é muito feliz, mas se chama 

“Santo Sufi do século XX”. Então teve muitos livros, tem a própria a tradução do 

Alcorão do Shalita. Ele não quis deturpar, mas é político, não se propõe a fazer 

uma coisa religiosamente correta, então teve a tradução dele. Bom, eu li muita 

coisa do Osvaldo também, do René Guenon, que é um pensador francês que se 

converteu ao Islã, foi morar no Egito e morreu como muçulmano. Até pouco 

tempo atrás tinha aquele livro do Mircea Eliade que cita vários autores. Você 

começa a ler um pouco de tudo e me desertou muito dessa questão da unicidade 

que ensinou muito pra mim as falhas que eles tinham na visão Kardecista, de 

reencarnação, então eu acho que eu cheguei numa porta no Islã muito 

interessante, porque é uma porta aberta, que não tinha nenhuma necessidade em 

achar que tem que seguir outros aspectos de religiosidade.  E ao mesmo tempo 

pra mim é muito certo, eu acho que eu tenho pelo tempo de religião, uma fé 

relativamente forte. Eu acho que eu via na verdade antes, eu acho que eu sempre 

tive uma visão meio, mesmo que fosse brincando, eu quero falar com a diretoria, 

eu quero orar pra Deus, sempre muito relacionada com a questão do 

monoteísmo. E pra mim é o que é o Islã, no momento seria a forma mais pura de 

monoteísmo como religião. Existem outros caminhos que na verdade são 

caminhos mais assim, eu acho no caso, que o budismo na minha visão, num 

budismo puro, eu acho que é uma coisa assim, você vai aperfeiçoando a pessoa, 

não se fala de Deus, primeiro, que dizer você vai dando técnicas, quebrando 

condicionamentos, para a pessoa chegar num determinado conceito x, numa 

vivência. No caso das religiões monoteístas, é diferente, tem um caminho ali de 

purificação da alma, vamos dizer assim que eu vejo. É um caminho da 

transformação, purificação. Tem semana que eu consegui ter uma base 

monoteísta. Daqui a pouco dá uma semana e através de um texto ou de uma 

vivência, de uma falha minha, de um erro que eu cometo, de uma bobagem que 

passou, tá longe ainda... Então pra mim tem muito isso da disciplina e acho 

fascinante uma coisa, nem sei se todo mundo aceita facilmente por ser uma coisa 

fechada e eu não consigo ver dessa forma. Essa questão do Islã se coloca como 

uma coisa aplicada para a vida inteira da pessoa, mas não só da pessoa, do ser 

humano. Esse aspecto pra mim me fascina muito. Quer dizer, você ir aplicando 

conceitos religiosos em todas as esferas   da sua vida e da sua compreensão das 

outras coisas, obviamente não tem um poder político, mas eu posso na minha 

análise numa determinada situação política eu posso e devo usar certos conceitos 

islâmicos pra compreender aquilo. Então vai abrindo umas portas, entende? De 

entendimento e ao mesmo tempo esse entendimento tem um certo marco pra 
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seguir. Eu nunca conseguir ver a religiosidade separada da vida cotidiana, isso 

pra mim foi muito forte e o Islã pra mim dá muitas respostas. 

Vlr – As leituras te fizeram aproximar do Islã.... 

R – Chegou uma ora assim, eu quero me converter até eu comecei conversar com 

meu marido, mas ele estava mais resistente “ah, será que a gente vai conseguir 

viver com disciplina” e aí foi muito interessante porque pelas próprias leituras 

que eu tinha tido bom eu não conseguia ver como uma coisa que ia mudar de um 

dia pra outro. Na minha cabeça, pra mim é um processo dinâmico, né? Então 

deve ter alguma coisa que você vai aos poucos, agente via aquelas orações em 

árabe, mas quando a gente ia conseguir decorar isso aí? Nunca, né? Então 

assustava um pouco, a parte formal assustava um pouco. Então eu tenho uma 

amiga que ela é cristã da igreja ortodoxa e ela é amiguíssima minha já há 20 

anos. O que eu achei engraçado nela e ela teve também um caminho de se 

aproximar da igreja ortodoxo e ela até me estimulava, ela falava “olha de repente 

chega numa comunidade, vamos descobrir” e ela é síria mesmo. Ela tem um 

trabalho diferente, tem outras coisas, mas ela descobriu uma senhora que chama 

dona Marriba Amurai, uma professora de árabe, uma professora que dá palestra, 

é muçulmana, uma senhora muito interessante. Aí foi meio engraçado, porque 

foi uma coisa meio armada. Ela queria perguntar para essa senhora sobre a 

questão do Islã e a dança e ela (a amiga) queria me levar um pouco porque ela 

percebeu que eu tinha um pouco de timidez. A gente fica um pouco intimidada, 

você passa na frente de uma mesquita e ai? Você desce lá? Eu não tinha amigos 

muçulmanos. Aí eu fui com ela na tal entrevista e chegou lá eu conversei com 

ela. E aí diz ela, que eu continuo tendo amizade com ela, o que chamou atenção 

pra ela foi que uma ora eu falei pra ela assim: “se eu puder me converter, não sei 

quando meu marido vai se converter”, porque no Islã você não pode ser 

muçulmana e ter um marido não muçulmano. Eu não sei como vai se dar isso, 

mas “eu prefiro ser uma muçulmana em pecado do que não ser uma muçulmana” 

e acho que pra ela foi uma coisa que chamou muito a atenção, né? E ela (a 

senhora) falou: “não se preocupe, é um processo, ela contou um relato da vida 

do profeta em que ele comenta que tem uma filha dele que se converteu e o 

marido não se converteu e passaram alguns anos antes dela se converter. É claro 

que não tinha saído exatamente aquela surata que tinha sido revelada, né? 

Dizendo que não poderia haver esse tipo de casamento, mas enfim, mesmo 

depois que dessa surata foi revelada, tinha algumas regrinhas assim para dar  um 

período pro casal se acertar, né? Até porque aquela época a mulher se converteu 

e o marido tava numa viajem na caravana de 8 meses. Então tinha umas certas, o 

homem não se opondo, que aí é diferente. O homem não se opondo, tem um 

certo período aí. Aí ela conversou tudo isso tal aí eu me cuidei”. E tinha uma 

moça que sentava do lado de mim, muito jovem e se converteu. Só que quando 

ela se converteu, ela mudou assim, só que ela não tinha muito contato com 

mesquita e assim, e eu me encontrava muito com ela porque ela foi morar 

primeiro em Santa Catarina, depois ela foi morar em Minas, ela chama Hadija 

Grosna e ela é muito interessante porque ela é descendente de judeus alemães e 

ela se converteu com 18 anos, foi barra pesadíssima. Ela não tinha muito contato 

com as comunidades aqui e ela era uma guerreira solitária porque por causa do 

trabalho dela, da vida dela  
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Ela vivia num lugar que não tinha nenhum muçulmano. Ela usava hijab, lia as coisas, 

mas assim por iniciativa própria, praticamente. Aconteceu uma coisa muito 

interessante, “hoje eu vou na mesquita”, cheguei lá na porta da mesquita da 

avenida Brasil, numa sexta feira cheia de gente, eu não sabia por onde entrar, se 

tira sapato, porque é aquela história né? Você vai fazer a oração, você tira o 

sapato, só que quando você chega numa mesquita, você não sabe quando que 

começa a sala que você tira o sapato, quando que você põe lenço ou tira lenço, 

enfim. Na sexta-feira, só tinha homem, aquelas coisas, né? Mais aí quando eu 

entrei, nem era salão principal mas lá na primeira sala, eu não tinha sido 

informada ainda, primeira pessoa que eu bato o olho, era a minha amiga lá, era 

conhecida, que na época não tava lá em Santa Catarina, tava em Minas. Ela tinha 

chegado no dia anterior em São Paulo e tinha ido fazer oração na mesquita então 

quando eu entrei assim ela olhou: “Rita!”. Foi perfeito, assim ela me apresentou 

o sheik, ela me ajudou a colocar a roupa de oração, ela ficou super feliz e tal. Aí 

eu fiz a shahada. Aí foi muito legal, ela foi me orientando e depois de 2 meses 

meu marido foi lá também e fez e tudo deu certo, graças a Deus. 

Vlr – Foi quando isso? 

R – Olha, vai fazer 5 anos em Junho desse ano (2003), né?  

Vlr – O que mudou na sua vida no trabalho? 

R – Eu fiz faculdade de arquitetura. Sou da turma de 80, me formei em 87, demorei 

um pouquinho pra sair. Eu fiz na USP. Na faculdade eu já comecei me interessar 

por paisagismo e planejamento e eu nunca gostava da parte construtiva. Eu 

sempre gostei muito de natureza, espaço aberto, tal. Tentei trabalhar na parte 

construtiva, mas achei chatíssimo ficar em escritório, gostava de obra, gostava 

de outras coisas. E essa minha super amiga que é católica ortodoxa e ela pegou e 

sempre trabalhou com paisagismo dentro da faculdade e aí a gente começou a 

trabalhar juntas depois de uns anos, né? Agora tem 6 anos que eu tenho uma 

firminha, fiz uma micro-empresa. Hoje em dia ela acabou se dedicando mais a 

dança, fez teatro e nominalmente ela faz parte, é minha sócia. Às vezes ela ajuda 

num projeto ou no outro, mas acabou a empresa ficando comigo mesmo. Então 

eu trabalho com isso, então aconteceu o seguinte. De início, obviamente, eu 

nunca assim...eu me converti hoje e amanhã...eu tô de lenço. Demorou uns dois 

anos pra eu começar usar. Eu já anteriormente, eu usava roupas em termos 

brasileiros discretíssimas, já tinha muitos anos. Teve alguns hábitos que não teve 

que mudar nada, eu já não usava maquiagem. Eu fui de uma geração tipo bicho 

grilo, meio naturalista não come muita carne, entra mais um peixe. Então não 

tive grandes sacrifícios....e o que aconteceu foi que em termos de trabalho no 

começo foi assim, eu tenho muitos clientes que são judeus e...chegou uma ora 

que eu comecei prender o lenço atrás, e o pessoal não distingue muito porque 

paisagista as vezes realmente usa lenço porque você fica passando em baixo de 

arvore, passando em obra, né? Eu não cheguei e falei: “gente, agora eu sou uma 

muçulmana”, não foi assim. E eu fui preparando a cabeça de alguns clientes que 

eram meus amigos, que tinham mais intimidade tudo, então eu já fui colocando 

aos pouquinhos. A ora que eu comecei realmente usar o Hijab, foi um pouco 

complicado no início porque ai as pessoas levavam susto porque...a imagem 

realmente é muito negativa, então eu acho que se eu virasse Rari Crhisna teria 

sido mais fácil, entendeu? É muito estranho assim. 
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Vlr – Por que você acha que é tão negativo assim? 

R – Primeiro por ignorância das pessoas, mesmo antes do negócio de setembro lá, já 

era ligado muito com terrorismo, com violência, mas o que mais choca as 

pessoas é fato de uma mulher instruída e relativamente jovem optar pelo Islã. A 

impressão que eu tenho, da maior parte das mulheres é quase como se eu tivesse 

traindo o gênero porque a visão que elas tem é o pior possível. Tipo piadinha, de 

reação, algumas assim realmente grosseiras mesmo de umas pessoas da minha 

familia entende? Então eu também perdi alguns clientes não necessariamente por 

causa do Hijab, mas eu até acho que depois dos acontecimentos das duas torres 

lá, até houve tanta pesquisa, tanta coisa aparecendo, se sabe que até melhorou. É 

um pouco engraçado isso, mas as pessoas tem uma visão mais esclarecida um 

pouquinho, pode até não concordar, mas enfim entende um pouquinho que é. 

Antes uma parte assim, realmente, principalmente por parte das mulheres, era 

muito grave: “como que você se submete?” , “você tá maluca”, “você vive de 

pressão”. Eu acho assim que no Brasil, não só no Brasil, mas aqui tá muito forte 

isso, a identidade da mulher, o valor da mulher, não é assim, o valor da mulher 

está ligada ao corpo, isso aí é até muito simples. A impressão que eu tenho é que 

a mulher acha que ela vai deixar de existir se ela não chamar atenção 

sexualmente. Essa é a impressão que dá, no nível que chegou. Eu não sei qual a 

sua experiência convivendo com as mulheres. Como mulher você ouve muita 

conversa, na intimidade tudo, você vai ouvindo. O fato de você colocar uma 

coisa que vai te deixar menos bonita ou pelo menos atraente, vamos dizer você 

tá se cobrindo, entende? “como você tá se cobrindo?”, “você tem que se 

mostrar...”, “você tem que fazer marketing do material”, “como você abdica 

disso?”, tem uma piadinha que as muçulmanas falam muito que é assim, se um 

dia uma cientista brasileira descobrisse a cura do câncer, no dia seguinte a 

playboy tava batendo na porta: “dá pra tirar umas fotos?”. Quer dizer, você vê as 

vezes uma mulher fazendo um trabalho maravilhoso, as próprias mulheres fazem 

isso inclusive, “nossa como que ela é dentista, muito culta?” “também, né? 

Aquele canhão...” sabe? É sempre assim, é muito forte isso...então eu vejo nas 

próprias muçulmanas, a gente se conversa e tal, mas tem um protesto e tal, né. 

Muitas são solteiras o que é um pouco mais difícil. Se a vida inteira te falaram 

pra você conseguir alguém, você tem que seduzir e aí de repente você: “nossa 

agora você tem que ser super modesta”, tem que botar o lenço, você não tem que 

mostrar cabelo, tem que andar de forma modesta. 

Vlr – Como você reage a essas críticas? Principalmente a questão da submissão 

R – Eu tento explicar pra elas. Na verdade a minha submissão não é a ninguém, 

minha submissão é  a Deus. Segundo eu começo explicar esse negócio da moda. 

Não é só usar, é toda uma atitude. Que nem você pode notar, eu sou muito 

italiana, pode tá vendo, eu gesticulo, a gente demora muito tempo até você se 

tornar mais discreta. O que eu procuro explicar é a intenção do Islã, tanto pras 

não muçulmanas quanto pras próprias muçulmanas, também elas tem 

dificuldade nisso. Eu tento explicar o seguinte, a forma como Deus nos orienta é 

no sentido de uma grande valorização da família e também tem uma regra básica 

no Islã, tem muita coisa do evitar. Evitar criar situações que possam levar ao 

pecado e tal. É a religião da prevenção é o Islã. Existe flexibilidade, as pessoas 

pensam que não, mas existe. A flexibilidade é assim, você sempre tem uma 
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hierarquia de valores e você tenta servir aos mais importantes e aí você vai 

vendo como fazer uma adaptação. 

Vlr - Quais deles, por exemplo? 

R – Primeiro sem dúvida nenhuma é o valor principal do Islã, é o monoteísmo. Aí 

depois você vai indo, a forma o profeta Mohammad como um exemplo. Como 

ele viveu... 

Vlr – Qual foi o valor mais fácil pra você se adaptar primeiramente? 

R – A questão mais fácil pra mim foi a questão do monoteísmo apesar como eu disse 

pra você, eu tô sempre me aprofundando, mas antes foi muito forte, tanto que eu 

senti hoje em dia, pra mim até dizer assim: “não, eu creio em Deus”, eu acho tão 

engraçado porque pra mim, é como se fosse assim, eu um serzinho 

limitadíssimo: “eu creio em Deus”...primeiro que é obvio e depois só o fato de 

você falar: “eu creio em Deus” pressupõe assim que: “oh, você indivíduo está 

fazendo uma escolha e declarando”. Não sei se você é praticante, cristão 

praticante? 

Vlr – Sou. 

R – Então talvez você entenda melhor. É tão assim a questão da grandiosidade de 

Deus, é uma disparidade tão grande que eu acho até um pouco engraçado e pra 

mim é muito obvio que existe um ordenamento, que existe uma presença 

inteligente no universo, na presença amorosa que cuida da gente assim até dentro 

do que a gente permite porque foi nos dado um livre arbítrio, entende? Uma 

responsabilidade. É nossa função no cosmos é essa, de exercer o livre arbítrio, 

uma pedra não vai exercer, um bicho não vai exercer, um anjo não vai exercer, é 

a gente que vai exercer. Então também a gente sofre as conseqüências. No 

Antigo Testamento tem coisas próprias disso, a própria questão de Moisés. No 

Alcorão é colocado que a tarefa do livre arbítrio, a tarefa humana foi colocada 

pra todos os seres e nem um ser teve isso: “não, não quero” e de repente o 

homem aceitou. Então é uma coisa muito interessante pensar nisso. Pra mim o 

mais forte é o monoteísmo, é uma coisa que eu procuro prestar atenção em mil 

coisas. Um exemplo assim pequenininho, a gente tem a marbaha (espécie de um 

terço para fazer oração), a pronuncia não é nada correto, aquele “terço” que a 

gente usa para fazer oração e tá ali até na mezinha, no começo eu peguei aquilo e 

comecei e é muito interessante porque eu vi muito minha avó rezar rosário e as 

vezes eu rezei com ela. Então eu peguava aquilo e Islã fazendo os procedimentos 

islâmicos, lembrança do nome de Deus e de repente um dia eu me peguei, eu 

levava pro trabalho e levava na bolsa, dentro do bolso, pra não ficar chamando 

muita atenção e ficava assim quietinha porque tem ora que o jardineiro tá 

cortando grama, ao você vai orando tudo e é muito legal. Uma vez eu troquei de 

bolsa e esqueci de colocar na outra bolsa e quando eu me vi na rua e fui pegar e 

não tinha e de repente eu falei assim...como se o dia fosse dar errado e ele tinha 

virado um amuleto, entende? E foi muito engraçado porque pra mim foi uma 

coisa muito flagrante de como a gente, as pessoas se acham intelectualmente 

sofisticadas e de repente você é pego por uma bobagem, quer dizer um negócio 

daquele virou um amuleto e ele não é pra ser e ele é como se fosse um saco de 

pedrinha e quando eu vi isso, o que você faz? Que islamicamente é correto, eu 

parei de usar aquilo. Então se eu sou tão tonta que não pode usar um negocio 
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daquele que ele vira um amuleto então simplesmente vai ficar quieto ali. Vou 

guardar na gaveta, vou dar de presente para um monte de gente e aprender usar 

dedo pra fazer usar a mesma coisa. Então em muitas pequenas coisas do dia-a-

dia foi mudando. Eu acho também uma questão, eu não sei se foi fácil ou não foi 

fácil, mas eu procurei dar muita ênfase na parte da moral, de analisar as 

pequenas corrupções do dia a dia principalmente a gente que trabalha com 

negócio, a gente sabe. Tem pequenas coisas que começaram aparecer com o que 

são mesmo, entende? Que são assim pequenos roubos, pequenas desonestidades, 

pequenas mentirinhas, nada muito grave. 

Vlr – E o Hijab? 

R – Pra mim não foi tanto, apesar de eu ter demorado um pouquinho, não foi tanto a 

questão de usar o  Hijab em si. O problema do Hijab, na situação que você vive, 

você acaba chamando muita atenção. Tem um argumento que até algumas 

pessoas usam pra dizer e contra o uso. Acaba sendo uma coisa um pouco dúbia. 

De um lado, você precisa ser muito discreta, não chamar a atenção e tal, e do 

outro, você põe uma peça de roupa primeiro porque te define e chama maior 

atenção. É meio curioso isso aí. A minha forma de ver é assim, primeiro se é 

uma determinação divina, tem um bom motivo mesmo que eu não consiga 

entender tudo que envolve, acho que aí é a coisa do monoteísmo, você começa a 

pensar meio por aí, mesmo. Por outro lado, eu vejo o seguinte, não é uma 

questão que...a principal questão não é ser discreta. Na verdade a principal 

questão em todo o Islã é a afirmação muito clara inclusive do monoteísmo e de 

tudo o mais que tem no Islã. Você afirmar não quer dizer você forçar os outros, é 

outra coisa. E ao mesmo tempo a função social que tem o uso do Hijab, o uso da 

roupa discreta, o comportamento que deveria existir entre homens e mulheres e 

tal, segundo o Islã, ele tem uma função social muito forte. Tem uma função 

social numa sociedade islamizada e mesmo numa sociedade como a nossa acaba 

sendo também em termos educativos e até de despertar pelo menos o 

questionamento, porque veja, eu continuo tendo muitas amigas não muçulmanas. 

E eu percebo que varias idéias e conceitos que eu fui explicando pra elas, elas 

não viraram muçulmanas, mas elas acabaram entendendo e inclusive vivendo 

certas coisas de forma diferente, o que é muito interessante, né? Por exemplo, a 

roupa ser mais discreta, não se basear tanto numa imagem sexualizada. Entender 

isso como realmente um limite, como um jogo, que nem no jogo dos homens é 

de uma sociedade, de uma mentalidade moderna e combater nelas mesmas, 

porque chega uma ora assim que as pessoas tem mil vitórias ou mil coisas na 

vida legais, então de repente ela fica desesperada porque meio pedaço de um 

corpo dela não tá que nem um modelo que é quase impossível de alcançar? E as 

mulheres estão assim hoje em dia, é muito forte e você pensar que isso aí tá 

pegando metade da população humana no planeta, né? É uma coisa seria não é 

um brinquedo. Não é uma coisa superficial. É uma manipulação muito séria, 

muito crítica para as mulheres e pro homens, né? Tá tão dentro das mulheres que 

as vezes as irmãs (companheiras de religião), só pra você ter uma idéia, é pedido 

para os homens para que se vistam também de forma discreta, o certo é eles 

usarem roupas largas, folgadas sem marcar o corpo. Nada de roupa aberta até 

aqui (gestos), às vezes a gente vê uns árabes com a roupa aberta, aquela coisa 

bem cafona, mas enfim, não tem que ter isso, tem que ser discreta, porque 

ninguém é anjo, ninguém é santo, é outro papo. Então, tem que ter um 

comportamento modesto, discreto e tal. E alguns irmãos até parte acho da 
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convicção religiosa, pelo que eles vivem fora também, e não deve ser 

brincadeira também, e quase que eles não olham pra gente. E eu comecei a 

reparar que uma parte das irmãs dos convertidos, né? Fica: “mais nem olha pra 

gente, parece que tem nojo”, é engraçado, uma vez uma menina falou assim: 

“parece que a gente não existe”....e nisso, na verdade, eu tô sempre conversando. 

No geral, eu sou de uma média de idade um pouquinho maior do que a maioria 

das moças que se convertem, elas são um pouco mais jovens, né? Então sem 

querer você acaba conseguindo colocar meio tia. Você vai colocar e chamar 

atenção pra elas sobre isso. Fala assim: “como assim você não existe?” quer 

dizer você só existe se um homem tá te olhando? Eu to te olhando. Se um 

homem deixa de te olhar você não existe? Se você não tá sendo atraente 

sexualmente, você não existe? E as pessoas acabam engolindo essa mentira e é 

muito forte e aí elas começam a despertar pra essa questão. Agora o que me 

preocupou mais foi o aspecto profissional mesmo porque eu vivo do meu 

trabalho. Meu marido também trabalha mas nós dois temos uma vida nada muito 

sofisticado então eu tive medo realmente. A minha idéia era começar, 

psicologicamente eu até poderia ter começado a usar o lenço antes, mas 

realmente eu fiquei muito encanada seria de repente sumir metade dos meus 

clientes. Teve um certo tempo e até partir de conseguir explicar as coisas melhor 

porque algumas clientes que eu fui tomando coragem mesmo, eu tinha medo de 

perder meu ganha pão. 

Vlr – Como foi a mudança na vida social e na família? 

R – Vida social, é o seguinte, eu tenho muitas amigas que não são muçulmanas, né? 

Realmente, eu tive que restringir um pouco a parte de sair com elas porque, você 

também não vai bancar a chata, né? Você sai e a moça for solteira, se saí pra um 

lugar ela vai começar a paquerar e eu não pode estar realmente neste tipo de 

jogo. E eu coloco muito claramente porque eu não considero mais correto. Ela 

fazer tudo bem, mas pra mim pessoalmente e eu vou ficar lá no meio, é muito 

estranho. Muitas delas começaram a se sentir um pouco desconfortáveis também 

porque chama muito atenção e tal, outras não encanam. E outra coisa, você não 

vai a lugar que tem bebida, você não vai comer qualquer tipo de comida. Então 

nesse ponto se restringiu um pouco. Agora existia muitos anos que eu não era de 

sair a noite e ai não teve muito problema. Em termos de prédio e tal, eu até sou 

conselheira do meu prédio, o pessoal estranhou um bocado, mas ninguém falou 

nada diretamente desagradável. 

Vlr – Quanto tempo você mora aqui? 

R – Antes de me converter eu já tava aqui. Bom na família, minha mãe, como ela já 

ouvia falar dessas histórias há muito tempo, até ela foi tranqüilo. A minha avó, 

ela tem muita idade então no começo ela estranhou um pouquinho...mas foi 

aceitando e hoje em dia tá bem. Graças a Deus, meu avô faleceu porque ele era 

meio bravo e eu acho que ia ser uma briga boa, mas eu sempre gostei muito dele 

então pra mim era chato te que brigar tudo porque eu gosto muito da minha 

familia. Meu pai faleceu também logo depois do meu avô. Então foi um pouco 

estranho, duas figuras masculinas muitos fortes que poderiam se opor, não 

estavam presentes. Agora tem os primos e teve situações bestas e tal, mas aí 

também sabe e até pelo fato de eu não ser nenhuma criança você responde 

também  quando precisa, impõe limites. Quando  a coisa vem por tiração de 
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sarro e o que eu costumo fazer e sempre dá certo, eu coloco pras pessoas assim: 

“Ah, tá se você quiser realmente querendo saber sobre esse assunto, a gente pode 

sentar e sentar agora e conversar, se tiver tempo, ou marcar um horário, um dia 

pra gente chegar e sentar”. No caso, um tio meu que é médico, veio com umas 

abobrinhas, né? Ele é pediatra, eu gosto muito dele, mas é meio bobinho. Eu 

falei: “eu até entendo tio, se você tiver preocupado que eu tô entrando numa 

seita, você tem preocupação, até entendo pela imagem que se faz do Islã, você 

quer um dia pegar e sentar pra conversar sobre isso....se quiser tudo bem, mas 

esse tipo de grosseria eu não admito”, eu falei assim, “eu não admito se você 

continuar com isso vai passar a ser boa tarde, boa noite, bom dia e pronto”. E 

como ele gosta de mim e eu gosto dele então “ah, desculpa”, nunca mais falou 

nada. Às vezes até hoje em dia ele liga e agora tá meio engraçada porque a 

situação agora tá uma coisa meio ante americana. Então o pessoal liga, da 

família, pra querer saber qual a minha opinião sobre...é muito estranho. Ou 

ligam pra “oh, eu expliquei pra não sei quem que veio falar não sei o que de 

muçulmano, olha não é nada disso viu....”, eu achei muito interessante. Aí tem 

uns primos de vez em quando vem com algumas brincadeiras idiota e tal, mas 

pra mim, graças a Deus não foi pesado e o fato de eu tá casada tal, também se 

não tá, né? Se eu fosse uma menina de 16, 17 anos e o tipo de pressão que você 

sente, né? É diferente. Então não teve grandes problemas familiares e uma figura 

muito forte da minha familia, ela é uma senhora que já tem mais de 10 anos que 

cuida da minha avó que ela é evangélica, mas ela é muito divertida e ela gosta 

muito de mim e eu gosto muito dela. Então foi uma das pessoas, que mais 

engraçado possa parecer, foi uma das pessoas que eu tive receio da reação 

porque ela é uma evangélica super séria e tudo, e a gente conversava sobre 

Bíblia e eu tive um pouquinho de medo por causa que ela tivesse uma reação 

muito emocional, mas aí se sabe que no fim a gente foi conversando, explicando 

pra ela, obviamente eu comecei a explicar pegando alguns pontos que eu sabia 

que pra ela ia ser mais fortes assim dessa questão de não ter intermediação, de 

não ter a figura do padre, tudo isso né? E hoje em dia ela...normal não criou 

confusão e pra mim isso era importante, minha familia era importante pra mim e 

isso não era qualquer coisa, não. É importante que eles, principalmente o núcleo 

familiar, levassem numa boa, né? E hoje em dia minha mãe até avisa que o hijab 

tá mal colocado. 

Vlr – E as festas de fim de ano? 

R -  Eu fiz uma coisa...processo. Eu já não gostava muito de natal porque Natal pra 

mim era uma coisa meio triste, meus pais separados, situação difícil então natal 

era sempre uma coisa que esquisita. O que eu fiz foi o seguinte, eu primeiro 

cortei o ano novo. Comecei a já não ir no ano novo e o natal eu comecei assim, 

logo depois que eu me converti eu ainda fui no primeiro natal pra não criar 

muito auê e até foi a primeira vez que o pessoal, inclusive eu nem tava usando 

hijab direto pra trabalhar, mas eu fui com uma roupa típica e com hijab e foi a 

primeira vez que a família como um todo... eu já fui conversando. A coisa foi 

indo assim até o primeiro ano, depois o natal e a Páscoa, minha família também 

comemora a Páscoa, eu fui, aí no 2o ano eu comecei a preparar as coisas, fui até 

um certo horário e depois, voltei. Primeiro ano, claro fez as brincadeiras, “ah, 

mas não quer vinho? Pega o vinho..”. No segundo ano, arranjaram um vinho sem 

álcool (risos). 
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Vlr – E você tomou? 

R – Tomei, apesar que é um guaraná, né? E eu antes gostava de vinho, eu sou 

italiana, né? Bebia em família, normal e pra mim tomar aquele negócio foi muito 

difícil. E antes de eu me converter eu já tinha parado de beber um pouco antes. 

No ano seguinte eu ajudei a preparar as coisas e tudo, mas “oh, fiquei 

gripadíssima no dia da festa e aí chegou nesse ano agora que passou (2002), foi 

tão engraçado eu tava pensando em falar com minha mãe que não iria e aí minha 

mãe falou pra mim: “bom esse ano você já não vem, né?” então já sacou e tal, 

mas até fui com ela comprar enfeite de natal na 25 de março, é uma senhora e 

tudo e fui comprar. Então eu fui fazendo uma coisa e nem todo mundo concorda 

com isso, nem todo sheik vai achar que é certo, mas enfim foi um equilíbrio que 

eu achei pra juntar a coisa de você tratar bem a família e ser legal com a família. 

Agora eu faço assim dia das mães, que é uma festa comercial, você vai lá e leva 

um presentinho e tal e eu acho legal que eles fizeram um esforço. Às vezes, eles 

ligam pra saber o que eu posso comer ou me avisam que tal coisa  você vai 

poder comer. De repente, fazem lasanha, mas uma lasanha só de queijo com 

espinafre e a outra lasanha tem presunto então eu acho que eu tenho que 

corresponder um pouco a isso. Então alguns aniversários que eles fazem de 

criança eu ainda vou porque eu acho também é uma questão até pela criança, pra 

elas terem uma imagem legal, elas chegam lá tá a tia de hijab, sabe aí conversa e 

pergunta e tal, mas de modo geral, em festas eu não vou mais, as mais religiosas 

mesmo eu não vou e uma outra questão que eu tive que trabalhar um pouquinho 

é que existem alguns judeus na minha família, porque tem um tio que casou com 

uma senhora judia, porque eu tenho um casal de primos que são judeus, a 

menina é desencanada, mas o menino de início começou com uma postura meio 

agressiva tanto que eles não são religiosos, né? Mas aí eu fui bem maneira, fui 

explicando porque pra mim tinha uma diferença entre sionismo e judaísmo e que 

a maioria dos nossos profetas são judeus e como formação religiosa não tem 

quase nada, foi até um pouco engraçado fui eu começando a contar pra eles a 

história dos profetas e aí hoje em dia ele desencanou também, ele acha até 

exótico isso. Ano passado, fizeram uma festa de reunião de turma de faculdade, 

mas aí fizeram a festa num bar, a noite e aí eu falei que não tinha como ir, né? 

Vlr – Você comemora seu aniversário? 

R – Não. O meu na verdade eu já não comemoro não. Agora sim, minha mãe liga e 

dá parabéns, eu não vou fechar....mas eu já dei um jeitinho assim, não precisa 

dar presente. 

Vlr – Nem um bolo? 

R – Nem pra mim, nem pro Luiz (marido de Rita). É que na verdade é assim, você 

vai encontrar muita gente da comunidade (islâmica) que comemora e...correto 

islamicamente realmente não é inclusive esse negócio de comemorar aniversário 

é um hábito muito recente. Antigamente as pessoas nem...a 200 anos atrás nem 

tinha esse tipo de preocupação, né? Não deixa de ser uma marcação meio do 

individualismo e na verdade um truque do comércio pra vender mais brinquedos 

e objetos, então dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados...isso é bobagem 

comercial. 

Vlr – O que não mudou na sua vida? 
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R – Grande parte da relação com meu marido não teve muito que mudar. Você muda 

o foco, entende? No fundo tudo muda agora alguns hábitos você já tem, né? E 

hábito é uma coisa difícil de mudar, né? Esse negócio da maquiagem, tem moças 

que o fato de não usarem mais maquiagem em público é super forte porque 

aquilo pra elas tem uma importância imensa, né? A roupa, no geral não tive que 

jogar fora a mini saia porque eu já não tinha mais nenhuma mini-saia, então sabe 

assim? Esse tipo de coisa. Tudo muda a orientação mesmo o fato assim de 

termos de relacionamento por exemplo com o meu marido não ter nada pra 

mudar porque a gente já era bem mais ligado na família, ficar em casa, já era 

uma coisa mais tranqüila, o foco muda. Tem certas que antes você tinha até por 

hábito você começa a ter por saber que  a sua função é aquela, é interessante 

isso, às vezes, muda o valor de uma coisa que você já praticava antes, mas por 

um hábito. A minha família passou pra mim porque é italiana então já tem um 

pouco uma relação mais assim de respeito com marido. Aí não é submissão não, 

mas assim a gente a teve uma coisa tipo: por favor me passa o açúcar”, entende? 

Obrigada não sei o que...não é formal, mas existe um certo cuidado no que se 

fala, evitar agressividade tudo acho que eu já recebi da minha família apesar da 

separação dos meus pais ter contrariado isso naquele momento, eles antes 

tinham um casamento muito legal. Eu não posso dizer que foi o Islã que trouxe 

isso pra mim eu já tinha esse tipo de coisa da delicadeza dentro da família com o 

marido e com a família, já tinha esse valor, mas só que você percebe que aquilo 

tem uma coisa mais profunda por traz e eu acho que nesse sentido muda, mas 

você não tem que modificar muita coisa exteriormente inclusive na relação com 

minha mãe quer dizer, existia um respeito porque é mãe, um carinho e sempre 

gostei dela, mas em algum ponto eu não concordava e aceitava as coisas meio 

com raiva e de repente o Islã salienta muito a questão da mãe, é engraçado isso. 

Houve uma reaproximação, difícil até explicar um pouco, mudou a qualidade do 

relacionamento e eu sinto que muita coisa foi assim, na questão das amizades 

também, houve uma mudança de qualidade até pelo fato, antes tinha valores, 

tinha coisas que eu não concordava muito mas deixava pra lá porque a pessoa 

era amiga e aí quando mudou, é muito estranho, as pessoas começam a te 

perguntar, as vezes a sua atitude é a mesma, “você tá fazendo isso porque o Islã 

manda?” entendeu? Você nem quer ficar explicando demais, entendeu? Tem dia 

que você não tá com paciência, mas as pessoas puxam. E aí você começa 

explicar olha, tal coisa que você faz a 15 anos na verdade eu não concordo, 

entende? Hoje em dia até entendo melhor porque quando concordava, olha “a 

base disso aqui é tal, tal e gente isso aqui não é uma coisa legal” aí o pessoal: 

“ah,.....”. de certa maneira, eu acho que assumi uma postura um pouco mais 

ativa, você começa viver de acordo realmente com uma consciência de valores 

mais profundo. 

Vlr – Você estava falando em vícios comportamentais. Você poderia explicar 

melhor? 

R – Eu tava pensando assim, o pessoal que é viciado em bebida. Olha que coisa 

engraçada até som.meu marido gosta de ficar ouvindo um som e claro que a 

maior parte das músicas e mesmo os cantores, não são islâmicos, mas pra mim 

eu sou uma pessoa que já não consigo muito ficar fazendo as coisas com som, 

né? Esses negócios no ouvido assim eu não gosto então pra ele é difícil é uma 

coisa que  ele tem que fazer um esforço pra mudar. Ele já gostava de tomar uma 

cervejinha duas vezes por semana. Eu sinto que pra ele foi um pouco mais difícil 
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porque o homem brasileiro já tem essa coisa pouco do bar, amigos do bar então 

pra ele, exige um pouco de esforço. Já é culturalmente, você vai sair com seus 

amigos num dia quente, sê vai num boteco tomar uma cervejinha pelo menos 

90% dos homens fazem isso e ele também, normal e tal. Então são pequenas 

coisas que você tem que mudar. Eu vejo mesmo gente que fuma enfim. É neste 

sentido quando eu falo de vícios. Não sei se classifica como um vício, né? Mas a 

questão da palavra que é muito forte no Islã, você prestar atenção no que você 

fala, muito séria essa questão da fofoca, do comentário sobre os outros. A gente 

não imagina o quanto a gente vicia e aí entra até na questão da amizade. Você 

normalmente conversa com amigos, tem uma série de hábitos e comentários que 

você fica fazendo e tal, de repente, pronto, você chegou a conclusão de que 

aquilo é errado porque o Islã te ensinou e depois você fala: “é errado mesmo” (ar 

de admiração) cria uma série de situações ruins negativas e tal. Tá bom o que 

você vai conversar? Tem 20 anos que você senta com a tua amiga e toma um 

cafezinho e “manda meu”, fala mal de um monte de gente, sabe? Normal, mas 

comentários, aí de repente você percebe que aquilo lá não é uma coisa legal, e 

aí? Pequenas coisas que não parecem nada, né? Ou então a pessoa começa a 

falar você não fala, mas a pessoa: “você viu aquilo ali...pois tanto silicone não 

sei o que...” aí você tem que explicar: “olha, não é muito legal...”, então é muito 

interessante, eu sinto que tem gente que é engraçado, sente como uma coisa só 

restritiva. Pra mim é como se fosse assim ISO 9000, entendeu? É assim, mudou 

a qualidade. Não que você consiga mudar tudo, mas você tem um outro padrão 

de qualidade. Você tem que ter uma postura extremamente ativa. Pra mim é 

assim que eu vejo. Tem gente que já vê como submissão, passividade. Gozado, 

pra mim sempre foi uma coisa muito diferente. Ao contrário, você ser mais 

consciente, vencer a timidez até com entrevista ou com pequenas coisas até você 

tá de lenço, entendeu? Você não quer chamar a atenção. Ser abordado na rua, é 

complicado. 

Vlr – Você tinha falado de música. Quais as músicas que você escuta? 

R – Mesmo antes do Islã eu não estava escutando muita música. É meio engraçado 

dizer isso. O que eu gostava....primeiro eu não gosto de som alto incrivelmente 

freqüentei sim, discotecas. Depois que passou a fase disco, frenéticas etc, depois 

que passou um pouco aquela fase. Eu assim gostava de vez em quando de ouvir 

som. Eu gostava muito de música negra americana em geral, blues até por 

influencia do meu pai, que gostava muito. Jazz, ao mesmo tempo eu ouvia, nada 

islâmico, Jim Morrison, The Doors. Era fã do Prince, eu até ouvia uma série de 

coisas mas eu nunca fui uma pessoa assim, depois da fase de adolescente, de 

você chegar em casa e por um som enquanto tá fazendo as coisas, não é a minha, 

não sei. Eu posso parar, lembrar alguma musica aí pegar e ouvir aquela musica. 

Gostava muito do João Bosco, Milton Nascimento, Chico Buarque, os clássicos. 

Gostava mais do Gilberto Gil do que o Caetano Veloso. Ouvia clássico, eu fiz 

música clássica quando era pequena, mas eu nunca tive como um hábito, 

entende? E tenho um probleminha que é o seguinte, eu aprendi inglês muito 

cedo. Então diferente da boa parte das pessoas quando eu ouço as músicas em 

inglês eu entendo a letra. Eu entendo por exemplo, quais são idiotas grande parte 

das letras. Meu marido que brinca: “você quer cortar meu barato”. Ele já pegou 

uma outra época, os Beatles, aí ele fala: “traduz pra mim” e eu começo a traduzir 

e é bobagem. Pra mim a letra tem significado, mas assim quando eu ouço 

música, eu ouço música e basicamente eu acho que é diferente. E muita gente 
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que eu conheço hoje em dia faz as coisas com aquele negocinho no ouvido. Eu 

não sei fazer isso, eu não gosto de som alto. Você tinha me perguntado de vício 

e que pra mim é difícil de vencer, eu gosto muito de filme policial, a gente tem 

tv a cabo. Antes amava, mas aí parei, mesmo terror, por exemplo. E chegava ser 

um vício, era uma forma de relaxar, era noite, chega do trabalho cansada, já não 

vejo novela 500 anos, mas aí descobria que tinha um filminho policial e fica até 

1 da manhã, entendeu? A minha preocupação com a música e a televisão é por 

que pra mim tá ficando cada vez mais claro tipos de idéias e mentalidades que 

passam através deles. Não é uma coisa inócua, não é uma só diversão. Meio 

óbvio, por exemplo, você vai assistir filme policial, você assiste três seriados aí 

sei lá, “Lei e ordem”, “Jack” e se você assiste em seqüência, você já viu três 

estupros, dois assassinatos e aí você vai dormir, entende? Com uma carga 

daquela. Além disso tem as idéias que são passadas através deles e não são 

brincadeiras, são coisas sérias. Então, é nesse sentido , eu to tentando, cada vez 

pra mim tá cada vez mais claro o tipo de manipulação da mídia e aí tentando se 

limpa um pouco o ambiente até pra despoluir mesmo, libertar o pensamento a 

forma de raciocínio porque realmente acredito nessa influencia forte que a gente 

recebe que a gente normalmente não tem consciência mesmo. Eu até cantarolo 

algumas músicas, mas islamicamente não é o mais correto por um determinado 

tipo de linha que é até a linha que eu mais concordo que eu acho que o problema 

da música, ela te desperta, conduz seu emocional, a tua linha de idéias e tudo, 

qualquer tipo de musica faz isso. 99% das vezes, aquilo que ela conduz não é 

uma coisa verdadeira, não é nem uma questão islamica, e ao mesmo tempo 

aquilo vai ter uma influencia sobre você na sua psique. E o Islã, na minha visão, 

toda a questão que ele tem contra as drogas, contra as bebidas é pra gente não 

perder esse dom maravilhoso que foi dado pra gente da mente, do raciocínio, do 

intelecto, que é o nosso dom mais precioso então tudo que perturba, pra que se 

informar? Como mulher por exemplo, você vai ter hormônio, como ser humano, 

você vai ter pressões mil, você vai ter propaganda, vai ter a sua afetividade que é 

perturbada. Então quanto mais você conseguir se libertar dessas influencias, 

melhor. Enquanto você tá ouvindo o Alcorão, tudo aquilo que você tá ouvindo,já  

tá te passando dentro de valores de coisas verdadeiras e valores do Islã. Então a 

idéia geral é essa. O quanto vai se ouvir ou não vai se ouvir aí realmente tem 

linhas diferentes e a forma de aplicar já é diferente e mesmo tem Haddiz do 

profeta que é colocado, o relato e  as vezes tinha, vinha um pessoal se converter 

ou conhecer o Islã e tal aí tinha aquela alegria, aquela festa, eles tocavam tambor 

e ele não tinha uma coisa assim: “mata todo mundo”, ele não fazia isso, ele até 

não poderia estar junto, mas ele não tinha uma atitude agressiva com relação a 

isso. Então não me parece uma coisa assim fim do mundo, mas até foi um pouco 

uma opção pessoal minha então vamos tentar limpar um pouco o ambiente. 

Vlr  – Quantas vezes você vai a mesquita? 

R – Bom primeiro assim, você sabe que pra mulher não é obrigatório ir na mesquita 

agora varia demais porque depende do meu ritmo de trabalho. Quando chega 

férias, feriado, aí facilita, mas eu procuro ir um vez por mês em algumas das 

mesquitas, eu gosto muito de ir em São Bernardo porque eu conheço bastante 

gente. Alem disso eu tenho ido aos sábados e a gente tem uma reunião aqui na 

Avanhandava, um grupo que tá se formando, tá se organizando pra divulgação. 

Então a gente ora em grupo, estuda junto. 
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Vlr – Esse grupo é misto? 

R – Tem homens e mulheres, agora a gente tá se organizando inclusive legalmente. É 

uma sociedade beneficente que nem as outras voltadas mais pra divulgação e 

com a idéia de fazer um trabalho especifico para os brasileiros. Como a 

comunidade islâmica  em grande parte ela é coordenada por árabes e, às vezes 

realmente a gente enfrenta uma série de problemas nessa questão cultural, muito 

difícil por melhor que sejam as intenções deles, existe uma questão cultural 

muito forte. A gente tá fazendo essa iniciativa, inclusive com os sheiks árabes, 

participando, não é nada secreto, mas a gente vai procurar ter um trabalho mais 

assim com as nossas próprias pernas, quer dizer desenvolver material, sabe 

assim? Tudo que a gente fica reclamando, as traduções. As traduções são ruins? 

Então quem pode traduzir em inglês? Vamos ajuntar um dinheiro e pagar um 

tradutor, vamos também colaborar e textos que são mais interessantes em termos 

de divulgação, a gente que é mulher...  “o que aconteceu quando você chegou 

pela primeira vez?”, um pouco o que você tá fazendo na entrevista, a gente faz 

com as moças também. “E aí, quando você chegou na mesquita a primeira vez, o 

que você sentiu falta?”, pra gente entender e lembrar porque tem coisas que eu 

não lembro muito bem. Cada tipo de moça, cada situação, cada classe social, 

cada grupo como que é chegada? Por que chegou e tal? Então se deve produzir 

um material mais adequado, né? De receber melhor... e tá assim uma coisa muito 

legal. Então eu tenho ido toda semana e eu freqüento demais a internet, tem 

alguns sites muito sérios. Acho que os mais sérios atualmente o islamichat, cê 

conhece? Da Maria Amoreira? 

Vlr – Não lembro dele. 

R -  Depois eu vou te mostrar... 

Vlr – Dentro da Jumma, tem algum momento que você acha mais significativo? 

R – Ah, sim bom...a parte da oração em si em conjunto quando eu vou na mesquita, 

eu vou ser até sincera, eu nem gosto muito porque atrapalha muito a minha 

concentração, as mulheradas se mexem muito, elas são muito indiciplinadas, não 

sei entre os homens, mas entre as mulheres há muita confusãozinha etal, então 

até atrapalha a minha concentração, mas pra mim o que é muito forte é 

chamamento para a oração, eu acho lindo, da pra ver uma viagem, assim. 

Começo a ouvir, calo a boca, fico quieta e se alguém tá falando comigo eu deixo 

falando sozinha porque não quero nem saber e eu gosto muito de ouvir o idioma 

árabe mesmo, então o próprio sermão, eu acho muito legal, bonito e tal. A 

oração em conjunto pra mim é mais difícil porque existe muita quebra de 

concentração. Infelizmente a maior parte das mulheres tanto convertidas, quanto 

nascidas pra elas é muito reunião social assim, então é muita fofoquinha, 

bobagenzinha, é uma pena, né? Pra mim é muito especial ouvir o chamamento 

isso em qualquer oração em conjunto e o próprio ambiente, o prédio da 

mesquita, entende? Tá lá em termos de espaço em si, é uma delícia. Tanto que 

eu fico até um pouco mais tarde, depois que terminou a Jumma, aí eu gosto de ir 

lá quando não tem ninguém ou quase ninguém, sabe? Eu faço as minhas orações, 

fico lendo lá quietinha, sabe? Eu gosto demais. 

Vlr – E a Khutba? 
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R – O que eu vejo é o seguinte, depende muito de quem tá fazendo. Não tem muito 

jeito, boa parte da comunidade é árabe, então ela é em árabe. Se o imã, aquele 

que está fazendo, ele se estende demais fica cansativo pros brasileiros mesmo. E 

sempre tem aquela questão da tradução que os brasileiros ficam reclamando e 

tal. Agora é um problema isso aí porque o que acontece é o seguinte, primeiro 

porque não é propriamente um tradução, na verdade é um resumo, infelizmente 

nem sempre os irmãos estão organizados, tipo antes fazer pelo menos um geral, 

né? Entregar pra quem vai traduzir. Aí quem traduz, traduz antes acho que nunca 

acontece isso e eu acho que dentro do possível deveria acontecer. Aí quando a 

gente tem por escrito, a coisa mais certinha, né? E....o que acontece no geral é 

que o imã, no geral faz o sermão e algum sheik, normalmente o sheik Jihad tem 

que pegar e ouvindo aquilo e fazendo umas anotações, dá o resumo. Já tá todo 

mundo exausto quando ele vai falar em português. Infelizmente o pessoal é 

muito pouco educado islamicamente. Então por exemplo, ele vai fazer o sermão 

em árabe em português, o pessoal árabe já começa a levantar e sair o que é uma 

tremenda falta de educação. Ao mesmo tempo em árabe, muitas vezes o pessoal 

que é brasileiro e mesmo as mulheres árabes ficam conversando que é outra 

tremenda falha, né? Em termos de delicadeza islâmica, né? Agora 

particularmente eu gosto de ouvir. Então como eu não entendo, mas eu fico 

quietinha, eu consigo pegar uma ou outra palavra e procuro assim até por ser 

muito chato vira um teste de disciplina, ficar quieta, o certo é escutar em silêncio 

mesmo a parte árabe, depois escutar a parte em português obviamente, não é pra 

falar nada e nem sempre foi respeitado. Agora, se Deus quiser, algum dia acho 

que até conforme a.....parte brasileira vai aumentando e talvez os próprios imãs e 

sheiks ficarem mais preparados para a divulgação porque a boa parte deles não 

são preparados pra isso, né? Isso começa equilibrar um pouco a coisa, né? Tudo 

é muito recente, na verdade. Hoje em dia que eu percebo como é recente esse 

contato cultural. Obviamente tem um problema. 

Vlr – Você tem alguma dificuldade de aprender o árabe? 

R – É difícil, o árabe. Eu to aprendendo com a dona Maiba, eu to aprendendo pra 

leitura do Alcorão. Agora você aprender uma língua oriental, demora assim , pra 

quem não tem um esquema ou um sortudo que tem uma super capacidade pra 

língua, eu não tenho. Então levando pro ponto fácil, eu trabalho, já tenho uma 

participação em termos de divulgação. Fica um pouco complicado o tempo, né? 

Eu tentei algumas vezes freqüentar cursos, mas realmente eu não consigo ter 

dois ou três horários vagos por semana que é o mínimo pra você aprender uma 

língua ainda mais uma língua difícil assim. Aí eu desisti, porque eu não gosto de 

estar faltando nas coisas. Então agora eu fiz um acordo com a dona Maiba que 

também não tem muito tempo livre, a gente faz assim aulas pingadas. Ela dá  

bastante lição. Eu ganhei uma ferramenta que é uma verdadeira benção da minha 

amiga ortodoxa. Ela me trouxe um gravadorzinho de MP3 e tem o Alcorão e 

você pode ouvir só um versículo e voltar, voltar. Eu acho que existe uma super 

valorização, uma coisa necessidade de eu aprender árabe, as pessoa ficam 

malucas querendo aprender ou que gente é semi analfabeta, realmente, eu 

conheço até uma irmã que é analfabeta mesmo e que até bonitinha, ela tava 

começando a aprender, um dia desses ela falou assim: “agora eu já sei escrever 

em árabe apesar de não saber escrever em português”. Eu acho que precisa haver 

uma distinção, uma coisa é você aprender a pronunciar, falar as suratas e tal. Isso 
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é legal, quanto mais você conseguir é legal. Outro ponto é você aprender o 

árabe, saí falando árabe por aí. 

Vlr – Você acha importante aprender a recitação? 

R – Sim, porque eu me converti ao Islã e não ao arabismo, então não tem muito 

porque. Em termos de esforço eu acho que, por exemplo, já tem tanta coisa de 

conceito pra aprender do Islã que eu questiono um pouco em termos de grupo. 

Acho assim, se eu tiver super bem, tiver um tempo livre ou até mais velha, aí 

tudo bem eu gosto de aprender as coisas, pode ser uma coisa que eu acharia ser 

interessante, mas eu acho que isso é colocado muito “pá” nas pessoas, sabe? E é 

irreal. 

Vlr – Como foi a sua shahada? 

R – O que eu sinto no Islã, é que as coisas são mais simples. Os rituais em si são 

mais secos até. Então é a impressão que eu tenho é...pra mim na verdade a 

impressão que eu mais guardo não é tanto da shahada porque eu tava tão 

assustada, na ora eu tava emocionada, assustada e tal e falei pro sheik que eu 

tava meio assim, mas quando eu entrei na sala de oração da mesquita na Avenida 

do Estado, aí foi uma coisa muito forte, fiquei muito emocionada. A sensação 

que eu tive assim, foi uma coisa se eu tivesse voltado para casa, a sensação foi 

de retorno que eu sinto uma coisa no Islã que é interessante que o Islã tem esse 

conceito, né? É uma verdade que a gente volta e nem deveria se chamar 

convertido, é revertido. Então é como se eu retornasse para uma coisa mais 

básica. Então no Islã acontece um caminho, os budistas falam de caminho 

úmido, é um caminho seco. É um caminho que tira muito da parafernália, então 

as coisas são bem...então você vai lá pronuncia inclusive ser sozinho, né? Mas 

você vai lê e pronuncia, melhor se for para um sheik, pronuncia aquilo e pronto. 

Aí realmente que você vai começar, mas realmente você não tem num primeiro 

momento um apoio ritual pra viajar muito na história, entende? Mas eu acho que 

isso faz parte da lógica do Islã, quer dizer, do edifício do Islã como uma religião. 

Cada religião é um edifício, tem uma estrutura, tem um objetivo último, acho, é 

o mesmo pra todas, mas os objetivos secundários são diferentes. No caso do Islã, 

eu acho que existe muito essa coisa de prevenir, de aparar arestas, de purificar, 

de limpar. Então nesse sentido, ele é um caminho linha dura por um lado 

realmente ele é porque ele vai muito: “isso é bobagem, aquilo é bobagem”, 

entendeu? Nesse sentido ele exige de você, mas de uma forma consciente, é 

claro. 

Vlr – As pessoas te cobram participação? 

R – Eu acho assim, eu procurei criar muitos laços de amizade. Tenho vários amigos e 

procuro sempre, procuro sim ter sempre uma participação. Eu traduzo coisas por 

exemplo pra internet. Eu procuro traduzir textos e tal. Tem esse trabalho, apesar 

que faz pouco tempo, na Avanhandava, né? Mas eu não acho que sou super 

conhecida, mas sou um pouquinho conhecida em certos meios e passa até por ter 

esse instrumento que é o inglês. Então eu acabei podendo ajudar em algumas 

coisas e aí o pessoal acaba sabendo, entendeu? Indiretamente assim, você vai 

traduzindo algumas coisas e vai pondo na internet: “Ah, você que traduziu?” 

então é meio por aí e também até por ser uma coisa relativamente recente, essa 

interação, fácil de você colocar certas coisas e você trabalhar com a divulgação, 
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também ressalta um pouco, né? Que o papel nosso fica acima até das nossas 

possibilidades. Às vezes, eu tenho que lembrar o pessoal olha: “eu faço a 

tradução, não quer dizer que eu tenho um conhecimento profundo religioso”, eu 

tenho grande falhas, eu nunca fiz um curso através de um sheik, um curso 

metódico. Às vezes, tem determinadas coisas básicas, de dia a dia de vivencia, 

que eu não sei, eu to aprendendo, né? Mas as pessoas confundem um pouco as 

coisas, mas enfim eu procuro participar sim, eu procuro ser ativa dentro da 

comunidade. 

Vlr  – Como você vê as outras religiões, já que você citou o budismo? 

R – Primeiro é muito claro realmente  a visão  que o Islã coloca tudo no fundo parte 

de alguma revelação, né? O próprio Alcorão coloca são mencionadas algumas 

revelações, mas na verdade do mesmo modo que a gente não sabe todas 

populações, civilizações que já existiram, a gente não conhece todas, a gente 

também não sabe os outros profetas. Ele coloca os profetas de uma linha. Então 

na minha maneira de ver a coisa, em algum momento sempre tem alguma 

revelação, tem um aspecto do divino e nesse sentido acho que você tem que 

respeitar. Agora obviamente se eu escolhi o Islã, acho que é o que tá mais 

próximo da revelação senão eu não teria escolhido, eu tinha toda a liberdade de 

escolher qualquer caminho. Aí eu vejo assim outras religiões. Eu vejo uma 

beleza, eu vejo uma lógica intrínseca à religião, a partir desse conceito, bom eu 

posso até considerar não muito correta. A partir desse conceito aí funciona 

assim, nem sei se é visão...até parece uma visão de arquiteta, né? Eu gosto muito 

dessa coisa do conhecimento, como o ser humano vê as coisas e tal. O budismo 

eu já vejo um caminho completamente diferente das religiões reveladas. Existiu 

um tipo de revelação que foi provavelmente o tipo de visão que Buda conseguiu, 

mas a forma dele colocar é completamente diferente. Ao mesmo em outras 

linhas religiosas pra mim é muito claro que existe uma decadência 

principalmente aquelas linhas que seguem o caminho muito da magia, pra mim é 

obvio que existe uma decadência. É você , na verdade, se colocar no lugar de 

Deus, a suas vontades, os seus desejos, você ter forma, que às vezes pode até 

funcionar, mas formas de querer impor aquilo. Eu acredito que muitas vezes 

Deus permita que funcione até pra pessoa, tá querendo muito tal coisa, então tá, 

tá aqui! Nesse caso eu até incluo as religiões afro-brasileiras, acho infelizmente 

que elas trabalham muito nesse sentido. Ao mesmo tempo que você ficar 

olhando os mitos, os deuses, você percebe que sempre acaba tendo algum tipo de 

Deus Pai, algum tipo de Deus único, lá atrás assim e depois vai levando ao 

politeísmo e a idolatria. É obvio que se a gente tá podendo conhecer o Islã 

também é parte por existir esse pluralismo religioso. 300 anos atrás a igreja 

católica não ia permitir. Toda época tem suas vantagens e desvantagens. Se de 

um lado eu acho que a gente tá numa época extrema de desarticulação, 

decepção, confusão e au acho que as pessoas estão muito fracas e é muito 

complicado você puxar as pessoas pra certos valores independente de qualquer 

religião, mas você puxar as pessoas, elas se afastaram muito nesse sentido, né? 

Por outro lado o que acontece, tudo está aí, em nenhuma época acho, não tenho 

certeza, nenhuma época da humanidade, senta que eu posso pegar um livro sobre 

Yoga, o budismo no Tibet ou de repente pra um mosteiro zen ou um padre 

franciscano de repente assimila coisas do zen budismo, que a gente vê, quer 

dizer, nunca existiu esse tipo de possibilidade, mas na minha cabeça, por ser 

tantas possibilidades, fica mais importante o papel do Islã e eu não entende que o 
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sentido principal da divulgação seja converter, isso eu acho que quem converte é 

Deus, quem aponta pra um caminho ou outro é Deus. Pra mim o sentido da 

divulgação é simplesmente você explicar o que é o Islã. Acho que tem dois 

níveis de divulgação, um que infelizmente ele é extremamente necessário a 

divulgação dentro da própria comunidade islâmica e no fundo não é divulgação, 

é estudar, é conhecer o Islã. A forma de apresentar talvez tenha que usar certas 

coisas de divulgação porque eles estão muito distantes, mas na verdade, a minha 

visão de divulgação é explicar a lógica do Islã, do mesmo modo que eu sei e 

posso respeitar e até pelo carinho pelo próprio cristianismo, por exemplo, não é 

troco de nada que eu escolhi o nome de Mariah. Eu não quis um nome tipo 

Hadija ou qualquer coisa assim, por que eu acho muito árabe, não tem 

necessidade. Eu até fiz questão assim primeiro porque eu chamo Rita . Eu acho 

que eu não tinha que perder a minha historia pessoal, entendeu? Então eu 

escolhi...eu acho maravilhosa a historia da virgem Maria que pra nós a Virgem 

Maria é um milagre da concepção. Então eu não vejo a necessidade de romper 

nesse sentido, né? Eu acho legal o seguinte, na minha cabeça o mais importante 

seria despertar a religiosidade. Eu acho pra mim que quando no Alcorão é 

colocado que “vocês tem que ser o exemplo entre as nações”, é nesse sentido, 

não é você pegar um cabresto mandar alguém virar muçulmano, é você 

recuperar determinados valores e no fundo são os valores que de repente você 

chegar no cristianismo vários valores vão existir em comum. De repente, no 

Budismo, eu não sou a favor assim...o ecumenismo...ele começa a virar um vale 

tudo, é exatamente isso, eu acho isso irreal. Eu acho que se eu escolhi um 

caminho é por que eu achei que realmente era melhor esse caminho, mas não é 

por causa disso que os outros vão pro inferno ou não valem nada. Então, não tem 

porque só ter dois, uma polaridade, uma polarização assim, de repente eu vou 

odiar os cristãos, a troco de que? Não tem nada a ver. então eu vou odiar Jesus? 

É até um pecado, eu deixo de ser muçulmana se eu fizer isso. Eu vou odiar 

Moisés, porque Moisés era judeu? Qual o sentido disso? E se você chegar em 

tantos outros povos, de repente, você vai numa Umbanda, tem um momento que 

vai ter o ...o que você acha que Oxalá é o pai dos deuses? Em parte foi influencia 

islâmica no norte da África, quer dizer é Alá, é o Deus único. Só que aí, 

exatamente em parte como aconteceu com os gregos, que os gregos também 

tinham um deus sem nome, em algum momento lá atrás da historia deles que 

nem é muito registrado e mais ainda chegou a existir. Tem registros históricos de 

pequenos templos que era pro deus sem nome e pouquíssimas pessoas sabem 

disso, Mircea Eliade comenta sobre isso que foi um deus que existiu antes do 

politeísmo. Na verdade, as civilizações chegam uma ora que elas juntam um 

caminho, elas são relembradas por Deus de determinadas verdades e chegam 

uma ora que elas chegam a decair por esquecer essas verdades, não todas as 

pessoas, mas uma parte da civilização e aí começa a ter a decadência. A 

decadência é muito parecida, a gente na nossa cabecinha, os nossos preconceitos 

acha que de repente que nem os videntes acham tão bonitinho os deuses gregos 

entendeu? E acha maior baixaria os deuses africanos, qual é a diferença? É 

sempre a mesma história do politeísmo, então você vai criando deuses a sua 

imagem ao contrário de você ser uma imagem, um reflexo de Deus sobre a terra, 

você inverte a coisa e aí a coisa descamba.  

Vlr – Você tinha falado do nome. Como foi isso? 
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R – Não mudei legalmente. Tem gente que muda legalmente, que é maior processo 

tá. Eu já sabia antes que não era obrigatório, mas pra mim sempre foi muito forte 

a historia de Maria. E quando eu li, como o Alcorão coloca a história de Maria, 

principalmente pra mim se tornou até mais forte, e pra mim eu ia sempre a 

missa, porque eu lia a Bíblia então tanto a figura de José do Egito, não o pai de 

Jesus, era uma das histórias que eram muito fortes até por que eu acho que eu li 

criança, eu não entendia profundamente, mas lendo eu fiquei muito 

impressionada, porque eu li muito pequena. Uma das coisas que me chamou a 

atenção no Islã foi exatamente essa questão do contínuo, de não ser um 

rompimento. E aí pra mim como existia muito essa questão de uma purificação, 

de uma limpeza, de uma renovação, pra mim sempre foi muito forte essa idéia, 

eu quis usar um nome que simbolizasse isso, mas ao mesmo tempo eu não sei 

quanto eu tinha consciência disso. Eu queria um nome que fosse simples e ao 

mesmo tempo uma coisa muito bonita, profunda e que de certa forma tentasse 

me chamar pra essa transformação. Como eu já tinha no nome Rita , e na 

verdade, hoje eu acho até um pouco bobagem, eu vou dizer na época, me 

chamava a atenção o fato de Rita, que quer dizer “renascida”, então “renascida 

Maria”, então pensava assim, quando eu me tornar muçulmana eu vou adotar o 

nome Mariam pra reforçar essa questão do nascimento, é claro que ninguém vai 

te comparar com a mãe de Jesus, obviamente, né? Que é considerada uma das 

mulheres perfeitas no Alcorão, né? Mas a idéia toda de nomes, você usar nomes 

exemplares não é obviamente você se comparar. É você tentar ser puxado, tentar 

ser lembrado duma dimensão mais profunda, mais legal pra mim é isso. Ao 

mesmo tempo você anula um pouquinho, assim de você enfraquece a sua 

individualidade de certa maneira, né? É que nem o próprio nome  Maria. Era 

uma coisa tão maravilhosa, a figura de Maria, da Virgem Maria e ao mesmo 

tempo são tantas Marias, né? Então eu acho muito bonito esse jogo. Simbolizar 

algo muito elevado e ao mesmo tempo, não tem tanta Maria, de repente a 

faxineira é Maria, não sei quem é Maria e hoje em dia até nem se usa o nome 

Maria porque é considerado meio, olha que loucura, uma pouco simples. Então 

eu acho muito bonito isso, né? Então por isso também que muitos homens 

escolhem o nome Mohammad ao mesmo tempo pra gente é super elevado e você 

some um pouquinho, você some um pouquinho tendo aquele nome na frente e 

pra mim é uma ligação com o cristianismo que eu acho importante manter, eu 

não vejo problema nenhum, uma ligação em termos, histórica, é a minha 

história. 

Vlr – O teu sobrenome é? 

R – Polga, não é nem italiano é húngaro. A familia do meu pai é italiana, mas é uma 

familia que três gerações antes veio da Hungria. É um nome meio estranho, meio 

exótico. Na comunidade dificilmente alguém me conhece por Rita, a Cláudia 

(sua amiga) até conhece, mas é difícil, é só o pessoal que eu tenho mais 

intimidade. 

Vlr – No ambiente de trabalho? 

R – No ambiente de trabalho eu já usava Rita, né? Nem dá até comercialmente...na 

minha profissão, a gente trabalha muito por recomendação então o cliente antigo 

manda pro cliente novo então não tem muito jeito. Às vezes, eu peço pra eles 

avisarem que eu sou muçulmana, eu falo: “lembra de avisar em...” até pra mim 
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foi legal, né? Porque aí diminuiu um problema, se a pessoa tiver um grande 

problema com isso, aí não chama pronto e a gente nem fica sabendo, acabou, já 

elimina de vez. Mas no momento não tem impedido de trabalhar, eu sinto assim 

que as pessoas vão conforme conhecendo hoje em dia, é um pouquinho hoje em 

dia quando a pessoa é evangélica, entendeu? Eles já associam que você vai ser 

assim correta, não vai roubar, sabe assim? E aí quando eles vêem que você não 

vai ficar pregando religião, nem nada, aí relaxam, aí tudo bem. Às vezes, aí 

depois é eles que puxam assunto. 

Vlr – Você tinha falado do véu. O que ele representa pra você hoje? 

R – Primeiro sem dúvida um ato de fé, mas além disso né? Secundariamente tem 

uma postura direcionada pro seu individual mesmo. É uma coisa meio...tem um 

artigo legal que é assim “o meu corpo é problema meu”, é mais ou menos isso. É 

uma coisa como seu tivesse apropriado da minha imagem, entende? E você vê 

eu nem uso roupas super fechadas até quando eu vou na mesquita até uso 

sim...mas no dia-a-dia, você pega ônibus tudo até uso roupas nem assim super 

corretinhas e tal, mas só o fato de eu me encobrir. Pra mim sei lá, existe um 

respeito, uma proteção, eu me sinto mais forte mesmo em termos públicos. Eu 

percebi muitas pessoas uma resposta de respeito mesmo quando eles não sabem 

o que significa. E outra coisa a gente tem mais dificuldade com mulher do que 

com homem nessa questão. Tem homens que tiram um baratinho, tens uns que 

respeitam, levantam pra você sentar, mas as mulheres ficam louquinhas da vida 

com a gente. 

Vlr – Já faz parte da sua individualidade e identidade o uso do véu? 

R – Não me incomoda mais, no começo incomoda, você nem virava a cabeça direito 

porque é uma questão física mesmo, né? Porque você não tá acostumado 

fisicamente a sentir a presença do véu. Eu considero o Islã uma revelação, então 

o Alcorão pra mim é uma revelação e quando você lê no Alcorão você verifica a 

razão de você se cobrir com o véu. Agora aí entra uma outra discussão, existe 

uma abertura pra se considerar que é o seguinte. Como exatamente materializar 

esse “se cobrir”, entende? O segundo ponto é o seguinte, a Sunna do profeta 

coloca que tem umas historinhas que ele apontou que a mulher deveria mostrar 

só isso (as mãos) e isso (o rosto sem mostrar os cabelos), só o necessário e ele 

apontou. E pra nós o profeta tem uma função exemplar assim como Cristo, pra 

quem é cristão, pra nós temos duas revelações, o Alcorão e a própria vida do 

profeta porque o Alcorão fala que o melhor dos exemplos é o exemplo do 

profeta. Pra mim não é uma questão cultural. O que vai ser cultural 

eventualmente é como que se dá esse cobrir. Agora tem coisas que o pessoal 

força muito a barra pra tornar a coisa mais fácil e eu acho que aí existe um erro. 

Uma coisa é você dizer assim: “eu não vou sair dizendo que a fulaninha ou a 

sicraninha são menos muçulmanas porque elas não tão conseguindo usar o véu”, 

isso é um jeito de colocar que eu acho errado. Agora mais errado ainda é eu falar 

que tudo bem e não usar o véu, aí é outro tipo de erro, entende? Acho que tem 

níveis e eu acho que o Islã permite esse nível, a pessoa que se converte existe um 

tipo de situação e ela tá buscando algo e tem muitas coisas no Islã, e tem muitas 

religiões que é assim, existe um ideal a se atingir e nem sempre todo mundo vai 

conseguir percorrer da mesma forma aquele caminho, então você não pode 

colocar em dúvida a fé de uma moça, por exemplo, que não esteja de hijab, não é 
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permitido você colocar em duvida. Ela não pode estar vivendo aquela virtude, 

por exemplo, mas ela pode estar vivendo outras virtudes e eu posso tá assim 

(vestida corretamente) e pensando um monte de bobagem e tá  me mostrando 

por aí, entende? Não é só o pano, existe toda uma atitude por trás, você não pode 

julgar a intenção da pessoa só por causa disso, mas também você não pode 

afirmar que não é uma verdade, entende?  Que na verdade é mentira e trocar, é 

um pecado gravíssimo fazer isso. Se eu estou com um casacão porque a idéia é 

como eu tinha te falado, é parecer aqui e aqui, e no Alcorão coloca que é usar os 

véus é cobrir isso (restante do corpo) e você fica pensando qual o melhor jeito? 

Se eu cobrir o cabelo e cobrir aqui na frente. Qual o jeito mais simples? Você vai 

usar uma roupa larga que não mostre muito as formas, que não seja transparente. 

Então realmente você usar um casacão em cima na ora de sair na rua, é o jeito 

mais simples. Agora esse casacão precisa ser um Jilbab, que é o nome do tipo de 

casacão, não necessariamente precisa ser uma Burca. Agora numa determinada 

região, já existe culturalmente aquele uso da Burca, aí é outro caso, precisa 

perguntar pra elas, porque de repente pra elas é normal, porque é um lugar de 

muito erro, muito louco, complicado o Afeganistão então realmente naquele 

caso pode ser um nível de proteção das mulheres literalmente, tem que ficar 

coberta senão vai passar alguém lê e vai levar a mulher embora, bota num cavalo 

e levar embora. As cristãs na época de Jesus, também se cobriam e é engraçado 

por que a gente ouve que os romanos em público procuravam se cobrir. Quem 

não se cobria nessas civilizações? As escravas, por que? Porque as escravas 

eram disponíveis, era considerado propriedade do dono , mas de qualquer um. 

Não tinha como uma escrava dizer: “ah, não não quero”, entendeu? Se alguém 

cismasse o dono podia falar é minha eu comprei e não bota a mão. Então, na 

verdade, a nudez da mulher em publico tá ligada realmente a disponibilidade 

dela como se fosse um objeto e é isso aí. 

Vlr – Obrigado! 

R – Não há de que. 
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d. TÂNIA 

Mulher de 36 anos, 1 ano e sete meses de conversão, professora de ensino 

médio e fundamental. 

Vlr – Boa tarde V. tudo bem? 

T – Tudo. 

Vlr – Qual é a religião da sua família? 

T – Minha família é católica, toda ela. 

Vlr – Conte um pouco da sua experiência religiosa antes de conhecer o Islã. 

T – Como minha família foi sempre católica, eu fiz o batismo, a primeira comunhão, 

participei de grupo de jovens. Depois que eu casei,  eu fiz também encontro de 

casais. Sempre estive próximo da religião. Aprendi, tive a oportunidade de 

aprender sobre a religião e depois de minha preparação eu fiz teologia na Igreja 

Católica. Não vou dizer que eu freqüentava sempre a igreja, mas eu tive contato 

assim com grupo de jovens onde pude aprender a palavra de Deus através da 

Bíblia. 

Vlr – Onde você fez teologia? 

T – Ali na igreja do Carmo, em Santo André. Tinha muita coisa que era da palavra de 

Deus, mas tinha muita coisa que era da igreja católica, os sacramentos da 

religião e tal.... mas sempre assim direcionado à palavra de Deus. 

Vlr – Como e por que se deu a sua aproximação ao Islã? 

T – Depois da minha separação eu fiquei meio desnorteada. Sempre que acontece 

uma coisa na vida da gente que faz você repensar em tudo na sua vida. Então 

depois disso eu fiz o curso de teologia. A minha filha estudava numa escola 

católica e eu fui fazer um curso lá de pais só que assim...sozinha né...fui como só 

mãe,  e eu percebi que a sociedade e a igreja tinha muito preconceito. Então 

assim, mulher separada dentro da igreja católica não é bem vista. Não sei se era 

impressão minha, mas eu sofri muito nesse sentido. Sabe eu não consegui um 

apoio religioso dentro da igreja católica. Então fez com que eu me afastasse mais 

e pensasse de que realmente Deus espera de mim, o que ele quer da minha 

vida....aí por coincidências eu encontrei um rapaz, e ele era muçulmano e 

começou a falar: “O Islã é assim, assim, assim”, mas eu nunca pensei assim de 

mudar de religião porem eu não tava mais me encontrando dentro da católica. 

Respeitava e acreditava em tudo, mas não tinha alguma coisa que me deixasse 

em paz. Aí esse rapaz falou bastante sobre coisas da vida e até que um dia 

chegou no 11 de setembro né? Aí começou a divulgação e falar do Islã e tal,  e aí 

eu tava vendo uma entrevista e a moça recém convertida e eu disse assim: “mas 

pode se converter?” porque pra mim é assim quem era muçulmano nasceu 

muçulmano e não tinha essa coisa: “eu vou me tornar muçulmana” né? Não 

tinha essa noção, mas aí eu resolvi procurar o Islã. Eu fiquei sabendo que tinha 

uma Mesquita aqui em São Bernardo e vim. Eu recebi muitos livros e eu como 
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professora receber livro e começar a ler...é tudo que você espera assim um 

entendimento né? Então eu li muitos livros. Eu comecei pela vida do profeta e 

foi aí que eu me encontrei onde eu tenho paz dentro da mesquita. O mundo pode 

cair lá fora, mas dentro da Mesquita eu tô sempre em paz, sempre bem. Eu 

encontrei o caminho que Deus preparou pra mim. Era isso que eu buscava e 

aconteceu. 

Vlr – Você acha que essa pessoa com quem você conversou te fez aproximar do Islã? 

T – Não foi ele, foi os exemplos dele. As coisas que ele falava...e....achei interessante 

alguém que tem os conceitos que ele tem, a religião deve ser interessante, ser 

benéfica, ser boa, mas o que me levou foi assim: eu passei período de separação, 

passei período de desemprego aí você fica assim chateada mesmo tentando 

entender que Deus quer de você né? porque a tendência do ser humano é assim 

quando acontece alguma coisa com você que não é boa você começa questionar 

a Deus por que é comigo? E...se afasta da religiosidade, e eu acho que Deus 

preparou, mandou alguém pra me mostrar que existem outras coisas de pensar 

Deus, de saber de Deus. A minha busca foi uma coisa pessoal minha que eu não 

tinha encontrado a paz. A igreja católica já não estava satisfazendo assim coisas 

que eu pensava, que eu acreditava, e eu vi que Deus preparou o caminho pra 

mim chegar até aqui. 

Vlr – Como você se sente dentro da nova religião? 

T – Eu me sinto muito bem assim...paz. 

Vlr – Você encontrou o que buscava? 

T – Ah....sim...primeiro, o Reino de Deus né? Você se liga a Deus e os outros 

problemas vão se resolvendo por si só né? Lógico que vai ter confronto, pois 

você tá lidando com pessoas porque você tá chegando numa comunidade 

diferente que pensa diferente. Você tem seus conceitos já...culturalmente bem 

profundos né? Então existe esse choque de cultura, existe choque de 

pensamento, mas nada que fale assim: “isso não serve” sabe? “isso não é 

bom”...tem conflitos com as pessoas e não com a religião. A religião não. Com 

os conceitos do Islã eu não tenho conflito. 

Vlr – A religião permitiu mudanças em sua vida no trabalho? Teve interferências da 

religião no trabalho? 

T –  Ah...teve...eu só falava de Deus nas entrelinhas. Eu sempre falava de valor. Em 

todas as aulas eu colocava essa questão de valores humanos, questões 

comunitárias, mas agora eu falo isso com mais ênfase. Eu dou aula de várias 

coisas então a gente procura ajudar as pessoas a encontrar um caminho, perceber 

o que tá errado na vida delas pra que elas se afastem dos vícios, por exemplo. Eu 

falo muita coisa do fumo, do cigarro, das drogas, da bebida. Isso faz com que os 

seres humanos não sejam tão bons. Então eu acho que melhorou sim...há um 

aprofundamento no Alcorão né? Que antes eu não conhecia. Eu só conhecia a 

Bíblia, mas se a gente for ver a essência é a mesma. Deus fala da bondade, do 

amor, da benevolência e da caridade então...melhorou nesse sentido. Eu tive 

oportunidade de conhecer mais a palavra de Deus que veio através do Alcorão e 

a partir disso, eu começo a ensinar fundamentado nisso. Eu faço com que eles 
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entendam de que aquilo não é bom pra eles (drogas) e a humanidade está muito 

distante de Deus e se ela estivesse mais próxima de Deus encontrariam caminhos 

melhores. 

Vlr – A religião permitiu mudanças em sua vida familiar? 

T – Também. Primeiro, meu pai quase teve um infarto (risos), mas por quê? As 

pessoas não entendem, assim como eu não entendia, muita gente não entende. É 

o que eu sempre falo, que brasileiro não conhece o Islã, o brasileiro não conhece 

o Alcorão. Para todas as comunidades a idéia que eles tem é que são radicais, 

são terroristas, não gostam de Jesus e....sabe mata e morre por Deus e aí você 

fica assim, são fanáticos, rezam cinco vezes por dia, são fanáticos. Essa é a idéia, 

a visão que a maioria dos brasileiros tem no Islã e não é verdade, então, segundo 

essa visão meu pai levou um choque com certeza quando eu falei pra ele: “eu me 

tornei muçulmana”, mas ele depois percebeu algumas atitudes minhas , por 

exemplo, que eu estava mais em paz, eu tava mais tranqüila, tava mais feliz. Por 

exemplo, eu tinha muito assim bonequinha de...bruxinha, muito...como é que 

fala...duende aí limpei, joguei tudo fora, comecei assim harmonizar mais a casa.  

A casa começou a ficar mais limpa, mais clara então assim...tudo muda na vida 

da gente. Quando você se aproxima de Deus, tudo clareia, tudo fica mais bonito. 

Então eu acho que vai melhorando. A minha relação com meu pai né? A gente 

nunca foi de brigar, graças a Deus, eu tenho um pai maravilhoso, mas ele me 

vendo assim acho que ele tá feliz, não que eu tente convencer ele, sabe?...impor 

o que eu penso. Eu vou expor, falando, conversando o que é o Islã então hoje em 

dia ele não fica mais nervoso quando eu saio para ir na Mesquita, por exemplo. 

Agora ele só falta falar: “você não vai rezar?” “não vai na Mesquita?” então ele 

já entendeu... 

Vlr – E as outras pessoas da sua família? 

T – As outras pessoas... foram engraçadas (risos). Elas acham que eu endoidei de 

vez, não sei o que deu. Elas seguem a mesma idéia. Agora não gosto disso, não 

gosto daquilo, não respeito mais santo e eu tô procurando tranqüilizar elas e 

dizer que: “não é nada disso né?” Assim, que... eu não sou de atacar ninguém, eu 

não estou pra gozar de ninguém e...assim a gente vai contornando a situação, 

mas acho que melhorou e mesmo porque acho que você fica mais forte pra falar 

sobre coisas que você acredita então eu não to falando assim “eu acho que o Islã 

é bom”, não, eu tô convicta que ele é bom então quando você fala que o Islã é 

bom é...as pessoas passam a querer saber do que é que eu tô falando e, quando 

elas percebem essa mudança...vê que essa pessoa tá melhor, elas também querer 

saber, então assim... “ela melhorou” tem outros aspectos....e eles acabam se 

aproximando então eu acho que aos poucos eles vão entendendo, né? Querendo 

saber o que é. Desperta  curiosidade. Quando tem uma brechinha eu vou falando 

o que é, o que é, mas até que tá tranqüilo. Graças a Deus. 

Vlr – Você tem filhos? Como eles reagiram? 

T – Sim, uma menina. No início ela vinha comigo né? Mas assim eu procuro levar 

ela no caminho de Deus. Eu sei que é uma idade difícil, ela tá na pré-

adolescência, daqui a pouco ela entra na adolescência e...ela fez, da mesma 

forma que eu, o batizado, a primeira comunhão, ela acabou de ser crismada. Ela 

freqüenta escola de católico sempre, então assim ela teve uma formação 
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totalmente católica e eu não posso simplesmente falar pra ela que “agora você 

vai ser muçulmana” não. Eu tenho que da mesma forma mostrar pra ela o que é 

o Islã. Por exemplo, esses dias, a gente reformou o quarto dela, pintou, tal e 

tinha uma...ainda assim... uma cruz. Aí eu falei pra ela: “Cássia (nome fictício), 

Jesus não tá nessa cruz, não vamos lembrar da morte, vamos lembrar da vida de 

Jesus, né?” só foi eu falar isso, e pintou o quarto ela já não colocou mais a cruz 

na parede. Então, eu penso assim eu vou conversando com ela, mostrando pra 

ela o caminho sem impor porque pode ter um choque muito grande, pode 

comprometer assim ela fala assim: “bom agora eu não acredito em mais nada”. 

Então, eu vou conversando com ela, vou mostrando cada coisa dentro do Islã 

e...ela não sabe rezar, mas ela não freqüenta como eu freqüento. Ela acredita, ela 

sabe bem do que eu tô falando. 

Vlr – A religião permitiu mudanças na sua vida social? 

T – É, você conhece outras pessoas. Faz outros amigos. Pra gente que é brasileira é 

mais difícil porque abrir mão de um monte de coisa e vem pra cá com uma 

expectativa assim... de...não corresponda a realidade...então você deixa seus 

amigos lá e vem pra cá, onde você ainda não consegue logo de cara estabelecer 

um vínculo de amizade, né? Porque amizade leva tempo, ela requer um dispor e 

tal. Então você passa por um período que você não tem amigos lá fora, você não 

tem amigos aqui dentro e ...não sabe muito bem como vai ficar. Aos poucos 

você vai vendo que é assim, você não precisa radicalizar, você não precisa 

excluir ninguém da tua vida pelo contrário, você vai somar. Você não 

compartilha das idéias deles mais, não freqüenta os mesmos lugares, mas você 

vai respeitá-los e amá-los da mesma forma. E aqui você tem sempre aquela 

batalha de assim...de tá mostrando quem você é, porque você tá aqui...tá por 

Deus e não pelas coisas da terra. Isso é complicado, leva um tempo até as 

pessoas se afeiçoarem a você, entenderem você, te aceitarem então...é uma fase 

de adaptação e perseverança mesmo, Deus tá testando sua fé, né? Você vai 

mesmo pra cá ou você vai voltar, né? do jeito que era antes. 

Vlr – O que você acha que não precisa mudar na sua vida? 

T – Você tá sempre mudando. É difícil você não querer mudar alguma coisa. A 

minha religião e minha fé não precisam mudar. Ela precisa ser é...melhorada a 

cada dia. Eu me  melhorar enquanto pessoa, mas a minha fé não deve mudar, 

deve ser a mesma. 

Vlr – Você conseguiu algum benefício na sua vida depois de aceitar o Islã? 

T – Quando você tá mais fortalecida, quando você tem mais fé. Se você tem fé 

mesmo, tudo melhora. Se você não tem fé você fala assim: “eu não vou sair pra 

procurar emprego porque eu não vou encontrar”. Agora quando você tem fé 

não...eu vou mandar 10 currículos, se nenhum chamar eu mando mais 10...então 

é isso que te fortalece então as pessoas têm mais força pra buscar. Ninguém vai 

pegar nada de graça, olha teu emprego tá aqui, isso nunca vai acontecer...é você 

que vai ter mais força pra lutar...então acaba melhorando tudo. Acaba 

conseguindo realizar seus projetos no âmbito profissional... 

Vlr – Quantas vezes por semana você freqüenta a mesquita? 
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T – Nos últimos meses do ano passado [2002] eu vinha, olha só...de segunda do 

Sheik Ali Abdune. Eu vinha de terça a noite que era aula também de Haddiz, eu 

vinha de sexta, na oração. Se tivesse alguma coisa eu vinha de sábado e 

domingo, mas geralmente era de segunda, terça e sexta. Era mais o dia que eu 

podia vir. 

Vlr – Você é obrigada a comparecer nas orações de sexta-feira? 

T – Não, como mulher não é obrigada. 

Vlr – Existe um momento que você considera importante na oração de sexta-feira? 

T – Acho que é a ora do sermão, né? Ouvir a palavra de Deus. Toda parte da Jumma 

é importante, mas o sermão é muito importante pra gente pensar, ouvir a palavra 

de Deus. Muitas vezes eu venho pra cá, pensando alguma coisa e ouço alguma 

coisa que vem de encontro com que eu tava pensando. O sermão é o que 

diferencia das outras orações também. 

Vlr – Você entende ou fala o árabe? 

T – Não, ainda não. 

Vlr – Por que você acha que o sermão é mais importante? 

T – A comunidade toda tá reunida, ouvindo a palavra de Deus, todos ao mesmo 

tempo. Porque é diferente se você for falar com um Sheik, outro Sheik, você for 

falar com algumas pessoas, com as mulheres. Lá não, ele tá falando pra todos. 

Quando você tá falando com uma pessoa ou outra, diverge o pensamento. Lá 

não, ele tá falando a palavra de Deus com todos, da mesma forma, igualmente e 

é onde você tem que refletir sobre as ações, sobre as atitudes, né? É importante 

porque você vem aqui e ouve o Sheik falar sobre seu comportamento, sobre suas 

atitudes no dia-a-dia e ele faz você refletir. 

Vlr – Existe alguma relação na sua vida com o momento que você se prostra? 

T – Não. Quando eu me prostro eu procuro pensar em Deus. As invenções pessoais 

você faz antes ou depois, mas na ora ali, não. 

Vlr – Na ora da oração você não faz nenhum pedido? 

T – Faço, mas não na ora que eu abaixo. Em relação a vida você tem que aprender 

ser mais humilde em todos os sentidos. 

Vlr – Os pedidos que você faz estão relacionados com o quê? 

T – A maioria é assim: agradeço tudo que eu já tenho e peço sempre saúde pra 

continuar vivendo bem. Quando é alguma coisa assim...eu tô passando por 

alguma dificuldade...então eu peço pra Deus me dar força e ter capacidade pra 

superar isso, pra vencer isso...e também eu rezo muito pra comunidade porque 

não adianta você pensar só em você. Você tem que pensar num todo, pedindo a 

Deus pra ele fazer mais pra que ele tenha piedade do ser humano. O ser humano 

está destruindo a terra, tá destruindo ele próprio. Então você pede pra que Deus 

tenha piedade pra que o homem não continue nesse processo de auto-destruição. 

Por que o que vai adiantar? Eu tenho minha filha, depois vem os netos e...viver 
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num mundo que não tem amigos, não tem paz, onde tem guerra, onde tem 

fome...então...eu não vivo sozinha no mundo então a humanidade de alguma 

forma tem que se reparar. Então eu penso muito na humanidade como um todo. 

Vlr – Nas orações você pede alguma coisa especificamente pra você? 

T – Também. É interessante, né? Eu até falo pras meninas [amigas da religião] 

quando você pede alguma coisa, você não peça: “eu quero aquilo!”, peça assim: 

“eu preciso de alguma coisa e que Deus puder me dar, o que for melhor e ele é 

quem sabe, mas assim...claro, né? Eu peço pra minha filha ter saúde. Ter um 

bom emprego, ter uma vida feliz com meu pai. Pra que minha família sempre 

tenha saúde, tudo mais. 

Vlr – Como foi a sua shahada ? 

T – A minha shahada foi muito especial pra mim. Começou o Ramadã e era 

dezembro. Dia 10 era meu aniversário. Eu quis fazer no dia do meu aniversário 

pra marcar uma nova vida. É um recomeço. Porque eu acho que a shahada é 

importante. Não é simplesmente chegar e falar “porque Deus é único” e fica por 

isso mesmo. É uma mudança de vida. Você vai mudar sua vida em todos os 

aspectos. Você vai passar a ter outras normas, outras diretrizes. Então, é uma 

mudança. Não é simplesmente vir aqui e repetir as palavras que o Sheik  fala 

sem saber o que você esta falando. Foi aqui na Mesquita mesmo, marquei no dia 

do meu aniversário e...eu fiz toda...eu falei, eu mesma falei “Lá Iláha al´Allá”. 

Eu falei toda a oração em árabe, que eu não tinha aprendido. Foi muito marcante 

que me fez mudar. 

Vlr – Foi até breve. Considerando o tempo que você começou a participar.. 

T – Foi 4 meses. Eu comecei a estudar em setembro. Setembro, outubro, novembro e 

dezembro, mas assim...eu li todos os livros que me deram. A vida de 

Mohammad, são trezentas e tantas páginas, li inteirinho. Então assim...isso tudo 

foi me ajudando. Então não foi assim. Eu não vim aqui...preciso de uma tenda 

espiritual, uma caminho espiritual, eu vou testar aqui, não. Eu aprendi sobre o 

Islã antes de me tornar muçulmana. Então a shahada pra mim foi muito 

importante. 

Vlr – Foi diferente daquilo que você tenha visto em outra religião? 

T – É sempre diferente. Quer dizer, assim...o batismo de crianças...na católica tem 

todo um ritual. A católica é ritualista, é mais ritualista. E aí você vê a evangélica, 

por exemplo, as crianças, eles não têm batismo, mas têm apresentação pra 

comunidade, apresentar a criança na comunidade. É diferente, porque você faz a 

sua opção. Olha, eu já tenho 37 anos, na época eu tinha 36. Com 36 anos eu não 

sei o que eu quero aí fica difícil, né? É diferente assim eu nunca me converti pra 

outra (riso), mas tem umas que mergulha você na água. No Islã não, tem a 

questão da água, mas é ablução, a questão do banho, né? É um outro sentido. 

Sempre é diferente. 

Vlr – Depois da shahada, você foi convidada a participar de algum evento na 

comunidade? 
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T – Sim. Eu fui em vários congressos, seminários. Sempre que eu posso eu vou, né? 

As vezes quando eu não tô trabalhando eu vou. 

Vlr – Alguém te cobra essa participação? 

T – Não. Eles ficam preocupados assim quando você não aparece. Como eu falei pra 

você como eu sou meio “arroz de festa”, eu tô sempre aqui. Quando eu saio, eu ô 

de férias, por exemplo, fico umas duas semanas sem vir, nossa! Quando eu 

volto: “Ah, o que aconteceu?, você sumiu tal”então eles cobram assim, se você 

tá firme. Eles querem saber se você está bem. A cobrança de chegar assim: 

“você tem que vir”, não. 

Vlr – Qual o seu papel dentro da comunidade? 

T – Interessante (riso). Olha isso é uma coisa muito importante, muito séria. Eu acho 

que Deus prepara tudo na vida da gente. Eu já tinha alguns conceitos islâmicos 

que eu não sabia que eram islâmicos, por exemplo, eu nunca gostei de carne de 

porco. Eu sempre falei, assim: “essa carne não é boa”. Eu nem sabia que tava 

escrito no Alcorão, eu nunca gostei. E outras coisas assim que revendo assim eu 

já tinha muitos conceitos islâmicos. Eu não sabia que eram, mas agora eu sei e 

tenho certeza. Eu penso muito em trabalho social. Sou presidente de uma ONG 

que trata de assuntos da criança e do idoso. Então quando eu vim para o Islã, 

coisas que me chamaram a atenção como os direitos humanos no Islã. A questão 

da igualdade, na hora da oração, da fila, todos são iguais. Eu vejo muito esse 

lado social, eu gostaria muito de fazer um trabalho social aqui dentro, sabe? Não 

de forma assim, que Deus te favoreceu e você vai lá simplesmente e entrega pras 

pessoas que são menos favorecidas, não. Você deve resgatar o ser humano, 

sabe? Você não tem que dar pra ele, você realmente tem que ensinar a pescar. 

Você tem que mostrar pra ele o quanto que ele é importante pra Deus, enquanto 

ser humano, ele tem capacidade pra restaurar sua dignidade, seu auto-respeito 

então, você hoje em dia muita gente na rua, desempregada, muita gente 

desprovida de qualquer bem material. Não é pra você chegar lá e... “toma uma 

cesta básica, ou alimento”, não é você alimentar a alma da pessoa e fazer ela 

acreditar na vida em Deus. Então eu acredito nisso, restaurar esse amor do ser 

humano por Deus, pela vida, pela humanidade. Não tanto fazer, só por fazer, pra 

mostrar: “eu posso”, posso hoje, mas amanhã talvez não. Eu penso muito nisso, 

esse papel social, de lutar, formando um grupo de mulheres que façam 

artesanato, façam bazar... que consiga, dessas coisas que elas fazem sobreviver 

de alguma forma, né? Eu sonho muito com isso, sabe? Eu tenho muitos projetos, 

assim pensando aqui dentro. 

Vlr – Tem alguma atividade que você fazia ou deixou de realizar depois de conhecer 

o islã? Por exemplo, festas religiosas. 

T – Sim,  já participei de tudo. Festas natalinas e é muito difícil assim. No natal, 

minha família é inteira católica e eu vou fazer um retiro espiritual na Mesquita 

(risos) e eu não consigo deixar de participar. Nesta época até pra eles (os árabes) 

é difícil até porque eles convivem com brasileiros. Ou a gente faz alguma coisa 

que fique longe disso, né? Ou você acaba participando, mas o Islã vê o natal 

como “dia da família” então isso já me agrada. Até na nossa agenda tá lá: “dia da 

família”. Não que você tenha que se reunir com sua famíilia uma vez por ano, 

mas você tem que respeitar e amar a sua família no ano inteiro. 
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Vlr – Você trocou de nome? 

T – Não, mas aqui as pessoas me conhecem por Aicha. Eu adotei o Aicha, mas 

assim...até às vezes pra, por exemplo, quando eu quero escrever alguma coisa, 

alguns textos, fica assim mais impessoal e fica ligado mais a religiosidade. A 

Aicha é diferente da Tânia. A Tânia é assim, ela é brasileira e vem de outra 

religião. A Aicha não, ela é muçulmana em essência, ela é o Islã. Hoje eu tô aqui 

falando...é como a Aicha vê o Islã. A Aicha não conhece a Tânia, entendeu? 

Vlr – Você se identificou com esse nome? 

T – É, pois é, seu Isaías falou assim: “vamos ver um nome em árabe pra você né? E 

quando ele falou:  “Aicha”. É esse aí! Ele deu algumas opções, mas eu nem 

lembro mais. E o Laila eu acrescentei, é uma música, eu gostava, que fala de 

Laila, achei bacana e acrescentei. 

Vlr – Algumas pessoas usam roupas diferenciadas dentro da Mesquita, tanto homens 

quanto mulheres. Você se sente diferente com elas? 

T – Eu ainda não tenho uma vestimenta completa muçulmana, mesmo porque as 

roupas que eu tinha não eram roupas muçulmanas. Eu procuro  tá discretamente 

vestida sem tá com aquela roupa especificamente muçulmana,  mas aqui eu 

procuro vir, desde o primeiro dia, o primeiro dia eu vim de lenço. Aqui dentro da 

Mesquita eu uso sim a roupa islâmica. Fora daqui não. Eu não uso, por exemplo, 

o Hijab. Porque ainda eu não tô preparada, é complicado. 

Vlr – Você se vê como diferente usando? 

T – Não. Eu gosto de usar aqui, na Mesquita. Eu tive uma experiência legal que eu 

tive foi no trem vindo de Jundiaí. Vim de lenço, de lá ate aqui e eu conversei 

com muita gente, foi muito legal porque eles não tiraram o sarro. Não, eles se 

aproximaram e queriam falar comigo. Eles queriam saber o que eu estava 

representando, por que eu tava daquele jeito, mas no dia-a-dia eu ainda não uso. 

Vlr – Você respeita os Sheik´s? 

T – Sim. Eu respeito pelo trabalho deles aqui. 

Vlr – E o Alcorão? Ele é importante para a sua vida? 

T – É. Ele é a diretriz pra sua vida. Quando você tem alguma duvida é lá que você 

recorre. É a palavra de Deus. Tem momentos que você fraqueja, tem dúvidas. 

Será que eu tô fazendo certo ou não? Então você busca lá o entendimento a 

sabedoria. 

Vlr – Como você vê o espaço da mulher convertida dentro da Mesquita? Na oração 

coletiva? 

T – Se eu não venho na Mesquita eu não sei do Islã. Eu acho melhor vir na sexta-

feira, ouvir o sermão do que procurar um ou outro Sheik e simplesmente 

conversar com ele. Vir na mesquita não é um dever, mas um direito que eu 

tenho. Tem muita resistência. Você é brasileira, você é convertida, você é 

mulher. Eu sinto muita dificuldade porque existem barreiras que aí fora você já 

venceu. No congresso de educadores não tem! O homem senta do seu lado, né? 
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A mulher direciona, fala, auxilia. Ela tem direito a falar o que ela pensa e tal. 

Aqui as coisas não são bem assim (riso). Pra você conseguir vencer essas 

barreiras e fazer com que aquilo que você tá falando, que você acredita, chegue 

até o Sheik de forma correta, passa por algumas dificuldades. Eu vi muito 

problema nesse sentido, quando eu quero, eu falo. Quando eu acho que alguma 

coisa tá errada, eu vou e comento, falo. O pessoal fica pensando: “o que será que 

ela quer”, “o que não quer”, mas com o tempo as pessoas vão aprendendo. Acho 

que tudo leva um tempo. Eu , eu gostaria muito mais que as mulheres 

participassem mais da comunidade. Que elas pudessem fazer um grupo de 

mulheres, se encontrassem pra fazer aulas de artesanato, sei lá nem que fosse pra 

fazer bolo, quibe, mas que elas viessem pra cá como grupo de mulheres mesmo 

e que fizesse também visitas aos hospitais, asilos, orfanatos...realmente elas 

viessem pra cá com esse propósito. Porque pra vir pra cá só pra bater papo, vir 

na Mesquita conversas com as pessoas...acho que isso desmotiva...chega uma 

hora que nada acontece...ninguém faz nada pelo Islã, então eu vou fazer pela 

minha associação. 

Vlr – Você cumpre todas as orações diárias? 

T – Às vezes, mas pelos meus horários de trabalho. Pra você cumprir as cinco 

orações você tem que tá muito fortalecida. Nem sempre você tá. As vezes, você 

tá cansada, desanimada. Às vezes, aconteceu alguma coisa, por exemplo, se você 

se desentendeu com alguma pessoa. Vou tentando me corrigir porque a oração te 

fortalece. Sozinha já é complicado ou quando eu to trabalhando, eu vejo que não 

tem como rezar, eu abaixo a cabeça e rezo. 

Vlr – Obrigado 

T – Obrigado você. 



256 

 

e. ADENÍSIO 

Homem de 29 anos, 1 ano de conversão, profissão: segurança do CDIAL. 

A – Bom dia.   

VLR – Gostaria de saber um pouco a sua trajetória antes do Islã. Qual religião que 

você passou? Um pouco da sua biografia. Quantos anos você tem? 

A – Tenho 31. Olha, eu nasci em família católica. Minha mãe, minha irmã e eu até os 

8 anos de idade ia na igreja. A minha mãe cantava em coral da igreja. Eu sou de 

Santo André. Aos 9 anos de idade em vim pra São Bernardo e com 13 anos 

comecei a freqüentar a igreja batista. Só eu freqüentava e..depois eu não peguei 

mais nenhuma religião. E desde criança eu pratico esporte. Isso me afastou 

muito desse mundo que tem aí. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca tive vício, 

graças a Deus. Eu pratico esporte dos 13 anos até os dias de hoje. Pratico arte 

marcial. E não seguia religião nenhuma. Sempre tinha assim um conflito com 

Jesus, quem é Jesus? Aí eu conheci o Islã. Aí eu conheci o Islã. 

VLR – Quando foi isso? 

A – Em 89, na guerra do golfo. Eu treinava em academia. Eu dava aula de quing 

boxer aí o filho do presidente aqui, treinava lá também. Aí quando teve esse 

problema da guerra do golfo e tal, me convidaram pra trabalhar junto com a 

família. Já mexia com segurança em eventos, essas coisas. Foi quando começou 

minha carreira de guarda costa mesmo. Agente de segurança pessoal com 20, 21 

anos...aí de lá pra cá eu fiquei no meio deles e eu nunca tinha ouvido falar do 

Islã. Acho que a imagem que todo mundo tem, acho que qualquer um, aquele 

cara dos filmes americanos que puxa uma granada e começa fazer bagunça e tal. 

E, fui conhecendo as pessoas e vi que o Islã tinha uma verdade que o 

cristianismo não tinha dado pra mim. Por exemplo, eu perguntava pra mim. 

Onde surgiu a bíblia? Tá com quem a bíblia. Eu nunca vi nada verídico. Eu 

mesmo na minha residência eu tenho quatro bíblias. Se você ler as quatro, a 

tradução é diferente uma da outra. Aí tem uma parte na bíblia no final que diz: 

“se você mudasse uma vírgula, você não teria perdão. Eu vi que a própria 

tradução é diferente uma da outra. Você pega testemunha de Jeová, tem uma 

tradução. Você pega a católica tem uma. Você pega a evangélica, tem outra e 

por aí vai. Peraí, você não pode mudar uma vírgula, imagina a tradução? Mesmo 

porque não tinha nada verídico. Aí eu conheci o Alcorão. Aí me deram o 

Alcorão em português e eu falei: “o que é isso?”. Ele falou: “isso é os ditos do 

Alcorão”. Eu falei: “esse não é o Alcorão?”. Ele falou: “pra você ler o Alcorão 

tem que ler em árabe”. Foi uma maneira do povo muçulmano manter, não o 

povo muçulmano. Deus, na verdade...foi a maneira que Deus acho de manter o 

Alcorão no início ao fim verídico. Então eu comecei comparar e eu falei: “peraí” 

aquele já tem uma coisa pra me mostrar. Eu quero ver o Alcorão, ta aqui! Aí daí 

por diante eu fui perguntando, ouvindo, vendo também a postura dos irmãos 

muçulmanos. Na época eu não era, mas eu via a postura e são pessoas como eu, 

como você, como um cristão. Tem os defeitos deles, tem as qualidades, existe 

pessoas com interesses pessoais. Existe pessoas que realmente estão com 
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interesse de divulgar a religião. Ensinar o Islã pro povo. Tem problemas como o 

cristão tem! 

VLR – Quais, por exemplo. 

A – Um exemplo, pregar uma coisa e dizer outra. Por exemplo, eu falo: “não deve 

fazer isso tal”, mas a pessoa faz. Você entendeu? Coisa comum. Você vê muitos 

cristãos acusando os muçulmanos...um exemplo: no Oriente Médio, ah...os 

muçulmanos são terroristas. Aí você vai pra Irlanda do Norte e tem lá o IRA que 

é protestante com católico. É a mesma guerra, mesma destruição (exaltação da 

voz), só que aí ninguém fala: “oh, católico”. Eles dão o nome a facções. Quando 

acontece isso na Palestina ou em qualquer outro lugar, falam: “terrorista 

muçulmano” e lá eles não colocam como terrorista católico, terrorista 

evangélico, não eles só falam do IRA, o membro do IRA destruiu tal...mas eles 

não falam cristão do IRA ou evangélico, sei lá. Eu vi que é um povo igual os 

outros só que o grande problema nosso, do Islã, é a falta de conhecimento do 

povo. Você vê muitas coisas, por exemplo, o ataque que teve no Word Trade 

Center, não sei quem foi, não sei se foi muçulmano, sei lá. É porque não tem 

nenhuma prova olha foi isso! Aquilo lá...eu trabalho no centro islâmico a 14 

anos e eu nunca vi isso tão movimentado depois do que aconteceu. Sabe? É 

movimento de pessoas querendo conhecer, saber o que é o Islã, por que? Tudo 

que acontece, foi ele foi aquele. Olha, encheu isso aqui. Poxa, uma coisa que era 

pra ter um efeito contrário. No lugar de ter benefício, era pras pessoas criticarem 

e não ao contrário. Se você pegar aí, foi a maior conversão de povos. Até a 

repórter que foi refém do Talibã, ela se converteu ao Islã!! (surpreso). Então, eu 

achei interessante. Uma coisa que eu acho bom na minha conversão. 12 anos que 

eu ando com esse povo, conheço todo tipo de pessoas, boas, ruins, com boas 

intenções, mal intencionadas. A dois meses eu me converti. 

VLR – O que te levou? 

A -  Essa questão. Eu tá sempre buscando uma coisa verdadeira. Aí infelizmente, a 

Bíblia me deixou um monte de dúvidas. Um exemplo: falam que Jesus é filho de 

Deus. E aí Jesus olha pro céu e pede pra alguém perdoar...perdoem eles não 

sabem que estão fazendo! Tá meio estranho, ele é Deus? Tá na cruz ele olha pro 

céu, como se estivesse alguém lá em cima....e pede para que perdoe o povo. Não 

era mais fácil: eu perdôo vocês porque eu sou Deus. Então eu tenho esses 

conflitos e o Alcorão, como eu lhe disse, me deu essa verdade. Por que? Se você 

quiser, qualquer um de nós quisermos, pega um avião na Arábia Saudita, ta lá o 

Alcorão na maneira que foi escrito. Se você pega um Alcorão aqui se você 

souber ler árabe. Você lê aqui, você lê o mesmo no Japão, na Arábia Saudita, na 

África, o mesmo Alcorão. 

VLR – Esse foi um dos motivos? 

A – A verdade. Que eu achei verdadeira, por que? Todo mundo tem a necessidade de 

seguir alguma coisa, correto? Necessidade do homem! Precisa de uma liderança, 

precisa acreditar em algo. E o Islã me trouxe essa verdade. O Alcorão é 

verdadeiro. Porque se eu leio hoje em qualquer lugar do mundo, como que eu 

vou negar isso? 

VLR – tem algum outro motivo? 
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A – Não, foi a necessidade de seguir algo. Eu sempre procurei. Tanto é que eu não 

tenho uma vida assim tão desviada na questão religiosa. Por exemplo, nunca 

bebi, não fumo. Geralmente as pessoas se convertem numa religião porque era 

viciado...não, graças a Deus, minha vida pessoal é bem sucedida, graças a Deus. 

A pessoal, graças a Deus, todos nós temos problemas pessoais. Eu acho que eu 

vou morrer tendo problema. E a minha atitude, graças a Deus, sempre foi uma 

atitude islâmica, né? Uma pessoa religiosa, não procuro prejudicar as pessoas, 

tento manter minha palavra. O mínimo, tento ser justo. Então acho que o Islã, na 

verdade, veio preencher um vazio que eu tava procurando pra preencher. Tanto é 

que fiquei 12 anos aqui dentro, ouvindo as pessoas, vendo. Em todo lugar eu 

estava, congresso. Eu sou uma pessoa até sortuda porque aqui, trabalhando aqui 

dentro, você tem várias visões. Eu tive essa sorte. Fazer uma mescla do que 

serve pra mim do que falaram. Até agora eu não encontrei uma contradição, pelo 

contrário eu achei que teve uma afirmação. 

VLR – Qual a mudança que o Islã te proporcionou na vida social, no trabalho e na 

família? 

A – Mudou porque agora eu faço 5 orações por dia. Tem que dedicar pra aprender 

um pouco de árabe. Isso não mudou tanto, porque eu já vivia isso aqui, que eu 

tinha que atender telefone, atender alguém falando em árabe. Não mudou muita 

coisa. A grande mudança é que hoje eu faço cinco orações por dia. 

VLR – Isso é trabalhoso, como é? 

A – No início, se você for analisar, tudo é complicado. O ser humano tem a 

necessidade de complicar as coisas. No início fica meio assim. Hoje não, dá 5 

horas meus olhos automaticamente abrem. Fica uma coisa automática como 

comer, beber e dormir. No trabalho, eu vivia aqui. Não teve grandes mudanças. 

Fora daqui você vai ter sempre um conflito. É incompreendido. 

VLR – Sua mãe hoje te compreende? 

A – Minha mãe hoje é evangélica. Ela me compreende normal. Minha mãe me vê 

como uma pessoa que eu compreendo a religião dela. Tanto é que eu não vou lá 

fazer polêmica: Jesus não é o filho de Deus. Minha posição é: “dá uma lida 

melhor na Bíblia, vejo que a senhora é evangélica, não vejo a senhora ler a 

Bíblia!” eu tento buscar a minha visão. Eu sei que eles me respeitam esse lado, 

mas eu sei que tem irmãos nossos aí que sofrem muito. Porque pela ignorância. 

O povo brasileiro sofre em todos os sentidos. Falta de cultura. Mataram a nossa 

cultura. A gente vive beliscando cultura dos outros, africana, americana, árabe 

tanto é que tem irmãos nossos aí que se convertem ao Islã, de repente você vê o 

cara usando roupa árabe na rua e como diz um irmão nosso ai: “não sabe nem 

falar fater”, que é a obrigação do muçulmano, quando entra no Islã,  ele repete 

cinco vezes. Toda oração ele tem que repetir. É uma surata do Alcorão. Então, 

eles nem sabem essa surata e já tá com barba, com taque, com roupa árabe. 

VLR – Demora para uma pessoa assimilar tudo isso? 

A – Um exemplo, o marpa. Até hoje eu sei pra que serve. É tipo como seria o terço. 

Tem 33 bolinhas. Tem algumas que tem até mais. 

VLR – O que significa cada bolinha? 
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A – Não significa nada. Só serve para contar. Você repete 11 vezes “em nome de 

Deus” e aí “graças a Deus”. Uns disseram pra mim que é como um desabafo. 

Outros falam que é pra você tá lembrando de Deus a todo momento. Eu tenho 

muito me diz, me diz, só que eu não li nada que me desse uma base sobre isso. 

Tem muitos irmãos nossos, que se convertem ao Islã, por falta de cultura, porque 

não tem uma cultura e começa a se agarrar a cultura árabe. Põe roupa árabe, 

taquia, barba grande. Aí você chega pra ele e pergunta uma coisa básica. Por que 

você tá usando então se você não sabe? Enquanto eu não souber pra que serve eu 

não vou usar. Eu acho uma burrice você tá fazendo uma coisa que não sabe o 

que é. Tem outros irmãos nossos aí que sabem o que tão fazendo, tem a barba 

grande. Aí chega lá...discriminado porque o pessoal do meio deles...Vou dar um 

exemplo meu. A minha ex-esposa, fui na igreja com ela. Chegou lá na frente, 

uma pessoa tava pregando. Aí ela começou atacar o Islã na questão do Word 

Trade Center: “que religião (ele não citou nome) é essa que precisa matar em 

nome de Deus?” aquilo me bateu no coração e eu falei: “como esse homem é 

ignorante!”. Por que quem mata o marginal? Quem seqüestra? Quem faz 

barbaridade? É católico. Porque todo mundo no Brasil, querendo ou não, é 

católico. Quer dizer é católico de nascença. Pega uma criança de 3 meses, joga 

água e batiza. Quer dizer, tudo que acontece aí fora a culpa é dos católicos? 

Lógico que não. É uma ação individual. É uma ação individual. Eu nem árabe 

sou, não tenho nada contra os EUA. Esse ignorante chega lá e generaliza uma 

atitude isolada! A diferença sempre vai ter, eu sempre digo que a culpa é nossa 

de não levar isso pro povo. 

VLR – E na vida social, o que mudou? 

I –É igual ao que tava te dizendo. Eu já tinha uma atitude islâmica. Pra mim foi 

muito fácil. Carne de porco. O que eu comia de carne de porco, presunto e 

salsicha. Eu nunca pegava pedaço de carne de porco e comia. Agora salsicha e 

presunto é o que eu comia. Depois que eu conheci o Islã, cortei a salsicha. Hoje 

eu como salsicha de frango e presunto de frango. Nesta questão eu sempre tive 

uma vida digna. 

VLR – Tem muita gente que muda de religião porque tem vício? 

A – Aí eu acho que acontece muito na evangélica. Eu fiz uma pesquisa pessoal. E eu 

perguntava “por que você tá aqui?”. “Não, porque eu tinha uma vida desgraçada, 

usava droga”. Todas as pessoas que eu perguntei, nenhuma disse pra mim: eu tô 

aqui porque eu achei uma verdade ou por opção porque tem uma parte que eles 

falam lá que Jesus trás ou pela dor...então a maioria foi pela dor. 

VLR – O que é a verdade? 

A – O Alcorão, no dia que o Profeta Mohammad, foi revelado pra ele por intermédio 

do anjo Gabriel, ela foi mantida em árabe. Daquele mesmo jeito. No Alcorão 

Deus garante que vai ser mantido. Garante! Ele diz que no início até o dia do 

juízo final o Alcorão vai ser mantido na íntegra enquanto que na Bíblia, se você 

mudar uma vírgula não terá perdão, mas não garante que não será mudado. 

Quando eu digo verdade, eu tô dizendo pela parte material mesmo. Você pega o 

Alcorão, no mesmo árabe, no mundo inteiro você lê a mesma coisa. Ao contrário 

da Bíblia, que você pegava um versículo e ia depara um com outro, não tinha 

nada a ver o que um falava e o que o outro falava. Quando eu digo verdade...é 
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algo que você possa pegar, possa olhar, infelizmente nós precisamos disso. Tem 

que pegar, olhar, realmente..isso é um fato.....eu não vou seguir uma coisa que 

neu não tenho certeza. Na minha opinião a Bíblia é muito vaga, aí vem questões 

de interpretação... no Alcorão é muito claro. Se você roubar, corta uma mão...é 

direto e reto, mas se você fizer coisas boas, Deus acrescentar no livro da vida. Se 

você fizer coisas ruins, Deus vai acrescentar no livro da vida, coisas ruins. Aí no 

final vai ser pesado. Se você fez coisa boa, vai pro paraíso mais rápido. Se você 

fez coisa ruim, vai sofrer mais, entendeu? É direto, não tem bla, bla, bla...eu já 

conversei muito com pastores. Eles vão falar que é mistério de Deus...no 

Alcorão não vejo isso. 

VLR – Na vida pessoal mudou alguma coisa? 

A – Uma coisa que mudou é que hoje eu tô separado. Então desde que eu separei eu 

to sem mulher, no sentido sexual. É mais difícil. A religião pede, como as outras, 

pede que você se mantenha até o casamento. Eu treino em academia....ando na 

rua...você é assediado....as mulheres vem, conversam. Então é complicado. É 

uma coisa que eu tô...tá meio sofrido aí. Mas também é uma coisa minha. Bom 

eu não vou, não vou e acabou e pronto. Se eu quero seguir uma coisa então siga 

da maneira correta. Pode ser que amanhã eu caia na fraqueza mas, se Deus 

quiser, enquanto eu puder me manter até casar novamente, eu vou tentar me 

manter firme. Isso é uma opinião, é religiosa. É uma opinião pessoal. 

VLR – Alguém fica cobrando mais participação? 

A – Não, não. Tanto é que muita gente comenta: “você é o único muçulmano que 

não vem aqui com os outros”. Eu venho aqui, faço a minha oração lá no canto. 

Eu não faço para os outros. Essa coisa dos outros ficarem pegando no pé 

acontece com as pessoas que querem mostrar que são corretos. Aí vão cobrar: 

“não, eu não faço isso porque é pecado”. Da que a pouco a pessoa fala: “pô meu, 

você falou que não fazia?”. Entendeu? 

VLR – O que você acha das pessoas que ficam pulando de galho em galho. Por 

exemplo, uma pessoa que é protestante, mas ao mesmo tempo ela é espírita... por 

exemplo você entrou dentro de uma tradição que não é tão comum aqui no 

Brasil. Será que existe a possibilidade de um dia você mudar de religião? 

A – Olha, eu acredito que não. Só Deus. Como diz no Alcorão: “ o que Deus coloca 

no caminho ninguém tira, mas quando Deus tira do caminho também, ninguém 

coloca”. Então, isso tá na mão de Deus. O que eu posso dizer dessa questão de 

música é que existe vários caminhos. Existe um que fala que música é pecado. 

Existe outros que falam: “desde que não seja uma música que fale palavrão”. 

Música que não induz ao falso amor, a sexualidade. Vamos supor uma música 

caipira, não essa do Zezé Di Camargo e Luciano, mas uma música tradicional 

Tonico e Tinoco que conta uma história de um fulano que foi pra tal lugar... 

VLR – Você gosta desse tipo de música? 

A – Minha família é caipira. Minha mãe é mineira. Por exemplo eu não faço rap, 

vamos falar de uma coisa mais atual. Você pega o rap. Tem rap aí que fala 

palavrão, barbaridade. Tem outros que você pega que conta uma história, como 

vive o pessoal da periferia, o cara que tá na prisão, usa a gíria da prisão. Então 
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isso, agora é opinião minha, existe os dois caminhos: um diz que é pecado 

qualquer tipo de música e o outro fala que não acha que é pecado. Tanto é que os 

árabes, quando tem casamento, tem uma música que eles tocam, dançam. Não é 

uma festa que ficam se agarrando. É como se fosse uma dança guarupe, um fica 

do lado do outro. Que era uma cultura nossa. O guarupe que nós matamos e não 

trouxemos pra nós. Então eu vô nesse caminho. 

VLR – Como você vê a questão da violência no mundo, o seqüestro já que você 

trabalha como segurança? Como você vê isso dentro do Islã? 

A – Eu vou dizer agora pessoal. Eu vou tirar um pouco do Islã. Eu como segurança 

eu não me envolvo com política até hoje eu posso trabalhar com o Lula, amanhã 

eu posso trabalhar com o Ciro Gomes. Essa é minha profissão. A violência é 

falta de vontade política. Tem alguém lucrando com isso. Se o Fernandinho 

Beiramar vende cocaína é porque tem alguém consumindo. Porque se ninguém 

consumir ele para de vender. Então quer dizer não existe vontade política. Quem 

consome a cocaína em si é gente do alto. O trombadinha não tem dinheiro pra 

gastar com cocaína. Ele vai gastar com crack. Eu analiso o mundo como, você 

pega um aquário, põe terra, põe água, põe comida e põe um monte de formiga. 

Vai chegar uma ora que vai ter superpopulação. Uma vai comer a outra porque 

vai acabar a comida. A tendência do mundo, religiosamente falando....é pra 

destruição mesmo. Até quando os mares vão suportar a descarga química, fezes 

essas coisas? 

VLR – A religião serve para você se salvar? 

A – É. Acho que todo mundo procura salvação. Se não é salvação espiritual, é aqui 

na terra. “Eu quero uma BMW, eu quero morar no Morumbi”. Quando você se 

apega a religião, a visão já é outra. 

VLR – Grato pela entrevista 

A – Obrigado. 
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f. ANDRÉ 

Homem de 26 anos, de familia católica, 8 anos de conversão, profissão: 

representante comercial 

Vlr – Qual o seu nome? 

A – Meu nome é André, tenho 25 anos, o pessoal aqui na mesquita me conhece por 

André e freqüento aqui há 8 anos. Sou muçulmano há 8 anos, voltei para o Islã. 

Vlr – Você lembra a data da sua conversão? 

A – A data não, mas eu me lembro que foi no final do Ramadã de 95. 

Vlr – Você fez a sua shahada em público? 

A – Foi num domingo à tarde aqui na mesquita. Na verdade há 1 mês eu já conhecia 

o Islã, já lia, já gostava, aprendi a rezar e o meu primeiro contato com a 

comunidade árabe, eu já tinha aprendido a oração. Através dos livros eu já tinha 

uma idéia da história de como nasceu o Islã e já tinha definido como uma 

religião para mim. Eu me apresentei a comunidade...é uma apresentação pra 

comunidade saber que existe um novo irmão, um novo membro aqui na 

mesquita que vai passar a freqüentá-la. 

Vlr – Qual a religião da sua família? 

A – A minha familia é bem eclética. Minha mãe era católica. Hoje ela é da Universal 

do Reino de Deus. Já minhas irmãs freqüentam várias igrejas, né? Elas vão 

bastante a Renascer em Cristo. 

Vlr – Quantas irmãs você tem? 

A – Eu tenho 4 irmãs. Eu tenho 4 irmãs que freqüentam a Renascer e uma que é 

espírita kardecista. Ela tem todo um trabalho junto a comunidade kardecista em 

São Paulo. Faz trabalho comunitário na biblioteca lá no centro de São Paulo 

como kardecista e isso há muitos anos. Então eu tenho uma irmã kardecista e 3 

que freqüentam várias igrejas cristãs, mas a Renascer em Cristo é a que elas vão 

mais. Minha mãe também freqüenta a Renascer e eu que sou muçulmano. Meu 

pai, eu não sei dizer se ele é ateu, mas ele é um católico não praticante. Ele teve 

educação católica, mas a prática, não a freqüenta, não vai à igreja, não tem um 

momento de oração dele, pelo menos é isso que nós conhecemos. 

Vlr – Como é a convivência com sua família? 

A – Tem algumas situações que já ocorreram em casa como o fato de passar um óleo 

na porta do meu quarto. Encontrar o pessoal fazendo oração dentro do meu 

quarto tipo parecendo que iam me exorcizar (risos), mas enfim... 

Vlr – Logo no início foi freqüente? 

A – Não, não...logo no início quando eles entraram na...passaram a ser cristãs, as 

minhas irmãs em especial é que começaram a ter esse tipo de atitude. Minha mãe 
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tem o costume de passar o óleo que ela pega na Igreja lá e passar em alguns 

pontos da casa. Às vezes, ela queria passar na minha testa e eu não gostava, né? 

Mas fora isso o respeito é mutuo, eu tenho um ótimo convívio com minha irmã 

que é espírita. Respeito bastante, já passei alguns livros, mas cada um respeita o 

seu ponto de vista. Por mais que cada um seja bem divergente nas crenças, a 

gente se respeita enquanto irmãos, enquanto pessoas e é um direito que Deus pra 

todos, né? Quem sou eu pra querer criar uma situação. 

Vlr – Qual era a sua religião antes do Islã? 

A – Eu cresci educado na religião católica. Tive um momento pra conhecimento da 

religião do Candomblé, mesa branca. Tem outro também que é Umbanda, mas 

não houve nenhum tipo de identificação, aí eu fiquei um bom tempo sempre 

acreditando em Deus, mas em Deus único e isso pra mim...era uma pergunta que 

eu tive na minha vida inteira em toda a crença que eu tive na vida, era a busca 

que eu sempre tive e não identificava nas religiões que eu tive a oportunidade de 

conhecer. Por último minha mãe chegou a me levar na Universal pra conhecer e 

eu fui uma vez e outra, não me identifiquei. Fui na Renascer e também não tinha 

me identificado até que eu tive a oportunidade de ler alguns livros do Islã e 

graças a Deus hoje eu estou aqui. 

Vlr – Mas como foi esse contato? 

A – Através do meu irmão e amigo, Abdu Ahmem, o Kleber, ele chegou em casa 

dizendo que ele encontrou a religião que a gente estava procurando há muitos 

anos, me encheu de livros e falou: “lê, que você vai gostar”. Eu fiquei 1 mês 

lendo os livros, eu tive a oportunidade de conhecer através dos livros, né? E 

consegui me identificar depois de muitos anos. 

Vlr – O que te chamou a atenção? 

A – Os princípios máximos do Islã, que é o conceito de Deus único, a forma de 

adorar esse Deus único, os compromissos que o muçulmano tem que ter na vida, 

perceber que se eu seguisse essa doutrina com certeza a minha vida em si ia ter 

uma mudança pra melhor no aspecto de respeito com as pessoas, com a esposa, 

enfim em vários outros aspectos. Por mais que a gente não seja perfeito, 

ninguém seja perfeito porque é uma das religiões...pelo menos os princípios que 

eu tenho hoje do Isla me faz uma pessoa melhor. Esse princípio foi muito 

importante pra mim hoje, tanto sozinho ou não, o conceito de que Deus está me 

vendo, das responsabilidades que o muçulmano tem que ter com a família, com 

o convívio com as pessoas diferentes ou não, muçulmanos ou não, como tem que 

tratar as pessoas então pra mim isso foi importante pra minha formação religiosa 

e foi um ponto que muito me agradou. O Islã é cheio de doutrinas rígidas, mas 

elas te expõe de uma forma livre. Você segue se você quiser e se você se expõe a 

seguir a religião você se esforça a alcançar os objetivos que ela determina pra 

pessoa. Isso faz com que a vida da pessoa venha sofrer uma transformação 

porque eu acho importante que as pessoas venham pro Islã, venham com essa 

mesma convicção pra transformar a vida delas de uma forma melhor porque 

senão ela não sente a diferença e a religião passa a ser uma coisa...um 

complemento, mas na verdade não tá preenchendo o que a pessoa tá procurando. 

A religião realmente tem que fazer uma mudança na vida da pessoa. Pra mim 

hoje o Islã faz essa diferença, cria essas mudanças. 
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Vlr – Desde quando você é casado? 

A – Estou casado há 2 anos. 

Vlr – Sua esposa é muçulmana? 

A – Minha esposa não é muçulmana, ela é simpatizante. 

Vlr – Ela tem alguma religião? 

A – Ela já foi católica, ela tinha alguns costumes que ela pegou com os avós, a mãe, 

por exemplo, colocar café pra estátua de santo, não sei o que...pipoca, aquela 

coisa...fazia algumas festas dessas divindades ou desses santos, aí ela cortou 

todo esses tipo de informação depois que ela teve o acesso a essas informações, 

mais eu nunca em nenhum momento eu forcei esse tipo de situação com ela. 

Sempre expus aquilo que eu acredito hoje, sempre dei acesso a ela com algumas 

informações através de livros, um bate papo, a fazer reflexões e por si só ela vem 

tomando atitudes porque a religião em si não pode obrigar a pessoa a seguir, mas 

eu tenho a obrigação de mostrar pra ela os qual os princípios que me fazem ser 

do jeito que eu sou hoje. A religião influencia no caráter, no jeito de ser e isso 

foi importante, esse diálogo que eu tenho com ela durante esse tempo, fez ela 

hoje ser uma simpatizante. Ainda não é muçulmana por Deus primeiramente e 

também pela falta de compreensão de alguns pontos que precisam ser melhor 

conversados, não só por mim, mas com outras mulheres, acho que é importante 

ter esse contato é o que ultimamente eu venho tentando, mas ela não é 

muçulmana ainda. 

Vlr – Ela já sabia que você era muçulmano mesmo antes de casar? 

A – Eu casei na mesquita. Eu não tenho o casamento civil. Inclusive eu casei num 

domingo e na segunda feira eu fui fazer a peregrinação em Meca, fiquei 1 mês 

fora. Ao contrário, em vez de ter lua de mel (risos) teve um mês de reflexão. Ela 

sentiu super bem. Foi uma pessoa que apoiou. Era um momento importante pra 

ir, eu larguei tudo para ir. Pra mim era importante porque eu achava que poderia 

ser a última oportunidade. Mesmo que hoje apareça uma, mas naquele momento 

era importante e graças a Deus tive a oportunidade e fiz a peregrinação. E a 

peregrinação tem um intuito muito forte de limpar...quando a pessoa faz 

corretamente com o coração, Deus vem perdoar todos os pecados anteriores, né? 

O meu relacionamento com ela não poderia permanecer da forma que estava 

sem o casamento religioso. Quando foi confirmado a minha ida pra Meca e 

sabendo que ia fazer o Hajj mais correto, dentro da minha possibilidade. Pra que 

Deus venha perdoar meus pecados anteriores eu não poderia voltar para o Brasil 

e me deparar com uma situação errada que seria tá com uma mulher, uma pessoa 

que eu já tinha um convívio como marido e mulher, mas não tava casado na 

mesquita. Então eu tive uma conversa longa com ela  a respeito disso, não era o 

momento ainda pra gente casar, mesmo tendo um tempo, a gente queria criar 

uma situação bonita. Eu fiquei 4 anos com ela...foi assim eu tive um 

relacionamento de muitos anos com ela, e o Islã e ela veio junto assim sabe? E 

no início do Islã eu não sacava essas coisas assim, entendeu? Depois, conforme 

o conhecimento da religião e conversa e tudo, você vai amadurecendo suas 

atitudes e vai mudando um pouco. Fui vendo essa necessidade e achava 

importante permanecer com ela. Era uma pessoa que eu escolhi pra mim mesmo, 
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só precisava transformar meu relacionamento com ela dentro da realidade do que 

eu acredito hoje porque era importante tá fazendo o casamento nem que seja 

religioso porque o mais importante era pra Deus mesmo. 

Vlr – Como é o casamento na mesquita? 

A – É interessante. Tem um ritual diferente do que a gente tá acostumado em igreja. 

Inclusive tem um fato muito engraçado do casamento de um amigo meu que a 

esposa dele veio de véu e grinalda achando que ia ser o mesmo processo de uma 

igreja católica e aí chegou aqui e viu que não era nada disso, todo aquele 

glamour. O casamento no Islã pode ser glamouroso como também pode ser 

muito simples, eu, minha esposa, duas testemunhas, não precisa ser o sheik. Tem 

que ser duas testemunhas muçulmanas ou 4, não tenho certeza, não sou a pessoa 

mais apta para te informar, mas em torno de 2 a 4 pessoas muçulmanas como 

testemunhas. O casal e o representante da esposa...se ela tem um pai, o pai seja 

representante dela pra passar a mão dela pro marido ou então se coloca uma 

pessoa pra responder por ela, aí você dá um dote. É bem simples. Pode ser muito 

rápido ou demorado. Você fala do seu interesse pra pessoa que responde pela 

mulher, você dá o dote, ela vê se aceita o dote. Ela aceitando, você dá esse dote 

pra ela. Ela determina quando ela quer receber esse dote. Posteriormente tem 

algumas palavras que você fala em árabe sobre o relacionamento que está sendo 

selado naquele momento e tal...não é diferente do católico nessa parte, né? Tem 

algumas palavrinhas que se fala do compromisso, se entrega o dote e tá feito o 

casamento, recebe um contrato. 

Vlr – Como é essa entrega do dote? 

A – Por exemplo, eu entrego esse dote pra pessoa que está sendo representante dela 

porque sempre se procura pronunciar para o homem, pode ser o pai ou tio ou 

irmão. Pode ser uma pessoa que ela determine que possa ser o representante dela 

e aí eu passo a ter um diálogo com o representante dela. Ela tá acompanhando 

tudo, né? Ela é consultada sobre o dote, sobre varias situações, se ela quer 

mesmo.Toda a conversa é feita através desse representante. O dote seria um 

presente que ela vai ter, que ela vai utilizar agora. Ela pode guardar pra uma 

necessidade. Ela gasta da forma que ela quiser. Pode ser em dinheiro ou em 

bens. 

Vlr – No seu caso? 

A – Eu dei em ouro. Eu determinei um valor x e esse valor eu dei em jóias pra ela e 

ela aceitou...e nós tínhamos conversado antes sobre isso. É uma regra da 

religião. É um presente que ela vai ter e gastar da forma que ela achar 

conveniente, se ela vai guardar enfim...as peças que eu dei pra ela ela não tem 

mais (risos) ela faz o que quiser com o dote dela e eu não posso interferir. É 

como se fosse um presente obrigatório que eu teria que dar pra ela. É uma forma 

de segurança. 

Vlr – E as testemunhas? 

A – Elas tem um caráter de testemunhar um ato que a partir daquele momento o 

André e aquela pessoa teve seus laços firmados. E tem um contrato que diz que 
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aquela pessoa, fulana de tal com fulano de tal, no dia tal, passou a casar perante 

Deus. É todo um texto que eu não sei dizer... 

Vlr – Esse contrato fica com você? 

A – Esse contrato, só pra você ter uma idéia, até hoje eu não peguei com o Jihad. Faz 

2 anos e meio que eu casei e ainda não peguei com ele. É um direito meu, mas 

na verdade eu casei perante Deus. A gente não ficou pensando: “nossa eu 

preciso de um papel pra comprovar que eu estou”, não. Pra gente, por enquanto, 

tá tranqüilo. A familia dela tava presente, a minha também, foi bem simples, 

singelo. Fiz o almoço. 

Vlr – A familia dela é católica? 

A – É tipo católico, mas não freqüenta a igreja, mistura um pouco com católico com 

isso, com aquilo. Mas não teve problema. Eles passam aqui, adoram de comer 

aqui na mesquita. 

Vlr – Como você se sente dentro da nova religião. Encontrou o que buscava? 

A – Com o Islã eu consegui muita coisa. Consegui meu carro...indiretamente o Islã 

teve influencia. Tenho o meu carro, de ter alguns bens, de alguns móveis. Hoje 

eu moro na casa própria dos meus pais por enquanto. Eu não tive a minha. É 

uma conquista que ainda irei de ter se Deus quiser, mas também Deus tá me 

dando saúde, disponibilidade de querer buscar esse objetivo e, eu acho que não 

vai demorar muito. A doutrina do Islã me dá uma conduta, um caráter, uma 

forma de trabalhar, um pensamento que me faz buscar mesmo os objetivos 

inclusive de procurar um serviço honesto. Poderia até enriquecer ilicitamente 

procurando outro tipo de produto. Eu tive uma experiência de trabalho, por 

exemplo, eu tive uma empresa, logo quando eu entrei no Islã e essa empresa eu 

cobrava juros. Juros é estritamente proibido, mas eu não fazia questão de 

procurar informação. Deus de uma certa forma indiretamente me, podemos dizer 

assim, me castigou, me tirando uma boa parte das coisas que eu tinha 

conseguido com aquele dinheiro que na verdade não era um dinheiro licito. Não 

é um direito ilícito porque eu roubei de alguém, mas é um direito ilícito por 

causa dos juros, do fator de cobrar juros sobre um produto, sobre um serviço que 

eu não podia cobrar por aspecto religioso, não por aspecto comercial. No Brasil 

isso é a coisa mais natural que tem (risos) ao contrário acho que é necessidade de 

muita gente. 

Vlr – Então a religião permitiu mudanças no trabalho? 

A – Demais. Porque conforme eu fui obtendo mais conhecimento, buscando mais 

conhecimento, fui me deparando com situações do trabalho que não estavam 

dentro dos princípios que eu passei a adotar pra mim. Então eu tive que me 

adaptar a esses princípios. Por exemplo, eu não podia estar trabalhando numa 

empresa onde cobrava juros, não podia trabalhar numa empresa que trabalhava 

com produto ilícito. Não podia trabalhar com produtos que, por exemplo, seriam 

derivados da carne de porco. O que é ruim pra mim, eu acredito que seja ruim 

pras outras pessoas também então eu não vou trabalhar com esse tipo de 

produto. 

Vlr – Como você ficou sabendo dessas coisas? 
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A – Através de aula, de conversa com o sheik, pessoas da comunidade em si. Às 

vezes eu sabia que os juros era ilícito, mas eu não fazia questão de procurar pra 

não deparar com o confronto....eu não vou buscar informação...deixa lá  porque 

fique como eu não sei ainda nada então tudo bem, mas de leve eu sabia sim. 

Deus sabe dessas situações sim, não tem como esconder essas questões de Deus 

então eu tive naquilo que eu busquei. Aquilo que eu plantei, eu colhi depois. Não 

foi uma colheita produtiva, positiva. Eu estou com as seqüelas dela até hoje, eu 

não tenho hoje meu nome limpo, tenho algumas questões de banco pra resolver, 

para pagar, isso é produto daquela atitude que eu tive daquele tempo. Hoje, por 

exemplo, eu trabalho com página na internet e antes eu estava trabalhando com 

curso de inglês. São empresas que determinam o valor da prestação de serviço e 

acabou e aquele valor eu não cobro e nem ganho absolutamente nada que seja 

cobrado de juros, então a empresa determina um valor e esse valor você vai 

acertar com a empresa onde eu presto serviço. Isso na escola de inglês era assim. 

Onde eu trabalho hoje é assim, por exemplo, eu procuro empresas que primeiro 

são serviços ou produtos que não me prejudica ou foge daquele princípio que eu 

tenho de trabalho, né? Eu fujo de situações ilícitas aonde esse dinheiro não 

entraria de uma forma positiva pra mim senão ia ser extremamente ruim. Eu 

procuro fugir desse tipo de opção de trabalho. consórcio, é um tipo de trabalho 

que eu não entro porque ele tem o jeito de cobrar as pessoas, tem um jeito de 

enganação, tem uma forma de criar uma situação para aquele cliente final e por 

mais que você ganhe dinheiro esse dinheiro não é licito ao nosso ponto de vista, 

é claro. Pelo menos na religião cristã que eu saiba assim... não sei se tem algum 

tipo de restrição sobre juros. Os juros é que detona. A gente num país como o 

Brasil tá quebrado. Vive pagando juros, pega empréstimos. Nós vivemos a 

seqüela de um país que vive na dependência dos juros. 

Vlr – A religião permitiu mudanças na família? 

A – Antes de eu aceitar o Islã eu era um militante político de muito tempo já. Eu tive 

oportunidade de fazer muitas atividades políticas na minha cidade, aqui em São 

Bernardo. Eu tive influencia política de movimento estudantil, de movimento 

negro, de movimento social em geral inclusive fui pra Cuba em 95 pela 

prefeitura do município de Diadema devido aos vários trabalhos que eu já fiz 

junto a eles e aquela juventude daquela época me escolheu para representá-los 

em Cuba, num congresso mundial da juventude. Nessa época eu não era 

muçulmano ainda. Inclusive lá para nós que éramos visitantes o prato principal 

era sempre porco, arroz, um feijão diferente do nosso, agora eu ia sofrer muito lá 

(risos). Em termos de alimentação eles são muito carentes . Eu já tinha um certo 

respeito dentro de casa, mas por parte religiosa eles sentiram a diferença de 

aspecto de eu acordar de manha pra rezar. As coisas que eu falava mudou 

bastante, meu relacionamento, o fato de eu ter me encontrado com minha esposa. 

O relacionamento com ela foi o correto, sem nenhum tipo de problema conjugal, 

sem nenhum aspecto de traição, fornicação e eu vou manter isso por muito 

tempo. A mudança junto a família ocorreu, o lado espiritual meu foi bem 

apreciado, bem observado tanto a princípio por falta de conhecimento teve 

aquele lance como eu falei no início de querer passar um óleo na porta. Hoje eles 

respeitam, tem uma brincadeirinha ou outra, mas tudo se leva dentro daquele 

limite. 

Vlr – Quais as diferenças que sua esposa não consegue assimilar do Islã? 
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A – Ela consegue entender, mas ela não consegue utilizar pra ela o uso do véu, por 

exemplo, a prática da oração. Ela pratica esporadicamente não conforme os 

horários pré determinados que a mesquita tem, que o Islã determina, que Deus 

determinou, mais essa parte aí, ela é uma pessoa recatada, é uma mulher muito 

caseira, ela sai normalmente comigo ou com a família, não tem o costume de 

sair sozinha, não tem muitos amigos. A amizade dela é muito restrita, não existe 

imposição da minha parte, é o jeito dela mesmo. Ela é uma pessoa que tem uma 

dificuldade de relacionamento, ela conhece muito a pessoa pra ser amigo, se 

pisou na bola com ela não vai ser a mesma coisa. Apresar de ser extremamente 

simpática, fácil de se relacionar com as pessoas. Ela já tem alguns costumes que 

lembram a mulher muçulmana. um dos pontos que eu observo e que a gente 

conversa bastante é o lance dela dar esse passo na vida. Tá faltando dar o passo 

principal que é praticar aquilo que hoje ela acredita ser correto, mas ela não 

consegue colocar aquilo em prática. Ela permanece com aquela idéia de Deus 

como sendo o único, acredita nos princípios, mas...ela, por exemplo, já parou de 

comer carne de porco, evita o máximo. Às vezes, ela se engana e compra uma 

salsicha. O convívio nosso tanto com minha família e minha esposa é positivo e 

essa diferença não é sentida porque ela pegou o início do Islã, viu as dificuldades 

que eu tive no início da prática em geral até de deixar de rezar uma outra oração, 

até ficar um bom tempo sem vir na mesquita. No início eu ficava um bom 

tempo...aquela questão de você criar uma identidade. Hoje eu fico triste quando 

não venho pra cá. Antes eu precisava mais de informação pra eu me estruturar, 

talvez pela idade também, por ser muito jovem e não ter aquelas pessoas ao 

redor, muçulmanos convivendo juntos pra melhorar suas atitudes. Conforme 

você vai se informando, você vai vendo que estando com a comunidade ou não, 

Deus tá te vendo sempre e sua atitude vai ser avaliada depois, não adianta fugir 

disso...acho que todo o muçulmano faz o que faz por temer a Deus. Ama a Deus, 

mas ao mesmo tempo teme a Deus o castigo que tá previsto pras pessoas que não 

o obedecem, não fazem aquilo que está prescrito pra eles fazerem. Por isso ele 

pratica e depois passa a ser uma prática normal como comer, passa a ser uma 

coisa diária da vida mesmo, uma necessidade diária, da mesma forma como a 

gente lembra de comer, da mesma forma. 

Vlr – E na sua vida social o que mudou? 

A – Hoje eu não tenho a mesma militância apesar de ter contribuído pra algumas 

discussões políticas da minha juventude...eu ainda tenho uma certa participação, 

mas a minha atuação hoje eu tentei o máximo desmembrar ela pra comunidade, 

de tentar fazer algum trabalho aqui, dentro do convívio da nossa comunidade. 

Várias tentativas já foram feitas, por exemplo, se reunir. Criar uma forma da 

gente ter mais contato, criar um vínculo maior com os muçulmanos daqui. 

Porque o nosso convívio é diferente de uma igreja cristã aonde o pessoal vai, vai 

todo mundo, o pessoal abraça, beija, canta, faz tudo. Aqui na mesquita o tipo de 

relacionamento é um pouco diferente. 

Vlr – Seria possível mudar? 

A – Algumas coisas que não fogem dos princípios religiosos sim, ao contrário, a 

religião era muito mais unida no tempo do profeta do que hoje. Hoje em dia as 

pessoas estão um pouco separadas. No relacionamento as pessoas estão um 

pouco difícil hoje e é uma coisa que não pode acontecer entre a gente. A gente 
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tem que estar forte porque ainda nós somos pouco aqui. As pessoas ficam 

separadas e fica mais fácil largar os princípios da religião o que aconteceu 

comigo num certo momento do início. Você entra com aquele gás todo, faz e 

faz, depois tem aquele momento que você fica mais longe da comunidade...se 

apega a outras coisas só que ainda você vai buscar informação aí conforme o 

tempo e a sua idade também, as suas diretrizes, os seus princípios mudam, né? E 

aí você começa se centrar novamente, alguns não conseguem mais...saem da 

religião, enfim...a gente precisa melhorar o nosso convívio tanto jovem, adulto, 

mulher. A comunidade árabe daqui procura manter seus vários laços em vários 

aspectos como morar perto, manter a língua deles que não que não é um árabe 

do Alcorão, mas um árabe especifico do país, regionalista. Eles mantêm esses 

costumes. São formas de relacionamento interessante onde nós brasileiros que 

era pra sermos mais próximos a gente sente uma falta disso também. 

Vlr – O que poderia mudar na religião? 

A – A religião em si não se muda. O que muda é a atitude das pessoas dessa 

comunidade especificamente aqui em São Bernardo que é a comunidade que eu 

convivo que aí eu vou poder opinar. A gente mesmo criar situações pra gente se 

encontrar, ficar mais junto, mais próximo. 

Vlr – Qual atividade que poderia ser feita aqui? 

A – Uma palestra, uma atividade no final de semana onde todo mundo se encontre, 

jogar bola, juntar umas meninas para jogar vôlei, praticar esportes. São situações 

que aqui faltam, nascer entre nós porque eles já fazem isso por estarem com esse 

conceito de coletividade. 

Vlr – A tua idéia de unidade é entre o pessoal que se converteu? 

A – Ao contrário, com toda a comunidade, sem restrições de idade, de sexo, mas 

dentro dos princípios religiosos. E quem tá sentindo mais essas dificuldades 

somos nós brasileiros. Os brasileiros tentarem se organizar para que aprendam o 

sentido de coletividade aqui dentro. E coletividade é em aspecto geral mesmo 

inclusive criando situações de relacionamento positivo junto com a comunidade 

árabe que já freqüenta aqui a mesquita. 

Vlr – Voltando a questão social, como ficaram as suas amizades? 

A – Muitos amigos que eu tive, muitos deles eu já não convivo mais, concepções 

totalmente diferentes, conversas totalmente diferentes e não eram bem amigos. 

De amigo a gente vê poucos, com a minha esposa também não sou uma pessoa 

de muitos amigos próximos. Próximo mesmo, tem um ou dois. Aquelas pessoas 

que eu convivia e tal e, que eu poderia chamar de amigo, hoje eles tem 

princípios totalmente diferentes dos meus. Não vejo respeito com outras pessoas, 

conceito de esposa, conceito de filho, educação. Muitas coisas começaram a se 

contrapor, né?  

Vlr – Por exemplo? 

Vlr – Conversa sobre mulher, por exemplo. Eu nunca fui uma pessoa, mesmo antes 

do Islã, não era uma coisa agradável pra mim ficar ouvindo especificações, 

relacionamentos entre as pessoas. As pessoas gostavam de ficar falando isso. 
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Esse tipo de conversa eu já não gostava, mas tolerava e eu passei a nem tolerar 

mais esse tipo de conversa. É uma falta de respeito com a pessoa com que ele 

saiu. Forma vulgar de expor a situação, tipo as idéias eram muito contrárias em 

termos de educação, de filho, de querer ser alguém, sabe? Começou a mudar 

muita coisa. Houve muitas piadas sobre a conversão, chega a ponto de andar na 

rua e a pessoa fazer gracinhas, rindo. 

A – O que não mudou na sua vida depois do Islã? 

A – Uma das coisas que eu já tinha que era a questão de princípios que eu adquiri 

nos movimentos que eu participei, tanto no Hip-hop quanto no movimento negro 

era a questão de ficar longe do álcool, drogas, essas coisas. Eu nunca tive esse 

tipo de contato devido aos princípios que eu adotei quando jovem. A 

participação desses movimentos foram importantes para mim tá desenvolvendo 

essa identidade. Eu fumava cigarro, mas não usava qualquer tipo de droga e não 

tinha nenhum vínculo com álcool devido a postura que eu tinha. O grupo já não 

usava e pedia pra que seus integrantes também não usasse. Então era uma norma 

pra fazer parte daquele grupo, interessante porque livrou muita gente de se 

apegar a esse vício. Não foi uma pessoa como a gente escuta: “ah, eu era 

drogado...e de repente eu encontrei o meu....” eu entrei na religião pela religião 

mesmo, não porque eu era viciado e de repente eu encontrei a salvação (risos), 

foi bem mais tranqüilo. E além disso eu já tinha uma certa disciplina na vida e, a 

religião só aperfeiçoou essa disciplina. Tem algumas questões do dia-a-dia a 

serem feitas e organizar melhor meu tempo também. Hoje eu tenho que trabalhar 

o tempo pra se adequar as orações que são por mim obrigatórias e antes  eu tinha 

que me adequar em outras situações, de reuniões, organizar essas questões pra 

eu poder encaixar junto com minha vida que é trabalho, estudo. A questão de 

organização era uma questão que eu tinha de fazer mesmo, né? Trabalhava com 

a agenda e organizava direitinho os horários senão ia virar uma bagunça que era 

muito compromisso que eu tinha. Coisas que não mudaram na minha vida foi 

organização, o fato de não ter grandes vícios, cigarro eu larguei logo depois que 

eu entrei no Islã. Eu entendo que o Islã proíbe o cigarro, tem outras pessoas que 

dizem que não, é uma discussão muito longa então prefiro não cair entre elas. 

Prefiro eu, pelo meu entendimento, eu não utilizo cigarro porque eu entendo que 

faz mal e tal. O que faz mal pro corpo não é bom e o Islã não defende nada que 

seja prejudicial, mas fica a critério de cada um. O cigarro foi a coisa que eu 

larguei depois que eu entrei no Islã. 

Vlr – Qual foi a coisa mais difícil de ter largado? 

A – Uma das coisas que eu fiz e larguei assim foi o cigarro. Eu tinha uma dificuldade 

de largar. A partir do momento que eu entrei no Islã, depois que eu entendi a 

religião, foi de uma vez só. Eu sempre tinha aquela coisa de largar, voltar, largar, 

voltar,mas chegou um momento que eu larguei e nunca mais pus na boca. O 

vício do cigarro é psicológico mesmo, se você determinar que você não quer 

mais, você consegue largar. O corpo necessita então você vai trocar por bala, 

troca por outras coisas aí chega um momento que você não precisa nem da bala, 

nem de nada. 

Vlr – Você teve alguma dificuldade em largar alguma crença? 
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A – Vício de crença até hoje eu falo: “Virgem Maria”, termos assim...a gente 

esquece de alguma coisa  e acaba pronunciando, mas como não tem aquela 

intenção não tem tantos problemas. A gente tem isso do cristianismo, que eu vim 

do cristianismo e tem algumas questões que ficam quase como um vício. “Nossa 

Senhora”, falar: “Virgem Maria”. Uma das coisas que foi muito difícil é...eu 

gostava de ir na praia, hoje eu vou menos e quando eu vou, vou com restrições. 

Procuro um lugar mais deserto, mais tranqüilo, então tudo isso é uma questão 

que influenciou a minha vinda pro Islã. Eu tento ainda treinar a forma de 

cumprimentar as pessoas. Eu era uma pessoa que cumprimentava principalmente 

as mulheres, cumprimentava com abraço, beijo e era um vício que eu tinha e 

hoje eu tento, né? Na medida do possível a pessoa acha que eu estou barrando 

ela, mas eu estou tentando sempre evitar esse tipo de contato que é uma coisa 

que não é interessante. Depois veio explicado pra nós essa questão. É um vicio 

que nós tínhamos...comer feijoada, eu adorava comer carne de porco, de uma 

certa forma. Hoje eu entendo os malefícios que a carne de porco causa e os por 

quês tanto religiosos quanto científicos então pra mim não é interessante 

consumir, mas isso era uma coisa que eu tinha como padrão....quarta-feira vou 

comer feijoada, sexta-feira vou comer bisteca. Eu consumia mesmo a carne de 

porco. Com o Islã eu larguei, mas foi um tipo é....mortadela, salsicha, comer hot-

dog na rua. A gente corta tudo depois que entra no Islã. Qualquer alimento que 

seja feito...até um feijão que foi cozinhado com carne de porco, nem o caldo do 

feijão, nem o próprio feijão. 

Vlr – Você parou aos poucos? 

A – Não, não. Foi bruscamente. Foi uma parada brusca. Passei evitar porque eu achei 

tão fascinante os princípios do Islã que eu dei um breque, assim. É lógico que a 

gente sentia no inicio aquela falta, aquela vontade, mas lembrava dos princípios 

e considera ele os maiores, né? Tem uma questão interessante aqui quando eu 

tive o contato com o Islã e foi bem dentro do mês do Ramadã e a pessoa que 

deu, Abdu Ahmene que me trouxe os livros pra ler, ele tava em pleno mês de 

jejum e, eu brincava muito com ele, zoava com ele: “oh, você é louco, não quer 

comer mesmo isso aqui?” e aí outro ano lá era eu fazendo jejum, entendeu? Foi 

bem interessante isso aí, então teve coisas que fizeram diferença. Os princípios 

são maiores que as vontades. 

A – Teve alguns benefícios conseguidos depois do Islã? 

Vlr – Tanto os benefícios quanto às coisas que foram me tirados da vida. Depois o 

Islã fortificou a idéia de independência financeira, de você ter seu próprio 

negócio tendo seu tempo disponível já pra prática da oração, pra você se dispor 

para as atividades religiosas. A partir desse principio eu procurei desenvolver 

alguma atividade onde eu pudesse ser dono do meu tempo, pra poder 

disponibilizar meu tempo da melhor forma. Mas ao mesmo tempo em que eu 

pensei assim a melhor forma de praticar a religião e Deus também me deu essa 

oportunidade, eu....foi falta de conhecimento e falta de vontade de buscar o 

conhecimento a respeito dos juros. Eu cobrei juros quando eu tinha uma empresa 

e eu tive muitos lucros. Comprei o meu carro, comprei mais algumas outras 

coisas, viajava bastante, tinha condições. Apesar de ser jovem, tem uma empresa 

que te dá rentabilidade você, às vezes, a maioria gasta com coisas superficiais 

assim...viagem...restaurante... e o carro foi a única coisa concreta que eu adquiri. 
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Algumas vezes vinha da forma normal e outras, vinha sobre a forma de juros. Eu 

cobrava juros dos clientes então o juros é uma coisa abominável pelo Islã, é 

estritamente proibido. A partir do momento que esse dinheiro dos juros entra pra 

você, entra como uma forma ilícita. Não é um dinheiro limpo. De uma certa 

forma Deus me puniu porque perdi uma boa base dessa estrutura financeira que 

eu tive. Hoje eu compreendo que eu perdi devido as atitudes que eu tomei, talvez 

se eu tivesse tomado...Deus sabe mais, mas o fato de eu ter cobrado juros foi um 

fator determinante que causou essa situação que eu passo hoje, situação não tão 

confortável, mas ao mesmo tempo me ensinou muito na vida porque se hoje eu 

abrisse um novo comércio pra mim eu jamais cobraria esses juros. Eu ia 

procurar desenvolver um trabalho que não influenciaria os meus princípios 

religiosos. Isso pra mim foi um grande problema. Eu tive bastante perda, mas eu 

ganhei muita coisa a princípio. Até o momento que eu estava fazendo 

corretamente, eu tive a oportunidade de ganhar bastante dinheiro e os bens 

materiais foram...eu tenho som, tevê, tem algumas coisinhas de utilidade 

doméstica, né? Que eu tive a oportunidade de adquirir e o carro. Só que o carro 

não tá quitado, eu estou lutando pra quitar ele. E agora eu estou num outro 

processo, eu quero conquistar a minha casa. Dentro desses princípios que eu 

falei sem necessidade de se utilizar de juros ou de qualquer outro meio ilícito pra 

eu alcançar ele, né? O valor conquistado da forma correta é por Deus abençoado 

porque você teve a preocupação de fazer isso porque você teme a Deus e teme o 

resultado dessas ações depois, né? Então Deus vem me abençoar que eu estou 

num trabalho onde todo o projeto dele é de forma lícita. Então pra mim isso é 

interessante porque eu estou tendo a possibilidade de tempo, porque eu 

desenvolvo o meu tempo durante o dia de trabalho e, o dinheiro que entra não 

vem de forma ilícita. Tudo que eu estou colhendo hoje é um dinheiro que, graças 

a Deus, eu posso dizer que é um dinheiro licito então isso tá me dando 

oportunidade de fazer alguns planejamentos, eu e minha esposa, inclusive. O 

bem maior que eu tenho hoje foi a informação que eu tive, foi a conduta, foi as 

coisas que mudaram na minha vida depois do Islã. Os bens materiais, que foi 

principal e que eu acho que eu só tenho ele até hoje porque eu utilizo ele 

também para fins religiosos é o carro. Porque quando eu tenho disponibilidade 

eu vou visitar os muçulmanos, várias outras atividades relacionadas ao Islã e 

quando eu adquiri esse carro eu falei pra Deus que eu adquirindo o carro eu 

utilizaria ele para esses fins, também para esses fins e se não fosse por ele eu já 

teria perdido esse carro também. Hoje eu permaneço com ele e é uma ferramenta 

importante hoje pra mim e tenho certeza que pra outros irmãos aí, na medida do 

possível tá utilizando desse bem meu. 

Vlr – Com relação a sua prática religiosa, quantas vezes você vem à mesquita? 

A – Existe uma obrigação na sexta-feira porque é um momento onde a comunidade 

muçulmana consegue se juntar e a partir daí se discutir os problemas ou 

situações que acontecem no nosso dia-a-dia. É um momento onde que 

pessoas....os sheiks que passam por essa mesquita se envolvem durante a semana 

com situações, por exemplo, essa semana...a ultima semana nós estávamos 

conversando sobre educação que devido a situação atual de guerra, deve estar se 

falando sobre fé e posição dos muçulmanos sobre ela, né? Então a gente acaba 

discutindo vários assuntos. A sexta-feira, desde o tempo do profeta é um 

momento que é colocado as questões da sociedade e a comunidade ouve a 

posição do Islã perante aquele tipo de situação. Então o que o Islã pensa sobre a 
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educação do filho, do pai, como os pais tem que tratar seus filhos, a melhor 

escola, como acompanhar a educação dos seus filhos. Então você tem todo tipo 

de informação, discussão, você vai ter na sexta-feira. Na sexta-feira, o 

muçulmano tem que se resguardar pra se vê na comunidade. Você vai encontrar 

a mesquita cheia, você vai ter contato com seus irmãos, existe, vamos dizer 

assim, uma confraternização depois, ou se cumprimenta ou vão almoçar juntos, 

vão colocar os assuntos em dia. Pra mim já teve tempo que eu fiquei muitos dias 

sem vir na mesquita. Ficava quase meses sem vir. 

Vlr – Mas por que? 

A – Foi bem esse momento onde os juros era uma coisa que eu tava trabalhando. O 

tipo de trabalho que eu fazia, eu determinava meu tempo, mas só que aquela 

coisa de ganância...eu morava em São Paulo, na Santa Cecília, dificultava um 

pouco a minha vinda aqui, mas foi questão mesmo de priorizar. Varias situações 

que ocorreram na minha vida, aí eu passei a refletir as atitudes que eu tinha 

tomado e passei a modificar os pontos de vista e colocar a mesquita como uma 

prioridade que tem que ser tomada da mesma forma que a prioridade hoje 

é....natural hoje, por exemplo, eu chegar ao meio dia querer comer, a noite 

querer jantar, colocar como prioridade também. Então eu tento uma vez por dia 

estar vindo à mesquita. Quando eu consigo ficar mais melhor, mas eu tento vir 

uma vez por dia na mesquita em uma das cinco orações. Eu já tenho isso como 

prioridade, às vezes, eu não consigo, né? E quando eu não consigo, eu sinto. Isso 

pra mim é interessante até sentir falta quando isso não acontece quando chega 

assim no final do dia ou no término da noite eu perceber que durante o dia eu 

não conseguir vir então pra mim isso incomoda. Então é importante manter esse 

tipo de sentimento de se incomodar quando não vir e sempre se organizar pra 

poder vir pelo menos em uma das orações, né?  

Vlr – Qual o momento que você acha mais importante na sexta-feira? 

A – Acho que é muito forte é o momento da oração da reza coletiva. O momento que 

se faz o pronunciamento do sher (sheik que pronuncia a Khutba) quando ele 

passa ao ponto da discussão do dia. A partir do momento que o sher sobe no 

mimbar, as pessoas não podem manter contato ou falar de qualquer forma...de 

cumprimento, absolutamente nada. Você tem que direcionar a atenção pra aquilo 

que se é dito mesmo que você não...no nosso caso, não entende o árabe, mas eu 

sei que depois vai vir a tradução e é importante você respeitar as pessoas que 

entendem. Não fazer conversa paralela enquanto que o sheik está falando, então 

é um momento em que a pessoa senta e presta 100% atenção ao discurso do 

sher. É um momento importante porque você cria uma situação de disciplina que 

o nosso povo precisa...nosso povo brasileiro precisa de disciplina, precisa de 

ouvir mais do que falar, precisa aprender muitas coisas na vida e a religião cria 

uma situação que quase obriga as pessoas a criarem uma situação de disciplina 

pelo menos aqui dentro. No cristianismo eu sinto a diferença. Eu acho que eles 

tem a disciplina dentro do ritual religioso cada um tem sua disciplina. O culto é 

diferente, o princípio é diferente, mas isso é uma das coisas que agrada a 

qualquer religião. É você sentir bem porque existe uma mudança na sua vida 

porque tem que mudar. A religião veio pra dar uma diferenciação na vida da 

pessoa e o fato de você se auto disciplinar, se organizar para seu lado espiritual. 

Então você dedica determinados dias e horários da sua vida pra religião. Isso é 
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uma coisa que aqui também tem, essa disciplina é importante... isso pra qualquer 

religião você ter isso. 

Vlr – Por que você acha que o povo brasileiro precisa de disciplina? 

A – O povo brasileiro precisa. O povo brasileiro é muito relapso. Ele vive muito o 

momento e não tem muitas preocupações. A gente é um grupo muito rico, vive 

num país rico, cultura rica, mas uma população que não trabalhou esse 

desenvolvimento intelectual, político pra poder realmente criar uma situação 

nova. Infelizmente tá saindo a duros golpes que está se modificando a situação. 

Nós somos um país tolerante. Aqui se o Islã aumentasse aqui, se o numero da 

população fosse um numero razoavelmente bom, alem das relações de 

muçulmanos aqui, os brasileiros com outras religiões seria perfeitamente de 

tolerância. Devido a tolerância, o conceito de respeito pela sua opção religiosa 

porque as pessoas iam perceber a diferença nas atitudes dos muçulmanos e se 

Deus quiser espero que isso venha a acontecer e cresça mesmo, né? O Islã por 

outro lado, ele obriga muito a formação, se exige muito da pessoa a formação e 

uma pessoa que não se dispõe a se formar no Islã ela não consegue nem seguir a 

religião. E uma pessoa formada ela consegue desenvolver melhor seu intelecto, 

desenvolver seus pontos de vista sobre os mais diversos assuntos, né? Tanto as 

religiosas quanto as particulares. A pessoa passa a se posicionar, passa a 

desenvolver um intelecto mais político pra relacionamento familiar, social, no 

geral. É um ponto importante, a gente espera que a sociedade brasileira o dia que 

tiver esse acesso, ela com certeza vai mudar em aspectos políticos, o país vai dar 

uma mudada. Acho que as outras religiões também lutam pra que isso venha a se 

concretizar. 

Vlr – Gostaria de saber quais os pontos positivos e negativos da sociedade brasileira? 

A – O brasileiro gosta de mesclar tudo, sabe? Pouquinho de cristão, pouquinho de 

judeu, pouquinho de Islã, ajunta tudo e fala: “essa é a minha religião”. Uma 

grande parte das pessoas que eu conheço são dessa forma e aí tá pra mim, né? 

Uma discordância particular de não achar conveniente isso: “hoje eu vou fazer 

isso, amanhã eu vou no Candomblé, outro dia eu vou na missa e tudo certo, 

porque todos os caminhos chegam a Deus, chegam ao mesmo destino”. Esse tipo 

de pensamento eu não compartilho, eu não sou a favor dele. Falta ao povo maior 

expressão. A culpa não vem só do povo, vem de quem o governa também, mas a 

falta dessa formação, a busca dessa formação, isso prejudica demais o 

andamento de uma sociedade. 

Vlr – Voltando a questão da oração. Você faz algum pedido no momento em que 

você se prostra? 

A – Sempre se pede. A oração é feita em árabe, ela tem um padrão. A gente procura 

rezar da forma que o profeta rezava então você tem algumas seqüências que tem 

que ser seguidas, mas entre essas seqüências você pode estar fazendo seu 

pedidos individuais ou até coletivos, né? Nos é ensinado a fazer pedidos tanto 

individuais quanto coletivos. Não precisa ser antes ou depois. Você cosegue 

pedir durante a oração principalmente no momento onde você se prostra e coloca 

a cabeça no chão. 
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Vlr – O que você fala quando coloca a cabeça no chão? 

A – Se fala “Subhána Rab-bil-ála”, que significa “louvado seja Deus”.  

Vlr – Quantas vezes você fala? 

A – No mínimo 3. A Sunna, no caso o que o profeta fazia? O profeta fazia 3 vezes, 

mas pode fazer em números impares: 3 ou 5 ou 7. 

Vlr – Nesse meio você pede alguma coisa? 

A – Depois que eu falo isso se pede....por exemplo, dentro do Alcorão, Deus fala que 

gosta quando o crente pede pra que Deus perdoe os seus pecados o encaminhem 

a senda reta e que principalmente o livre do tormento infernal e dê o paraíso a 

ele. Isso é um tipo de oração que agrada a Deus. 

Vlr – O que você pede mais? 

A – Eu peço pra que Deus abençoe os muçulmanos. Eu peço pra Deus abençoar a 

minha família, família da minha esposa e encaminhem ao caminho de Deus. 

Peço pros meus amigos, peço pelas pessoas que estão na mesquita, pelos 

muçulmanos daqui e de fora. Peço pra Deus encaminhe as pessoas que estão 

tendo contato com o Islã. Existe várias situações. Às vezes, tem um irmão que 

está com um parente doente e ele te pede pra que Deus abençoe esse parente. 

Tem pessoas que recitam com mais calma ou pegam uma sura maior pra recitar 

e você pegou uma sura menor. Se você terminou sua oração antes você tem que 

estar pensando em coisas positivas: “Oh Deus me ajude hoje no meu trabalho”, 

tem tanta coisa. Você faz um agradecimento a Deus por tudo, né? Por ter te 

guiado, por ter te encaminhado, você glorifica a Deus da forma que ele gosta e 

depois você faz os pedidos e termina pedindo as bênçãos de Deus para os 

profetas. 

Vlr – Isso ajoelhado? 

A – Ajoelhado, sentado, enfim. De preferência direcionado a Meca, né? Aí você faz 

esses pedidos. Então você tem sim os momentos dos pedidos pessoais. 

Vlr – Esses pedidos são feitos também em momentos mais significativos da sua 

vida? 

A – Varia muito da situação. Às vezes, você está mais emotivo, você pede com mais 

fervor, né? Deus conhece nosso intimo e nossas intenções. Então quando a gente 

pede a gente procura pedir da melhor forma possível pra que seja atendido, né? 

Vlr – Pra você, qual a diferença entre cultura árabe e cultura brasileira. 

A – Muita diferença...a gente tem valores, né? Aqui nós temos um costume de 

conversar com mulheres, né? Tem um diálogo maior. O árabe já não tem. O Islã 

não me proíbe de conversar com mulheres ele proíbe sim deu é...ter o contato 

com uma mulher que não seja a minha esposa, ter um contato físico. Isso já é 

questão religiosa mesmo, né? Agora conversar com mulher principalmente se 

tem outras pessoas no ambiente onde você está, não tem problema nenhum. Eu 

gosto de andar com minha esposa de mão dada agora já é difícil você ver 

acontecer isso com o árabe. Acontece às vezes mais é difícil. Por ser brasileiro 
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eu tenho esse costume e permaneço praticando ele por que não vejo nenhum 

empecilho religioso. O relacionamento com os parentes é tranqüilo. Mantenho 

os meus valores enquanto brasileiro e eles também. A gente observa também. O 

árabe em si tem uma postura muito forte, por estar num país que não é dele eles 

são mais unidos ainda. Eu tento compreender da seguinte forma, se nós 

tivéssemos num outro país, nós estaríamos, por mais que a gente não tem o grau 

de parentesco, por sermos a mesma nacionalidade, nós íamos criar um vinculo, 

se organizando em alguns lugares que fosse de nosso agrado, isso é natural.  

Vlr – Como você se habitua a estar em um ambiente praticamente de libaneses e seus 

descendentes? 

A – Apesar de aqui ter uma colônia libanesa muito forte, a mesquita é um lugar 

islâmico onde se pratica cultura islâmica. A mesquita tem as práticas religiosas, 

você vai encontrar pessoas lendo o Alcorão, estudando o Alcorão, rezando, vai 

ver pessoas vindo na oração coletiva que aí prevalece a cultura islâmica, né?  

Vlr – Então você acha que não se confunde com a cultura árabe? 

A – Não. Aí nesse momento, não. Você percebe a cultura árabe quando eles tomam 

chá, conversar, ver o jornalismo do país deles. Todos tem tv a cabo pra ver o que 

está acontecendo em outros países, discute situações políticas de lá. Nós estamos 

discutindo situações políticas nossas, situações nossas do dia a dia, tenta 

amadurecer os pontos, né? Então tem as suas necessidades culturais a serem 

desenvolvidas, a gente desenvolve a nossa, eles desenvolvem a deles. 

Vlr – Por que você usa barba? Seria uma prática islâmica? 

A – No Islã existe a Sunna do profeta. Ela vem logo depois do Alcorão, o que o 

muçulmano deve seguir é os exemplos que o profeta deu das mais variadas 

atitudes da vida dele desde de como comer, utilizar o banheiro, de como falar 

com uma pessoa, são vários os exemplo, né? E um desses exemplos é a barba, 

não só dele, mas de todos os profetas. Os profetas em si usavam barba, né? É 

uma referencia muito forte e que era utilizado na época, por exemplo, pra se 

diferenciar de grupos, por exemplo, tinha no Egito se eu não me engano, tinha 

muita aquela questão do homossexualismo, o homem raspava o rosto e muitos 

pareciam até com mulher mesmo sabe? O mundo daquela época tinha uma 

prática muito diferente. O homossexualismo era uma prática muito freqüente. O 

homem se diferencia da mulher com a barba. A barba é um adorno natural do 

homem, né? Também dos incrédulos e de outros grupos religiosos. O judeu, por 

exemplo, ele mantêm  a barba, o bigode, mantêm essa parte do cabelo, né? (fez o 

gesto com as mãos), essa é uma identificação judia especificamente. O 

muçulmano deixa a barba crescer e apara o bigode, esse é o correto, isso é o que 

o profeta fazia e é uma identificação de você ver uma pessoa que tem a barba e o 

bigode aparados, ele no mínimo, se adequou a cultura islâmica ou é muçulmano 

mesmo. Pelo profeta ter esse tipo de atitude, usar desses argumentos, aqueles 

que procuram seguir da forma mais próxima do profeta, eles procuram praticar 

tudo aquilo que o profeta praticou desde tudo que se possa imaginar que o 

profeta fez, a pessoa tenta se aproximar pra que Deus tenha piedade dele porque 

ele tá tentando imitar ou se aproximar de uma pessoa que foi abençoada por 

Deus, uma pessoa que tem o paraíso como uma certeza pra ele. Enfim, ele tá 

mais próximo de Deus então as pessoas tentam imitá-lo. 
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Vlr – Você se identificou com o uso da barba ou demorou pra começar usá-la? 

A – Eu já deixei a barba maior, eu já cheguei a tempo de não apará-la. Hoje eu aparo 

ela devido a necessidade minha do trabalho. Eu trabalho com público e trabalhar 

com público é complicado. As pessoas infelizmente te julgam pela sua aparência 

e qualquer diferença que eles tem como o padrão de beleza já te coloca as 

barreiras. Então eu pelo menos não tento raspar toda a barba. No momento que 

eles adoram Jesus, mas eles não conseguem identificar aquelas características de 

Jesus como uma coisa bonita. E se a gente for observar todos os profetas desde 

Adão, né? Utilizada barba, né? 

Vlr – Você acha que a pessoa que usa a barba é mais religiosa? 

A – Não. Isso absolutamente não tem nenhum vinculo nesse aspecto. É uma questão 

de você procurar seguir mais. Tem pessoas que tem barba e não tem pratica 

nenhuma religiosa e não só no Islã, mas em outras religiões. Então a barba é só 

uma diferenciação mesmo, né? Diferenciação masculina. Gozado que o Brasil 

está passando por uma mudança de valores agora que estamos com um 

presidente (se referindo a Lula) que utiliza a barba depois de muitos e muitos 

anos, né? Eu não sei quem foi o último antes do Lula que utilizou a barba, mas 

há muito tempo que você não via um presidente com barba. O muçulmano tem 

isso já desde o tempo do profeta mesmo já era ensinado. Se você é uma pessoa 

religiosa e determina pra você. Hoje, por exemplo, você tá usando a barba 

porque entre aspas daquilo que hoje tá aí, tem uma questão política envolvendo a 

barba, né? Grandes líderes políticos usam a barba, quer dizer, isso é uma 

referencia política. As pessoas gostam de pegar uma referencia que ele tem 

como referencia de vida e tentar segui-la e imita-la. Imagina assim, nós 

entendemos que os profetas são os melhores seres humanos que já passaram pela 

terra então se você quer seguir o exemplo de alguém, a gente entende que é 

melhor seguir o exemplo daqueles que estão mais próximos de Deus, né? Porque 

se você conseguir fazer uma parte daquilo que aquelas pessoas fizeram na vida 

talvez você tenha a benevolência de Deus pelas atitudes que você teve, né? E 

você segue porque você quer estar mais perto de Deus. Os muçulmanos tem os 

seus profetas como a sua maior referencia então eles querem parecer com o 

profeta, comer como os profetas, querem ter as atitudes como os profetas 

tiveram. Isso é uma referencia boa, faz você ser melhor também. 

Vlr – O que te diferencia, como brasileiro, daqueles que não são muçulmanos? 

A – A atitude do muçulmano já faz a diferença dentro de uma sociedade que defende 

outros valores. Ao mesmo tempo que eu pratica a oração independente do local 

onde eu estiver, ele já é uma característica especifica do Islã. Se eu estou no meu 

horário de serviço e vou usar a taquia, que é aquele chapeuzinho, é uma das 

características especificas do muçulmano, não da cultura árabe. A forma que eu 

for falar com outras pessoas de outras religiões, se eu adotar princípios que o 

profeta tinha e for me comunicar com outras pessoas, elas vão perceber que eu 

tenho diferencial. Pra mulher muçulmana, além da oração, é o uso do véu. Isso 

pra ela já vai ser um diferencial inclusive ontem eu peguei o tróleibus porque eu 

vim de São Paulo e tinha duas irmãs muçulmanas no ônibus, utilizando o véu. Se 

elas não tivessem utilizando o véu eu nunca ia saber que elas eram muçulmanas. 

Se eu tivesse com a taquia e a barba grande eles iam ficar me classificar ou 

como um esquerdista ou como um judeu, ou como um muçulmano. Agora se eu 
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tiver corretamente com o bigode aparado, a barba grande ou até mesmo com a 

taquia. Só com a taquia já é uma identificação que eles vão ter de falar: “isso aí é 

muçulmano”. Eu já usei taquia fora da mesquita. Eu já fui em uma atividade 

cultural e política, com taquia. Só não fui pro trabalho com taquia, na escola de 

inglês, eu já trabalhei com taquia e não tive problemas. Acho que dependendo da 

empresa, ela vai te criar uma restrição, mas se eu for para uma atividade em 

particular assim que não seja vinculado ao trabalho, não tem problema. 

Vlr – O que significa o uso da taquia pra você? 

A – Significa uma identificação com os preceitos que eu adotei pra mim, né?  Eu 

utilizando da taquia, as pessoas começam a questionar algumas coisas. Uma 

pessoa se converteu e voltou para o Islã, vamos dizer assim, quando ele tava 

procurando, ele já ouviu falar da religião e tudo, aí eu tava passando na rua com 

a taquia. ele falou: “nossa você é muçulmano?”, eu falei: “sou”, ele falou: “que 

bom eu tava procurando um muçulmano, eu quero saber onde eu posso 

freqüentar”, aí eu expliquei pra ele. Quer dizer eu conheci pessoas através de 

alguns adereços. Uma vez com a taquia e outra vez eu tava com a masbah no 

metrô. Masbah não é uma cultura islâmica especifica, é uma cultura especifica 

de alguns grupos, são 33 pontinhos e parecem um terço, que as pessoas utilizam 

pra falar 33 vezes “glória a Deus”, 33 vezes “louvado seja Deus” e 33 vezes 

“Deus é maior” então alguns contavam no dedo que é a forma que o profeta 

fazia, outros...porque o profeta nunca proibiu, mas também nunca utilizou. Ele 

viu alguém fazendo,mas não a proibiu. E através da masbah eu tive a 

oportunidade de conhecer duas pessoas, um que era muçulmano há muitos anos, 

era de familia muçulmana, mas não praticava mais. A outra pessoa que eu 

conheci, veio até aqui, chegou a pegar algumas aulas aqui na mesquita tudo e tal, 

mas acabou não vindo freqüentar. É Deus que escolhe as pessoas pro Islã não 

somos nós que escolhemos então...se não é da vontade de Deus a pessoa pode ter 

todas as referencias, mas não...Deus escolhe a pessoa e ela vem até aqui. O 

adorno, um adereço, um objeto é importante para que a pessoa tenha acesso. 

Talvez Deus usou dessa situação para que a pessoa chegasse até o Islã. Às vezes, 

eu vejo que Deus se utilizasse disso para que as pessoas chegarem e terem o 

primeiro contato e tudo, né? 

Vlr – Você usando isso você se sente mais diferente dos outros ou não? 

A – Não. Eu utilizando isso eu me sinto mais à vontade. Eu gosto de usar por me 

identificar com um tipo de pensamento. Eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, 

quando eu era do movimento negro, andava com botom, andava com outras 

coisas assim, sabe? Sempre alguma coisa relativa a questão. Quando eu era do 

movimento estudantil, também, sabe? Hip-hop, a gente usava umas roupas mais 

largas. Tem essas identificações, eu sempre gostei, né? Aquela coisa de você 

andar com aquilo já deduz: “que tribo que aquele cara é?”. Quando você está 

com a taquia é como se as pessoas me identificassem como parte de uma 

comunidade islâmica. Isso pra mim é importante. Às vezes, as pessoas até 

perguntam mesmo, chega a ponto de chegar e perguntar: “ô mas por que você 

usa isso?”, “ah, que legal e como é essa religião, tem varias mulheres?” (risos). 

Enfim, é um tipo de identificação interessante para o crescimento do Islã, mas eu 

continuo a afirmar que a oração é o principal adereço do muçulmano. Ele 
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praticando, onde quer que esteja, ele sempre vai criar a discussão entre as  

pessoas: “você viu aquele cara, o que ele faz, o que ele é?”. 

Você se identificou com isso? 

A – Sim. As pessoas têm um costume que...quando eu falo que eu sou muçulmano já 

acham que eu não sou brasileiro. Outros já falam que: “você é de que país?” ou 

“o seu pai é de que país?”. Eles não conseguem visualizar o brasileiro sendo 

muçulmano. Eles acham que automaticamente ao ser muçulmano, tem que ser 

estrangeiro, ou da África ou da Ásia, marroquino, alguma coisa assim. Pro Brasil 

ainda é muito novo, por mais que o Islã tá aqui há...veio com os escravos, talvez 

até antes, né? Depois veio com a imigração árabe pro Brasil, mas eles não 

conseguem enxergar ainda isso, né? Então pra nós brasileiros é até interessante a 

reação das pessoas. Você fala que é muçulmano: “ó o meu pai é pernambucano, 

minha mãe é baiana”, então: “como você é muçulmano, como pode?”, então é 

essa a questão. Então o Islã precisa ser praticado pelos muçulmanos dentro e 

fora das mesquitas pra que as pessoas comecem a entender que existem sim 

muçulmanos aqui e que a prática da religião é a maior divulgação do Islã. A 

prática não é só rezar, né? Praticar a partir dos princípios da religião que é a 

forma de você falar com as pessoas,  suas atitudes perante as pessoas e isso 

engloba a oração, o trabalho. 

Vlr – Dê um exemplo de atitudes de um muçulmano? 

A – Você tá no seu ambiente de trabalho fazendo algum tipo de atividade, chegou o 

horário da oração e você...trabalhei numa metalúrgica onde eu fazia isso num 

horário de...eu entrei na metalúrgica, faz um tempo, isso era no início, eu avisei 

que “sou muçulmano e em torno de tal hora eu pratico uma oração e essa oração 

me leva aí uns 5 ou 10 minutos, pra mim é muito importante tá praticando ela, se 

vocês acharem que isso pode prejudicar, eu posso fazer meu horário de almoço 

num tempo menor, eu faço em 50 minutos e os 10 minutos eu utilizo pra rezar a 

tarde”, então tentei negociar, mas ele falou: “não tem problema”. 

Vlr – Você achou um espaço? 

A – Achei e as pessoas riam muito, tiravam o sarro. 

Vlr – Como você achava a direção para rezar já que estava em um ambiente 

metalúrgico? 

A – Nós temos uma forma de se guiar hoje, né? Você pega a direção do nascer do sol 

e se inclina 10o , 30 graus pra sua esquerda. Eu tenho uma idéia de como fazer, 

mas se realmente eu não tiver nenhuma forma de saber eu vejo o que está mais 

próximo e a intenção que está valendo nesse momento, mas o importante é que 

eu peguei uma bússola, levei até o local onde eu estava rezando, observei 

corretamente qual era o lado e aí depois eu não precisei mais de bússola porque 

eu já sabia, então eu ia lá todo dia naquele horário e rezava naquele lugar, 

mesmo sujo de graxa. 

Vlr – Você tinha um lugar reservado? 

A – Às vezes, as pessoas iam até lá. Eu já rezei em tantos lugares...eu estava indo pra 

Barretos, por exemplo, é estrada e terra pra todo lado. Aí a gente parou num 
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posto de gasolina, fomos utilizar o banheiro e eu fui procurar um lugar pra rezar, 

né? Ali não acha...também não vou ser inconveniente, rezar no meio da calçada, 

tinha que arrumar um lugar mais tranqüilo. Aí eu rezei numa sombrinha de uma 

praça, né? Durante a oração eu percebi que tinha um pessoal jogando dominó e 

todo mundo parou pra olhar, né? A gente sempre anda com bússola e tapete no 

carro pra poder se virar. 

Vlr – E o seu nome? 

A – O nome não é uma obrigatoriedade. As pessoas gostam de utilizar, é um nome 

que lembre uma grande personalidade da religião, por isso que tem muito 

Mohammad, Ahmed, Mahmod, são nomes de pessoas que tiveram importância 

na historia islâmica, né? E as pessoas utilizam desse nome pra fazer uma 

homenagem as pessoas. Amim foi uma opção particular minha. Amim era o 

nome dado ao profeta antes mesmo da profecia por ele ter sido uma pessoa justa 

e verdadeira nas negociações que ele fazia, nos trabalhos que ele exercia. Então 

era uma pessoa confiada por toda a comunidade dos coraixi, que era a tribo onde 

ele fazia parte. Era um apelido que a sociedade deu a ele por ser uma pessoa 

justa e verdadeira. 

Vlr – Alguém sugeriu nomes pra você? 

A – Foi sugerido vários nomes, mas Amim é que eu gostei mais. 

Vlr – Tem haver com você? 

A – É acho que sim, dentro daquilo que eu seria ou pelo menos dentro daquilo que eu 

quero ser ou...pretendo sempre melhorar. Sempre ser justo e verdadeiro nas 

coisas que eu for fazer na vida. 

Vlr – Anteriormente você falou que o muçulmano é identificado pela prática da 

oração ou pelo menos esse é o seu adereço mais importante. Tem algumas 

pessoas que eu já percebi que tem uma marca na testa. Isso é conseqüência da 

prática da oração? 

A – Depende do ambiente onde a pessoa pratica a oração. Na verdade o que vai 

comprovar....é mais importante comprovar a Deus e Deus está ciente de como 

você está fazendo. Se todo mundo tivesse essa marca...as vezes a pessoa tá se 

prostrando, mas...portanto você tem o contato e raspa no tapete. Imagina você 

fazendo 40 prostrações...quantas prostrações por dia?....2, 6, 10, 13, 17...no 

mínimo 17 por dia fora a Sunna. Se fosse contar a Sunna, vai umas 25 por dia e 

aí você faz isso vezes quantos anos do Islã. Aí você imagina... 

Vlr – Na sua opinião, por que é importante fazer a oração de sexta-feira numa 

mesquita? 

A – Porque o crente é um caçador de recompensas. Ele pratica as coisas pra se obter 

posteriormente a recompensa de Deus. Tudo aquilo que ele fizer ou está lá 

fazendo com sacrifício, ele faz com o intuito de que Deus observa essa vontade 

dele e que ele seja abençoado por isso. Quando um crente reza na casa dele, ele 

tá fazendo a obrigação dele como muçulmano, mas se ele sai da casa dele pra ir 

na mesquita pra rezar em conjunto, Deus te dá um ganho maior por que? Porque 

ele está sendo uma dessas pessoas que fazem com que à mesquita seja um lugar 
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ativo na pratica da adoração. À mesquita tem sempre esse caráter de estar 

sempre em adoração, sempre em atividade. Quando você se desloca da tua casa, 

do trabalho, da onde quer que você esteja pra mesquita, Deus o abençoa a mais 

por isso. Quem reza na mesquita em Jerusalém equivale a 500....como você 

tivesse rezando....cada prostração multiplica-se por 500. tudo que ele fazer lá, 

multiplica em 500. e tudo que se faz em Meca, multiplica em mil. Tudo. Se você 

faz uma oração como essa é como você tivesse feito mil orações iguais a essa, 

entendeu? Isso vai servir pra situações, no julgamento, acredito eu, né? Se você 

tiver muitos erros também, as orações que você tenha feito lá com certeza vão 

balancear as suas atitudes. É isso aí, você tá caçando recompensa na sua vida, 

né? O importante que quando você caça recompensa isso significa que seu 

caráter, sua atitude está sendo a melhor possível, né? Tá fazendo algumas coisas 

boas pra ter a recompensa de Deus. Entre as coisas boas é a vinda na mesquita, é 

você alimentar um muçulmano, você tratar bem sua mãe e seu pai, tratar bem 

seus irmãos, seus vizinhos. Tudo pra isso existe um caráter de recompensa pra 

esse tipo de atitude e você vai catando, correndo atrás dessas recompensas 

através das atitudes. O profeta sempre colocava essas questões conforme vinha 

as revelações...eu acredito assim quando uma pessoa vem pra mesquita e a 

oração tem um valor maior rezada dentro da mesquita do que fora significa que é 

uma forma das pessoas valorizarem a vinda à mesquita, virem mais à mesquita 

fazerem essas orações. Imagina assim se eu rezo em casa, eu rezei uma oração, 

vai valer uma oração e se eu rezar na mesquita, se eu fiz uma oração, mas pra 

Deus vai valer como se eu fizesse 27 orações. Então aonde rezar? Em casa ou na 

mesquita? Se o muçulmano está perto da mesquita e ele pode rezar 

coletivamente e Deus vai me abençoar 27 vezes mais do que eu rezar aqui 

sozinho então eu vou me esforçar um pouquinho mais e vou pra mesquita rezar. 

Vlr – Por que 27 vezes mais? 

A – Agora eu não teria a informação pra te passar. Acho mais conveniente perguntar 

para um sheik que ele vai ter a informação mais precisa pra te passar. Até onde 

eu sei e o que é interessante por causa disso, é a ação que causa, né? Essa idéia 

de recompensa perante Deus. O erro é uma coisa que o muçulmano tá sujeito. É 

uma coisa que eu falei para um adventista que eu fui almoçar com toda a 

diretoria da igreja adventista essa semana e falei pra eles sobre isso, esse negocio 

da recompensa, julgamento. Pra nós é muito importante acumular as 

informações pra poder ter perante Deus o perdão porque o muçulmano...às vezes 

a pessoa olha pro muçulmano e imagina um muçulmano um anjo, né? Um anjo 

que sai voando, que anda um palmo da terra, não. Ele é um ser humano como 

qualquer outro de qualquer outra religião sujeito a acertos e erros na vida, né? 

Mas o diferencial que existe uma doutrina que é correta e que essa doutrina faz 

com que as pessoas se policiem nas suas atitudes, né?  E  isso é que faz a grande 

diferença. Você ter uma vida policiada por princípios que você acredita ser os 

melhores, aí você torna-se uma pessoa melhor, né?  

Vlr – Você falou que participou do movimento negro. Sendo muçulmano o que 

mudou nessa participação? 

A – Eu faço parte de uma associação chamada Posse Rauça, um grupo de jovens, eu 

já fazia parte muito tempo, desde 93 onde tem um trabalho voltado pra 

juventude. Desde o inicio do Islã eu ia pra lá e praticava minhas orações lá. Mas 
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uma coisa que modifica, né? É a Posse não era envolvida com álcool, essas 

coisas. É um tipo de relacionamento...muda um pouco, né? Devido a sua pratica 

religiosa muda um pouco. Algumas coisas que divergem com seus princípios 

religiosos e aí a gente se posiciona ao contrário por causa disso, disso, 

daquilo...mais nesse aspecto. O Islã não me proíbe de fazer o trabalho com meu 

povo, né? Nada me impede de fazer um trabalho social pra melhoria da 

sociedade principalmente se eu for implantar princípios islâmicos na minha 

atividade, né? É o dever enquanto muçulmano divulgar a religião, é um dever de 

cada muçulmano divulgar a religião. 

Vlr – Ainda falando sobre a oração, por que no momento da oração existe uma 

diferença entre os sexos, ou seja, os homens se posicionam na frente e as 

mulheres, atrás? 

A – O que eu observo na oração é que nós homens temos um instinto natural mesmo 

de ser humano, do animal que é o ser humano e se você tiver com uma mulher 

na sua frente e se você tiver fazendo os rituais de prostração, por exemplo, se 

tiver uma mulher em sua frente, você vai perder sua atenção da oração, da sua 

concentração da oração devido ao fato se ter uma mulher que de repente, de uma 

certa forma, venha te atrair, venha te chamar a atenção, e desvia tua atenção para 

aquela pessoa. Mesmo do lado isso já influencia porque as prostrações tem 

situações que se tiver um homem do lado ou atrás, automaticamente desvia seu 

pensamento. Isso não significa que o cara é promiscuo, mas é natural do ser 

humano. Isso já era percebido desde o tempo do profeta, então era aconselhável 

que a mulher rezasse atrás porque aí o homem estaria, né? Não por ela, por nós. 

O problema somos nós homens de não sabermos, de nossa natureza, lidar com 

isso.  

Vlr – Como as mulheres se organizam dentro do Islã? 

A - Ela não tem obrigação como o homem, de vir à mesquita, inclusive nas sextas-

feiras. Isso não significa que ela seja proibida de vir e as mulheres por si, elas se 

organizam em outros locais, às vezes não dentro da mesquita onde elas 

desenvolvem os temas que elas querem estar estudando, elas mesmo determinam 

uma líder, a que vai se expressar e vai tá passando todas as informações, há 

vários assuntos, né? Pra poder passar essas informações. Nas faculdades 

islâmicas também tem espaço pras mulheres que se formam e repassam isso a 

outras mulheres que vão repassar aos filhos. Porque ela tem essa 

responsabilidade da educação de um filho e por isso até que se passa pela 

obrigatoriedade do homem, vim largar toda aquela coisa porque a mulher está 

com suas obrigações familiares, nesse período, e é diferente você largar um 

serviço e você largar um filho, uma situação. Isso não impede da mulher se 

formar, se organizar. As mulheres fazem uma Khutba só para atividade delas. 

Vlr – Existe alguma outra diferença que você gostaria de falar? 

A – Tanto o homem quanto a mulher tem. O homem tem um dever dentro da família 

prescrito no Alcorão de sustentar sua família, dá o subsídio a ela. E a mulher tem 

o papel tão importante, acredito eu, quanto o homem que é a educação dos filhos 

e a cuidar da sua casa, dos seus bens, seus filhos e maridos. É um trabalho difícil 

também tanto quanto a subsistência. Isso não impede de ela trabalhar. Pra mim 

hoje é claro que se as mães tivessem instruído os filhos pra passar isso aos filhos 
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talvez a sociedade estaria melhor também, entendeu? A partir do momento que a 

mãe não tem muito contato com o filho, e a mãe não tem a oportunidade de 

instruir para passar a situação ao seu filho, o filho dela vai crescer da forma que 

os pais educaram. Se ele tiver uma boa educação, essa criança que depois vai se 

tornar um homem, uma mulher, não vai saber lidar na sociedade, então tem um 

papel muito importante a mulher. Na relação com a oração, ela tem a mesma 

importância. Se eu estiver na minha casa e minha mulher souber mais da religião 

do que eu, ela vai me dar aula pra eu aprender as coisas. Ela não vai rezar na 

minha frente devido aquilo que foi dito, mas ela vai me, me, me instruir, se for o 

caso. Ela tem um compromisso e eu tenho um outro compromisso. São deveres 

que são diferentes, mas tem sua importância cada um deles. No Alcorão tá 

escrito assim, a mulher tem direitos e deveres sobre o homem e o homem tem 

direitos e deveres sobre a mulher e é diferente de você falar que o homem é 

superior...tanto os princípios cristãos, até pouco tempo, por exemplo, na nossa 

lei se mantinha a idéia que no casamento a mulher era obrigada a assumir a 

submissão no contrato de casamento, até pouco tempo tinha aí. Era leis regidas 

pela sociedade brasileira, por ser sua maioria cristã. Essa era uma situação que 

até pouco tempo atrás, tava presente, tava na realidade, a mulher era obrigada a 

mudar o nome, adotar o nome do marido, hoje não é mais. E tem outra, o 

aspecto das decisões tanto econômica, sociais, da familia, a opinião dela tem a 

sua importância mesmo sabendo que o homem dá a opinião final,mas isso não 

faz a opinião da mulher uma coisa menor, sem importância.  

Vlr – Como você vê a mulher hoje na sociedade? 

A – Eu to falando disso. O brasileiro....a gente conversa muito com as mulheres, 

outros países não tem isso, aqui já tem. Eu converso com as meninas, normal. 

Todo mundo sabe que eu sou casado na mesquita, tenho isso já tranqüilo pra 

mim. Eu converso porque faz parte da minha cultura conversar com outras 

pessoas inclusive mulheres. Tem outros assuntos, eu não vou ficar conversando 

sobre relacionamentos, então tem muitos assuntos, muitas situações e elas 

contribuem muito numa discussão. Isso é ponto pacífico pra nós. Há um 

diferencial, a mulher brasileira que entra no Islã, ela se posiciona dessa forma, 

ela quer se comunicar, ela quer se organizar, ela tenta se organizar, criar 

situações. Como também não vou encontrar mulheres que não vão criar 

situações nenhuma, como o homem também. 

Vlr – O que você acha dos sheiks? 

A – São pessoas que se dispõe, colocam sua vida para o estudo isso faz com eles se 

dediquem à religião. 

Vlr – Como você vê as outras religiões já que você falou dos adventistas? 

A – O principal ponto de divergência do Islã e o cristianismo é a idéia da trindade. O 

pensamento da trindade é desenvolvido em todo segmento cristão por mais que 

tenha uma diferenciação entre um grupo e outro, a trindade é um consenso da 

religião cristã e no Islã pra nós a trindade não existe, existe apenas a adoração 

num Deus único, não dentro daquele principio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 

e sim princípio de Deus único e a referencia a todos os profetas, a toda profecia, 

todas as escrituras. Essa seria a principal diferença. 



284 

 

Vlr – Os princípios das outras religiões não trazem essa salvação que você falou 

anteriormente? 

A – Não. Ao contrário, quem sou eu?...só acredito que o principio islâmico pra mim 

tá sendo o mais correto. Hoje não serviria tá seguindo isso porque eu sou uma 

pessoa hoje que não acredita na trindade. Eu já tive as divergências sobre a 

trindade e o Islã só completou aquilo que pra mim já era uma interrogação. Tirou 

essa interrogação que eu tive e hoje eu pratico por identificação. Eu não posso 

falar pra você se Deus vai perdoar ou não grupos de cristão, grupos de judeus, 

grupos de muçulmanos, eu não posso dizer que todo muçulmano que está aqui 

está automaticamente salvo, isso não existe. Quando o cara entra no Islã ele tem 

tantas obrigações, tantas questões que ele tá mais sujeito a se dar mal...quem sou 

eu? Não sei nem se eu to livre, eu só peço pra Deus me perdoar só. 

Vlr – Resumidamente pra fechar, eu gostaria de saber qual ou quais os motivos de 

você ter procurado o Islã? 

A – Entender que o homem sem religião, ele não...chega um momento que ele não 

consegue entender a sua vida. Eu tinha chegado a esse momento de me 

enquadrar a uma religião que me contemple espiritualmente e até fisicamente, 

socialmente. Eu já tinha uma vaga idéia disso que o Islã hoje prega, eu já tinha 

estudado outras religiões antes de ter entrado no Islã. O Islã foi a ultima pesquisa 

que eu fiz e pra mim já me completou. E essa busca já não existe mais, até falei 

isso pro pessoal adventista porque eles gostam de: “então vamos lá” e eu falei: 

“gente, eu sou muçulmano e ponto, né?” não tem vírgula. Consegui o término 

dessa questão, né? Tá resolvida pra mim. O fato de eu ter me identificado com o 

pensamento...eu já procurava alguma coisa dentro desse conceito de Deus único, 

isso pra mim foi importante e ...essa necessidade de procurar um conceito. Isso 

tudo foi um conjunto que me faz hoje ser, se Deus quiser não só eu, mas minha 

descendência a ser muçulmano. Peço muita pra Deus que seja agora, a partir de 

agora duma situação de passar de pai pra filho mesmo. Espero que ele contenha 

a mesma compreensão que eu tive e venham a seguir. 

Vlr – Obrigado pela entrevista. 

A – De nada e estamos aí. 
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g. EDSON 

Homem de 30 anos,  16 anos de conversão, profissão: secretario do 

CDIAL. 

Vlr – Bom Dia 

E – Bom Dia 

Vlr – Qual o seu nome em português ? 

E – JMP. 

Vlr – Qual seu nome em árabe ? 

E – Z. Mohammad Abdulaziz. 

Vlr – O que significa? 

E – O Edson eu escolhi porque foi o único nome dos companheiros do profeta que 

esta escrito no Alcorão. Eu escolhi o nome depois que eu comecei a ler o 

Alcorão. Os outros dois nomes é Abdulaziz, “servo do Altíssimo”, o Grandioso e 

Mohammad é o nome do profeta (que a paz esteja com ele). 

Vlr – Qual é a religião da sua familia ? 

E – Minha família toda é católica, mas católica não praticante... 

Vlr – Quanto tempo você já conhece o Islã ? 

E – 16 a 17 anos. 

Vlr – Com quantos anos você está agora ? 

E – 30 anos. Quando eu conheci o Islã eu tinha 13 a 14 anos. 

Vlr – O que te levou a procurar o Islã ? 

E – Logo no início assim com 12 anos mais ou menos. Meu pai era militar. Ele 

viajava muito, a gente mudava muito de cidade, mudava muito de país. E eu 

conheci alguns países africanos e esses eram muçulmanos tudo tal só que eu não 

tinha um interesse forte nisso ainda. Aí quando eu tinha uns 13 anos mais ou 

menos, eu comecei a  fazer escola técnica, em Recife. Tinha um amigo meu que 

era filho de turco, mas não era muçulmano, começou a mostrar algumas fotos 

dos parentes dele que eram muçulmanos e tal....mas o que despertou mesmo foi 

uma vez quando eu estava assistindo televisão e eu vi a peregrinação, isso 

quando eu estava completando 14 anos mais ou menos, não sei ao certo mais 

devia ser em 1983, 84. Eu vi a peregrinação lá e eu peguei e falei pra minha mãe 

assim: “olha mãe, que bonito  a peregrinação na televisão”. Aí minha mãe disse 

assim: “todo mundo que tá ali dando a volta é louco”. Aí eu pensava 

assim....uma pessoa pode estar louco, imagina ter 2 milhões de loucos? A partir 

daí, nesse ano mesmo eu comecei a pesquisar o Islã, aí foi quando eu procurei 

um local aonde tivesse alguém muçulmano naquela cidade e ninguém sabia. 

Então tinha um amigo meu, por um acaso, de rua, vizinho e disse: “olha eu sei 

onde tem um sheik tal”. Aí eu fui nesse local lá e foi bem difícil de encontrar. 
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Era um lugar bem escondido, era uma loja e no fundo da loja onde tinha um 

local assim mais ou menos uma sala de 2 por 2. Acho que cabia uma cadeira de 

um lado e do outro lado o quarto que era o lugar onde eles faziam as orações e 

davam aula. Foi nesse lugar que eu fui pra...com interesse de aprender árabe. 

Uma vez esse mesmo amigo meu falou assim: “eles são muito perigoso, se você 

se tornar muçulmano e deixar a religião, eles te matam”, então eu falei pra ele: 

“tá bom, eu vou lá só para aprender árabe” e naquele tempo eu viajava muito e 

sabia inglês já tal...quando eu comecei a freqüentar, eu passei 1 ano estudando 

árabe e cheguei a aprender a língua árabe mesmo durante 1 ano, né? Era quase 

todo dia que eu ia, eram 3 vezes por semana e eu sempre recebia livros e tal e no 

ano seguinte eu resolvi me converter. 

Vlr – Em que ano foi ? 

E – Deve ter sido em 85, 86, eu tinha 14 anos. 

Vlr – Você nasceu aonde ? 

E – Em Recife. Nesse tempo que eu estava lá depois que eu me converti, passei 1 ano 

estudando Alcorão, leitura de Alcorão com o sheik e tudo e depois que eu saí de 

lá novamente eu fui atuar em outro local, mas foi muito interessante porque o 

período que eu estive lá foi o período que me converti e eu era muito novo, né? 

Eu ainda estava fazendo escola técnica. 

Vlr – O que te aproximou foi à curiosidade ? 

E – Foi a curiosidade realmente pra conhecer a religião, se bem que na minha casa 

tinha aquele negócio que eu fui católico não praticante. Minha mãe tinha umas 

práticas religiosas que ela mantinha. Filha de povo nordestino mesmo, minha 

mãe era de Pernambuco, meu pai era carioca e....tinha aquela cultura, sempre 

mantinha algumas coisas da religião então sempre teve um ambiente com 

alguma coisa de religião em casa, mas eu não me conformava muito com a 

religião católica tanto que eu me batizei na religião católica, eu fiz primeira 

comunhão, só não cheguei a fazer o crisma, inclusive no ano que eu me 

converti....1 ano antes eu tinha feito a primeira comunhão ainda lembro que eu 

fazia catequese e foi o que levantou muita dúvida porque ao mesmo tempo que 

eu estava estudando árabe, eu tava fazendo a catequese pra fazer primeira 

comunhão. Eu ouvia aquilo ali e comparava com que eu ouvia lá, então eu dizia: 

“Isso aqui deve tá errado” então eu sempre tinha aquele conflito e acabei 

descobrindo que era isso aqui que eu quero. 

Vlr – Depois você fez o que ? 

E – Depois eu saí de lá, viajei pra outros países. Fui funcionário público na empresa 

metropolitana de transportes urbanos, em Pernambuco. Me tornei funcionário 

público, depois fui funcionário público federal da INFRAERO, da empresa de 

infra estrutura aéreo portuário, passei um bom tempo trabalhando pra 

INFRAERO também  e, depois, nessa empresa mesmo eu pedi desligamento pra 

estudar o Islã. Aí eu fui pra Guiana Inglesa. Lá eu fazia vários tipos de trabalho, 

né? Como eu já sabia falar o inglês bem, já sabia falar o árabe, né? Lá eu 

trabalhei com turismo, trabalhei com informática também porque lá na escola, 

no tempo que eu estudei lá, eu tinha aulas de informática. Eu trabalhei com 

informática. Depois da Guiana Inglesa eu saí e fui pra Inglaterra, também 

estudei no instituto islâmico de lá. E lá enfim, aquela vida normal de imigrante 
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que vai pra Europa, trabalho com qualquer coisa. Às vezes, eu podia pegar um 

trabalho bom, né? Porque na época de turismo a gente pegava trabalho assim 

com turistas brasileiros que iam visitar o país e tal então tinha uma grande 

oportunidade aí. Quando não era época de turismo, eu pegava e fazia trabalhos 

eventuais, aquelas lojas de variedades, de comida, que é aberta 24 horas. Passei 

um bom tempo lá estudando e depois foi quando eu voltei pro Brasil. 

Vlr – Em que ano você voltou ? 

E – Em 1998 porque entre o período da Guiana Inglesa e o período da Inglaterra, eu 

vim aqui pra São Paulo. Cheguei a trabalhar aqui na agência de viagens durante 

alguns meses, sozinho e tal e depois fui embora pra Inglaterra continuar os 

estudos islâmicos e tal e pra...com o intuito de ficar lá mesmo, não queria voltar 

tanto que tem muitos amigos meus brasileiros que moram lá. Fiquei trabalhando 

lá por um bom tempo e depois quando voltei, eu já conhecia aqui, aí eu fui 

convidado pelo CDIAL a vir trabalhar aqui com eles. No início era um trabalho 

que não era diretamente com o Centro, mas como colaborador, vamos dizer 

assim porque eu já trabalhava aqui em outro local. Aqui em São Paulo eu 

trabalhei em várias empresas, isso até o ano passado (2002) praticamente. Eu 

não era funcionário direto aqui do CDIAL. Esse ano iniciou 2003, eu já to 

realmente mais direto aqui. 

Vlr – Qual a sua ocupação aqui? 

E – Eu sou diretor de divulgação do Islã para os nativos da América Latina. Eu 

trabalho com o pessoal brasileiro, trabalho com os cubanos, com o pessoal do 

Uruguai. É um trabalho específico para pessoas nativas da região, né? Por que? 

Foi me dado essa ocupação pelo presidente daqui devido ao fato de eu conhecer 

a natureza das pessoas que vivem aqui. Por exemplo, você sabe (o convertido 

está falando dele) conhece uma pessoa do Candomblé, você sabe como ela 

pensa, com ela age, você sabe o que ela come, o que ela faz, onde ela anda, você 

entendeu? Então é essa a mentalidade, você vai conseguir conversar com ela de 

forma que ela entenda. A mesma coisa acontece com os outros países de Cuba 

onde tem várias religiões de matriz africanas que é muito forte lá e que 

mesclaram com o próprio cristianismo. Então por conhecer as pessoas é que foi 

me dado essa posição. 

Vlr- Como você conheceu a práticas dessas religiões africanas? O Candomblé, por 

exemplo? 

E – Quando eu tava estudando a religião nesses países como a Guiana Inglesa e a 

Inglaterra. Lá o estudo islâmico ele é voltado para aqui, formar as pessoas para 

divulgar o Islã que é popularmente conhecido como sheik, né? Porém ele dá pra 

você todo um preparo para que você possa conhecer outras pessoas e tanto na 

Guiana Inglesa como na Europa eu me envolvi muito com um trabalho que é um 

trabalho feito de ....relacionamento com as outras religiões. Então a gente 

chegava, por exemplo, a igreja ortodoxa  ou até mesmo na Guiana Inglesa, as 

religiões que formam o povo da Guiana, tinha algum tipo de trabalho pra 

desenvolvimento do Estado ou pra alimentar a população carente então a gente 

participava também e acabava tendo um contato com essas pessoas, e elas 

passavam a forma de agir, como elas pensavam e também o conhecimento que 

eles tem dentro da própria religião deles, né? Então a gente passava a conhecer 

isso. Lá na Inglaterra, a gente trabalhou muito com anglicanos, passou a 
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conhecer melhor como eles pensavam, como eles agiam para que a gente 

pudesse de forma a explicar o Islã pra eles de forma que eles entendessem. Tinha 

trabalhos que a gente fazia de pesquisas também. Quando eu cheguei no CDIAL, 

mesmo como colaborador eu comecei a fazer trabalho de pesquisa. A intenção 

mesmo é fazer com que as pessoas entendam o Islã. O islamismo não tem 

proselitismo, olha você não pode estar falando pra pessoa: “olha você tem que 

converter para o Islã senão você vai morrer, vai pro inferno...” então isso no Islã 

não existe, mas por exemplo, se chegar uma pessoa de uma outra religião e fazer 

uma pergunta, eu tenho a obrigação de esclarecer pra ela aqui então pra que isso 

possa ser cumprido eu tenho que conhecer o que aquela pessoa também tá 

levantando e conhecer a forma como aquela pessoa pensa e também conhecer o 

idioma dessa pessoa...isso daí não é uma coisa que foi pensada agora, o profeta 

Mohammad (SAS), desde a época dele ele fazia dessa forma. As pessoas, por 

exemplo, existiam persas que se convertiam ao Islã que nem um homem 

chamado Salman. Esse homem se converteu ao Islã, ele foi instruído e foi 

mandado a Pérsia para divulgar o Islã. Teve um outro que se chamava Shuaid, 

ele era romano, o nome deles que eu estou dando pra você são nomes islâmicos, 

ele também foi instruído e voltou a Roma, a Europa, justamente para divulgar o 

Islã para o povo dele, pro idioma dele sabendo exatamente como aquele povo 

pensa e como o povo dele age e munido logicamente do conhecimento islâmico, 

porque isso é importante pra gente, né? Então quando a gente faz um pesquisa 

aqui no Brasil, não é todos que fazem isso, mas muçulmanos que estão voltados 

mais para a divulgação do Islã no Brasil, ele tem realmente o intuito de que a 

pessoa aceite o Islã, mas ela não vai forçar aquela pessoa, ela aceita se quiser. 

Logicamente eu tenho que tá preparado pra quando ela perguntar eu responder, 

então esse é meu intuito, sempre estar preparado pra quando uma pessoa 

perguntar algo eu pudesse responder pra elas. Então a gente tenta fazer pesquisas 

com o pessoal do Candomblé, Umbanda que é diferente um do outro, né? Além 

de outras religiões de matrizes africanas. A gente fez uma pesquisa com o 

pessoal sobre as origens do Islã no Brasil, foi muito importante essa pesquisa. 

Tanto que essa pesquisa, devido a esse estudo, muitas pessoas passaram a 

entender melhor o Islã, chegaram a se tornar muçulmanos e aceitaram o Islã a 

partir do estudo dessa pesquisa porque são pequenos fatos que podem te levar a 

fazer uma escolha. Antes de eu ter ido estudar, eu também fiz trabalhos 

eventuais aqui, mas sempre como colaborador e não diretamente pelo Centro. 

Vlr – O que mudou na sua vida familiar depois do Islã? 

E – Depois que eu me tornei muçulmano, muita coisa acontece. As próprias pessoas 

que se convertem ao Islã, a maioria dos brasileiros e também os sul-americanos 

aqui...até amplio mais os ocidentais, porque na Europa também acontece. Eles 

têm uma grande dificuldade porque quando você se converte ao Islã você muda 

algumas coisas na sua vida, a forma de você comer, não é que você vai mudar 

drasticamente, por exemplo, carne de porco, você não vai comer. Veja quão a 

dificuldade é...na Europa, carne de porco, o pessoal toma no café da manhã. Se 

você toma um café da manhã na Inglaterra...bacon e tal. Carne de boi já é mais 

reservado, é difícil você encontrar. Ai a pessoa que se converte pro Islã, a 

primeira coisa que ele faz é largar esse tipo de coisa, porque quando ele se 

converte ele já tem coisas que ele já tem a consciência daquilo, então ele começa 

a largar isso. Então a família já começa notar algo estranho nele: “você não quer 

tomar café com agente?, você não quer comer o que a gente quer comer?”, 
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começa por aí, a pessoa que se converteu, depende da pessoa, ela deve instruir as 

outras pessoas do porque da sua conversão, pra ela superar esse tipo de 

dificuldade. Como você vai explicar pra sua família que você tá deixando de 

comer um tipo de coisa, não por ela, mas por uma questão religiosa? Entendeu? 

É o primeiro passo. Outra coisa que sempre acontece, com todo ocidental, mas 

especificamente na América Latina....você sabe que o latino americano adora 

festa, com certeza eu não conheço nenhum latino americano que não goste de 

festa. Nas festas sempre tem bebida alcoólica, muito grande assim, sabe? Uma 

das coisas que acontecem com o muçulmano quando ele se converte, ele pára de 

freqüentar determinadas festas ou pára de andar com determinados amigos, né? 

Por exemplo, um amigo dele...aquele que adora tomar uma cachaça, chega pra 

ele: “vamo lá, tomar uma cervejinha ali, senta e fica conversando, batendo papo, 

vamos jogar um snoker”. Esse tipo de amizade...a pessoa que se converte ao Islã 

ela começa a cortar isso, não é fácil, você não vai mudar a pessoa, entende? 

Vlr – Você tinha essas relações de amizade? 

E – Eu tinha lógico. Eu tinha muitos amigos, por exemplo, que bebiam porque lá no 

nordeste então ah, ah, não existe esse negócio de não vender bebida pra menor. 

Todo mundo ia pra festa, o famoso forró, carnaval então, nem se fale..o cara que 

mora em Recife e nunca viu carnaval, é mentira. Tem aquelas amizades que 

você sempre ia, ai você não vai. Namorada? Tudo isso foi uma grande 

dificuldade pra mim. Quando eu passei 1 ano estudando árabe, ouvindo sobre a 

religião antes de eu me converter, eu na minha mente eu fui elaborando, 

entendeu? De como eu ia conseguir me livrar dessas coisas. Então foi uma das 

coisas muito fácil pra mim porque eu já entrei com um determinado preparo, por 

exemplo, comida tal, uns meses antes, eu já tinha começado a deixar umas 

coisas de lado e cheguei até o ridículo, veja bem, bem ridículo mesmo, o cara 

chegar assim, a pessoa te convidar pra comer um qualquer coisa lá que eu sabia 

que tinha carne de porco, eu falava que não dava pra comer por que eu estava 

com dor de estômago. Comecei a fazer essas desculpas aí uns meses antes. 

Quando eu me converti para o Islã aí foi fácil e outra...muda o hábito. Na escola 

técnica onde eu estudava, tinha aula normal e tal, depois chega 

lá...futebol...terminava de jogar futebol, eu era o cara mais novo da escola 

técnica, na minha sala pelo menos, né? E...eu tinha 13 anos e os caras tudo tinha 

16, 17 anos, por aí. Eu ficava meio perdido e os caras iam numa pizzaria que 

ficava bem atrás da escola técnica, todo mundo ia pra lá, mulher esse negócio 

todo...e eu tinha uma namorada na escola técnica e foi a parte mais difícil de 

poder se desvencilhar, né? Aí eu pensei, só tem um jeito de me livrar desses 

caras, vou dizer pra eles que eu vou estudar o tempo todo porque nesse ano eu 

quero passar com média boa. Foi engraçado, né? Porque antes de eu me 

converter comecei falar pra eles: “não, olha tá difícil”, eu fazia curso técnico, eu 

falava: “tenho que estudar topografia, tá muito difícil aqueles cálculos lá, eu vou 

pra biblioteca” e ficava lá escondido, né? O pessoal falava: “tá estudando 

mesmo?”, eu falava: “é a professora tá pegando no meu pé”. Quando eu fui pro 

Islã, os caras nem ligavam mais pra mim, nem me chamava pra jogar bola, nem 

ia mais pra pizzaria, a namorada me deixou.... 

Vlr – Nesse período antes da conversão você não falou nada pra eles? 

E – Não. Ninguém soube, nem minha mãe. 
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Vlr – E depois? 

E – Um ano depois que eu me converti, minha mãe morreu, mas nesse período ela 

morreu e não soube que eu era muçulmano porque eu mudei o hábito mesmo, a 

alimentação eu mudei bastante. Eu não falava pra ela...eu não sei porque....talvez 

era coisa de criança e naquela época eu não sabia como explicar pra ela que eu 

era muçulmano. Eu entrava no quarto, pra fazer oração, era muito rápido, né? 

Era  5 minutinhos, tomava banho, entrava no quarto fazia oração e normal. Meu 

pai tinha morrido também e 1 ano depois minha mãe morreu. 

Vlr – Aí você ficou sozinho? 

E – Tinha minha irmã que era adotada, mais velha que eu. Ela me ajudou bastante 

por um tempo, mas depois eu comecei a seguir sozinho. Até eu completar 25 

anos, muitos dos meus amigos não sabiam que eu era muçulmano. Conversavam 

comigo, as vezes convidavam, sem querer, é lógico...é engraçado que pra gente 

que é brasileiro é até uma questão de respeito convidar o cara pra tomar uma 

cerveja e de repente não chama o cara. Pra mim, no meu íntimo lá eu achava que 

isso era um insulto, né? Mas pro cara isso era normal, bebendo, né? Teve um 

tempo que eu trabalhava na INFRAERO e o cara falava assim: “vamo ali, tomar 

uma cervejinha?” e eu falava pra ele: “não posso, eu tô tomando 

remédio”...engraçado eu sempre tinha uma desculpa. 

Vlr – Por que você não falava que era muçulmano? 

E – Até hoje eu não sei porque eu não falei pra eles logo de uma vez, né?  

Vlr – Você estava preocupado em perder amizade? 

E – Um dos pontos é esse talvez, né? Perder amizade, não perdia não porque o 

pessoal não tinha nada contra isso, né? Mas , sei lá, talvez criar uma distancia, se 

tornar um ser exótico, entendeu? Na amizade você se torna um ser exótico: “um 

muçulmano?” e não era meu objetivo porque eu queria que eles aceitassem o 

Islã, mas não me tornando um ser exótico. Aí foi um dos fatores que eu não falei 

pros meus amigos de que eu era muçulmano. Só depois dos meus 25 anos que eu 

comecei a falar pros meus amigos, o pessoal da América Online, que foi uma 

das últimas empresas que eu trabalhei eles perguntava pra mim: “você não bebe? 

Você não gosta de ir em festa que tem bebida alcoólica e tal”, aí eu falava pra 

eles: “sabe o que é, é que eu sou muçulmano, não bebo e não vou em festa que 

tem bebida alcoólica”, posso ir numa festa, mas não que tenha bebida alcoólica. 

Só vou em aniversário de criança”. Teve até um evento engraçado que foi um 

dia de confraternização da empresa lá e cada grupo e eu trabalhava numa parte 

da diretoria lá, organizou uma festa particular. Eles organizaram uma e me 

convidaram e eu disse pra eles: “vocês sabem que eu não vou, né?”, e eles 

falaram: “a gente vai esperar você chegar, ninguém vai beber, ninguém vai pedir 

bebida, a gente vai ficar sentado. Você chega, na confraternização, a gente 

distribui presente e depois você pode ir embora”... 

Vlr – Mas tinha algum problema de você ficar na festa e beber guaraná, por 

exemplo? 

E – O Islã diz assim: “você não deve ficar em nenhum lugar onde se está cometendo 

um ilícito”, então pra mim bebida alcoólica é um ilícito. Se você chegar e estiver 
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várias pessoas bebendo numa mesa, você sentar, você tá cometendo ilícito. Esse 

é o problema, mesmo que você não beba. 

Vlr – Com relação a sua prática religiosa, quantas vezes você freqüenta a mesquita? 

E – Por questão de eu estar muito próximo da mesquita aqui, eu tô aqui diariamente. 

Eu saio da minha casa hoje em dia....tudo vem com o tempo, mesmo dentro do 

próprio islamismo tudo surge com o tempo. Agora, antigamente logo que eu 

cheguei aqui não tinha carro, hoje graças a Deus eu tenho carro. O que eu faço 

então? Eu saio da minha casa de manhã, eu moro no Jardim Laura aqui, 10 

kilometros daqui. Eu saio de lá mais ou menos quatro e meia da manhã e faço a 

primeira oração. Nos dias de semana eu fico quase todos os horários aqui, né? 

Depende se tem trabalho fora pra fazer ou não. Fora os dias que não estou 

trabalhando aqui eu venho da minha casa e faço 2 orações aqui na mesquita, a 1a 

e a última, da alvorada e a da noite. Na sexta-feira se eu estiver em outro local 

trabalhando eu faço oração em outra mesquita, São Paulo, Brás, o que tiver mais 

próximo, entendeu? 

Vlr – Na sexta-feira qual o momento da oração que você considera mais importante? 

E -  A oração em si é importante, tanto a parte da Khutba como a parte da oração. A 

palestra é a parte importante.  

Vlr – Você entende a Khutba? 

E – Sim. Algumas vezes eu fiz tradução da Khutba. Não aqui mais em outras 

mesquitas como a de Santo Amaro. Geralmente já existe uma pessoa escolhida 

que faz a tradução, porque aí é uma sociedade, a sociedade Abu Bakr Assedic, 

então lá tem uma pessoa escolhida que é o Jihad. Na falta do Jihad aí vai ser o 

segundo que é o Montez. Quando não é o Jihad e nem o Montez, pode ser eu, 

porque na verdade eu também trabalho com tradução no CDIAL ou pode ser 

outra pessoa a escolha do próprio sheik que vai fazer a Khutba, o discurso. 

Vlr – Então aquele que faz a tradução é necessariamente um descendente árabe? 

E – Não, não é assim. Na época que eles escolheram as pessoas pra fazerem a 

tradução. A pessoa que estava disponível, porque isso é antigo e não é de hoje, a 

pessoa disponível mesmo era o Jihad, mas muitas vezes eu já estive em locais 

onde estava o Jihad e Montez e eles dois pediram pra eu fazer a tradução. Não é 

questão de ser descendente ou não é porque na época que foi escolhida essa 

seqüência os dois eram aquelas pessoas que estavam mais acessíveis mesmo. 

Existem outros brasileiros também que estudaram na Arábia Saudita que 

freqüentam aqui a mesquita, né? Foram chamados para fazer a tradução também. 

Vlr – O que significa pra você o fato de se prostrar? 

E – A prostração é uma forma de você, diante de Deus, você mostrar a sua 

humildade, você demonstrar a Deus a sua submissão, o quão grandioso Deus é 

em relação a você. Este é um intuito principal da prostração. Primeiramente é a 

humildade, a subserviência a Deus. Por que isso aí? É descrito no Alcorão uma 

história de uma pessoa chamada Ebles. Na teologia cristã ele é conhecido pelo 

nome de satanás, é conhecido como se fosse um anjo. Na teologia islâmica é um 

gênio, é um outro tipo de criação de Deus. Esse gênio, o que ele fez? Foi 

convidado por Deus pra se prostrar diante de Adão em sinal de saudação. E ele 
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disse que não se prostraria diante de Adão porque Adão não era digno que ele se 

prostrasse diante dele. E por esse motivo Deus abominou Ebles, que é o satanás 

porque ele desobedeceu uma ordem de Deus. Então a prostração para Deus 

significa a sua submissão as suas ordens, os seus desígnios, aos seus desejos e 

também um sinal de humildade diante de Deus demonstrando que você não tem 

no seu coração, o orgulho. Tem um dito do profeta (SAS) que ele diz assim, que 

não entra no paraíso quem tiver no coração algo do tamanho de um grão de 

mostarda de orgulho, então esse é um dito do profeta (SAS). Satanás é dito no 

versículo do Alcorão que ele se engrandeceu e se tornou orgulhoso e se tornou 

um daqueles que vivem na escuridão. Então esse é o sentido em si da prostração. 

Vlr – Você consegue recitar o Alcorão? 

E – Sim todos os dias. Depois da primeira oração porque aproveitando a 

oportunidade de vir até a mesquita, né? Porque o muçulmano tem sempre que ter 

na sua mente, a prática religiosa, isso é importante, então o que ele faz....eu 

tenho outros afazeres...eu tenho faculdade, já fiz graduação, estou fazendo 

pós...eu estou fazendo doutorado em física então tenho o meu salário, o meu 

estudo, tenho muita coisa pra fazer, mas eu não posso esquecer da prática 

religiosa. Eu saio de casa e aproveito um espaço entre o momento da oração e o 

momento que eu chego a mesquita para ler o Alcorão. Eu chego faltando 15 

minutos para a oração, o que eu faço? Em vez de um muçulmano desperdiçar 

seu tempo com conversa fútil, chega pega o Alcorão, faz a leitura do Alcorão 

antes de fazer a oração. Então eu aproveito o tempo sempre dessa forma. 

Vlr – Você é casado? 

E – Com uma muçulmana brasileira convertida também. Tem 5 anos que eu sou 

casado e sem filhos. 

Vlr – Como foi a sua shahada? Você acha que ela é diferente das outras religiões? 

E – Com certeza. Não é bem como as outras religiões. Primeiro, porque você se 

converteu ao Islã, não quer dizer que você está salvo. Isso é uma coisa que as 

outras religiões pregam: “ah, se você se batiza você está salvo, se você aceita 

Jesus, você tá salvo”, o cristianismo, os protestantes evangélicos de uma forma 

geral. Então esse tipo de coisa no Islã não existe por que? Deus colocou para o 

ser humano dois caminhos, o caminho certo e o errado, isso é evidente, mas por 

que é evidente? Deus disse no Alcorão: “a partir de hoje eu já discerni para o ser 

humano a verdade e o erro”, agora ele já sabe o que é certo e o que é errado. 

Quando você se torna um muçulmano, você vai ter um conjunto de leis, o 

Alcorão, a Sunna, você vai ter exemplo e tal, mas o seu exemplo que você vai 

olhar não são as pessoas, porque as pessoas, Deus fez as pessoas e não são 

perfeitas. Tem um dito do profeta (SAS) que diz: o coração de uma pessoa é 

como se fosse uma folha na árvore, o vento bate e ela muda, então tem aquele 

negócio, uma hora eu tô bem, uma hora tô mal, uma hora eu estou muito forte na 

minha prática religiosa, outra hora fraco. Uma hora eu estou fazendo a coisa com 

muito ímpeto, outra hora eu posso mudar, uma hora eu quero uma coisa, outra 

hora eu quero outra, isso é normal, isso é do ser humano. 

Vlr – Quais os tipos de situações mais freqüentes que acontecem esse tipo de 

mudança? 
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E – Comigo eu fiz as coisas meio que gradativamente. Eu não cheguei assim: “pá eu 

sou muçulmano”, não foi assim, mas pra quem já faz isso e as pessoas que 

tentam ser muçulmanos duma vez, começa a ter decepções. Primeira decepção 

que quase todo mundo tem, ele começa a pegar uma pessoa de exemplo, o sheik 

fulano é muito bom, ele faz uma prática, ele é isso, ele é aquilo, é muito 

inteligente então ele pega aquela pessoa como espelho só que ele esqueceu um 

detalhe daquela pessoa, ele é um ser humano, então ele acaba cometendo erros. 

Digamos que ele pegou esse sheik em um certo dia fazendo uma coisa, um 

detalhe que não era coisa islâmica, uma falha e imediatamente o cara fala: “ah, 

eu não sabia que o Islã era assim”, sabe? Ele confundiu a coisa e ele não está se 

detendo a uma pessoa, mas uma religião inteira e ele não conseguiu entender. 

Você tem o caminho que Deus colocou pra você, você segue se você quiser. Se 

você sair vai ser punido, se você persistir você vai ser recompensado então a 

pessoa que entra no Islã acaba acontecendo isso com ela, muitas vezes, não é 

uma vez só, muitas vezes...outras vezes são duvidas até da religião mesmo. Quer 

ver uma dúvida que atormenta muita gente que se converte pro Islã? Mas é tudo 

em árabe? Essa religião foi para os árabes. Essa é outra dúvida que acontece com 

muitos, você entendeu? Ele fica pensando: “não... é tudo em árabe, essa religião 

é pros árabes e não para os brasileiros”, não é isso. A religião do Islã ela veio 

para toda a humanidade. Ela foi revelada num local bem próximo onde foi 

revelado o cristianismo e por outros profetas Abraão, Moisés, viveram tudo na 

mesma região. Isso não cai na cabeça da pessoa, parece que ela não consegue 

entender, ela consegue ver com outro foco, entendeu? Ela acaba pensando que a 

religião é pros árabes e muita gente tropeça na fé por causa disso. Existem 

pessoas que caem num outro erro, em vez de se tornarem muçulmanos, se 

tornam um árabe, ele começa a se vestir como um árabe, começa comer como 

um árabe come, ou seja, ele esquece a religião. Você pergunta pra ele: “você 

sabe fazer a oração?”  e ele fala: “é assim, assim”, ele vai no meio e não 

acompanha, todo mundo vai rezando e ele vai rezando também. Quando a 

pessoa associa a cultura árabe com a religião ela começa a se decepcionar então 

acaba tendo uma queda na fé. Eu não tive grandes problemas com isso, porque 

eu passei 1 ano estudando árabe, no ano seguinte eu comecei a estudar o 

Alcorão, eu estudei em escola ocidental, a maioria era ocidental e tal, mas tinha 

todo um ambiente ocidental quer dizer, pra mim eu nunca tive grandes 

problemas ao contrário eu via gente tendo esses problemas. Tem coisas que às 

vezes por tempo ou por cansaço você pode ficar mais fraco na sua fé, de repente 

você tá lá trabalhando, trabalhando, trabalhando e pá passou o momento da 

oração e agora que eu vou fazer? Faz atrasado. 

Vlr – Isso já aconteceu contigo? 

E – Já muitas vezes, acontece isso é normal. 

Vlr – Existe muitas pessoas que usam roupas diferenciadas aqui na mesquita, por 

exemplo, a túnica para os homens e a barba. Você já chegou a usar túnica? 

E – A barba tem fundamentos religiosos, por isso eu uso. A túnica, a roupa em si tem 

fundamentos religiosos, ou seja, o Islã prevê pra você um estilo de roupa, não é a 

roupa mesmo, mas ele não prevê um estilo de roupa pra você. Como é no Islã? A 

roupa tem que ser folgada e cubra a aura, a aura é do umbigo até abaixo do 

joelho. Pra mulher, todo o corpo com exceção das mãos e do rosto. Se você 

vestir uma túnica, uma calça ou camisa, independe...vai do seu país. Se você tá 
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no Brasil por exemplo, andar de túnica é estranho não é? Eu quando eu fui pra 

Arábia Saudita, eu andava de túnica, lá é normal. Eu me achei estranho o dia que 

eu fui numa festa, eu apareci de paletó e gravata e não vi ninguém de paletó e 

gravata, todo mundo de túnica. Lá é totalmente diferente daqui. A roupa tem as 

prescrições que o Islã dá, mas não existe um modelo de roupa que você tem que 

vestir. 

Vlr – Como você vê o uso da barba aqui no país? Não seria também uma questão 

cultural? 

E – Barba aqui no Brasil é normal. Você olha pras pessoas por aí, o pessoal usa 

barba, católico, umbandista, muita gente usa a barba. Aqui no Brasil você usar 

barba como não usar a barba é a mesma coisa.  

Vlr – Na Arábia é diferente? 

E – Não é incrível. Lá você chega, você encontra muitas pessoas que não usam 

barba, usam só bigode. A barba em si tem um preceito religioso, uma prescrição 

religiosa. É aconselhado ao homem usar a barba. 

Vlr – Você usaria uma barba grande? 

E – Não. O preceito religioso não exige que você use uma barba grande, inclusive 

tem até uma medida básica pra quem usa a barba. A barba tem toda uma 

legislação sobre ela, né? Ela tem que estar limpa, tem que estar penteada. 

Vlr – A pessoa que não usa barba pode ser considerada uma pessoa não muito 

religiosa? 

E – Não, não é isso. No Islã a pessoa pode não usar barba e ser religiosa. A barba não 

é uma obrigação....porque tem 4 fontes da legislação islâmica, né? Da análise 

que é feita dessas fontes, a barba, em alguns casos, ela não é colocada como 

obrigação, em outros casos é colocada como obrigação. Num termo mediano é o 

que a gente sempre adota: usa a barba, tudo bem. Se você não tiver barba, você 

não é punido, você não tem uma punição por não usar barba nem por Deus, nem 

escrita então você pode ver uma pessoa sem barba e cumprir a religião 

normalmente. A barba é um preceito religioso aconselhável, é bom que se use. 

Vlr – Você falou em punição. Se uma pessoa deixa de ser muçulmana, na tua visão o 

que acontece com ela? 

E – A pessoa é apóstata. A partir daí ela perdeu toda a misericórdia de Deus. Por 

que? No Islã é assim, tem um versículo do Alcorão que diz assim: não existe 

imposição com relação a religião então você nunca vai ser forçado a ser 

muçulmano, vai ser se você quiser. Dois, tem outros versículo que diz assim: 

não siga aquilo que você ignora! Ou seja, você nunca vai fazer uma coisa que 

você não sabe o que é. A partir do momento que você decidir e aceitar a religião 

do Islã você está totalmente esclarecido do que é a religião do Islã. A conversão 

ao Islã, ela é feita de uma forma na qual você assume com Deus um 

compromisso com ele e cumprir aquilo que ele determinou, então você não 

assume compromisso com os homens, a conversão é muito simples. Então 

quando você chega e deixa de ser muçulmano você quebrou aquele 

compromisso com Deus então a partir daquele momento você não vai exigir uma 

coisa se você não cumprir nada com ele e Deus vai fazer o julgamento dela no 
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dia do juízo final, mas aí vai ter muitos atos que vão ser pesados, né? Pra você 

ser um apóstata, você tem que deixar a religião e insultar a religião 

publicamente. Eu conheço muitos poucos casos de pessoas que deixaram de ser 

muçulmanos, neste estilo, né? O Salmam Rushiden deixou, mas deixou por pura 

vaidade pra que o currículo dele fosse famoso. Ele trocou a misericórdia de Deus 

por uma coisa tão pequena. 

Vlr – Sendo muçulmano, como agora você enxerga as outras religiões? 

E – O que acontece é que Deus mandou para cada povo um mensageiro. Esse 

mensageiro levou para esses povos uma única mensagem do Islã. Essa 

mensagem que ele manda para esses povos é que a única coisa que eles 

deveriam adorar é Deus, é o que a gente chama de monoteísmo absoluto. Você 

tem devoção para Deus, só adora Deus, só reza pra Deus, só pede pra Deus, você 

só espera por Deus. Todos esses mensageiros de Deus levaram para esses povos 

o monoteísmo absoluto e geralmente levava uma outra mensagem específica pra 

aquele determinado povo, por exemplo, o povo de Ló. Aquele povo dele era um 

povo que gostava do homossexualismo. Deus mandou esse mensageiro primeiro 

com essa mensagem, o monoteísmo absoluto e completando essa mensagem 

mandou que aquele povo deixasse esse tipo de prática. Moisés, enviado para 

aquele povo do Egito, que estava escravizado, foi com a mensagem do 

monoteísmo absoluto, inclusive tem uma passagem no Alcorão onde Moisés em 

diálogo com o Faraó...o Faraó diz pra ele: “eu sou deus”, Moisés falou: “Deus é 

aquele que dá a vida e a morte”, o faraó: “eu dou a vida e a morte”, aí ele 

mandou pegar um escravo e mandou libertar o escravo e mandou trazer um outro 

escravo e disse pra cortar a cabeça dele. Então Moisés disse pra ele: “Meu Deus 

é aquele que faz o sol nascer na nascente e se por no poente, faça ao contrário se 

você é deus então” e o faraó não teve resposta. O monoteísmo absoluto veio 

através de Moises através do diálogo que ele teve com o faraó, mas além disso 

Moises tem a missão de libertar o povo. O profeta Jesus, sobre ele a paz, enviado 

para o povo de Israel, ele levou a mensagem do monoteísmo absoluto para 

Israel, só que ele levou uma mensagem a mais. Você vai notar que nos 

evangelhos o povo de Israel cobrava juros, faziam das sinagogas um mercado, 

ele levou uma mensagem para que aquele povo abandonassem aquele tipo de 

prática, mas aquele povo não aceitou porque aquele povo dava mais importância 

aos seus lucros, aquele povo achava que aquele profeta viesse acabar com aquilo 

ali, o império romano que governava na região e ia insurgir contra o povo de 

Israel então eles falaram assim “vamos fazer dele um símbolo e vamos deixar 

que os romanos o matem porque nós livramos do homem que não quer que nós 

cobramos juros sem sujar as nossas mãos e entregamos para os romanos uma 

pessoa que estava tentando insurgir contra Roma e isso está descrito nos 

versículos do Alcorão (o converso fala uma frase em árabe), o versículo do 

Alcorão diz: Jesus não foi morto nem crucificado, porém isso pareceu ter 

acontecido para eles por que? Porque os judeus encenaram aquilo porém Deus 

atendeu o pedido do seu mensageiro, o salvou da crucificação não na cruz, antes 

de chegar a cruz. Na Bíblia realmente tem indícios que levam a isso tanto que o 

Caifás diz: “é necessário realmente que um homem morra pra que toda a nação 

seja salva”, se eu não me engano está num versículo de São João e junto com os 

sumos-sacerdotes, Caifás começa a criar um plano pra tentar matar ele...que é 

uma encenação mesmo porque se não fosse assim eles iriam perdem tudo que 

eles tinham. Então Jesus no Islã, tem uma posição muito grande. Ele levou a 
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mensagem de Deus para aquelas pessoas, essas renegaram ele, ele foi salvo por 

Deus. Então essas religiões que hoje existem, elas existem pelo erro, essa é a 

verdade. O cristianismo surgiu baseado em que história? Na crucificação, Jesus 

morreu na cruz para nos salvar e através do seu sangue ele nos remiu. Aí eu faço 

uma pergunta? Se ele não tivesse morrido na cruz? Não tem cristianismo. Se ele 

não morrer na cruz, o cristianismo não faz sentido de existir, não é verdade? 

Jesus não morrendo na cruz, não tem sangue pra redimir, não tem isso. Não faz 

mais sentido, mas o que faz sentido para a história dele é aquilo que ele tentou 

passar para as pessoas: o monoteísmo absoluto em Deus, daí não interessa se ele 

morreu na cruz ou não, aquilo que ele tá falando vale em qualquer época. É isso 

que o Islã coloca, o que o Islã prega. Vamos pegar uma outra religião qualquer, 

o umbandismo, o Candomblé, na verdade em termos de fontes é a mesma coisa, 

pra eles são diferentes. Primeiro, a religião cristã não existiria se Jesus não 

morresse na cruz, não existiria anglicano, protestante, católico, ortodoxo, não 

morreu na cruz então não precisa mais, não tem mais essa simbologia só 

sobrariam aquilo que não é cristão, o judaísmo, o budismo, o hinduismo,taoísmo 

que não são baseados no cristianismo, essas ainda subsistiriam, mas dentro da 

análise, como eu cheguei a dedução que o cristianismo não existiria? eu cheguei 

a dedução que Cristo não morreria na cruz e a única coisa que vale é a unicidade 

de Deus: o ponto comum entre o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Então 

vou analisar isso no Budismo, Taoísmo etc e tal, matou! Você não tem unicidade 

de Deus, o monoteísmo absoluto nessas religiões, você só tem um caminho, você 

vai afunilando e você só cai num caminho, o caminho do Islã. Essas religiões 

foram formadas a partir de um erro, de um erro cometido por seres humanos. O 

que você como muçulmano tem obrigação de fazer é instruir as pessoas ao 

caminho correto porque esse é o versículo do Alcorão: “vocês são o melhor povo 

que já surgiu dentro de todas as outras nações porque vocês crêem em Deus, 

aconselham o que é bom e proíbem o que é mal. Quando você é muçulmano, 

você tem três obrigações, a primeira crer em Deus de forma correta com o 

monoteísmo absoluto, segundo, aconselhar o que é bom as outras pessoas e a 

terceira coisa é proibir o que é mal. Isso é obrigação de todo muçulmano, por 

esse motivo é que o cristianismo, minha visão do cristianismo, ele nasceu de 

uma falha agora não quer dizer que Jesus não existiu, existiu foi um mensageiro 

de Deus. Não quer dizer que o evangelho não foi revelado, o evangelho foi 

revelado por Deus, isto está escrito no Alcorão e quem deixa de acreditar nisso 

não é muçulmano. Quem deixa de crer que foi revelado a Torá, os Salmos e o 

Evangelho, não é muçulmano. Quem deixar de crer que Jesus, Moisés em 

Abraão e os outros mensageiros de Deus, não é muçulmano. Isso faz parte do 

pilar da fé do Islã. Esses ritos não existem, só o Alcorão existe agora, os outros 

não existem. Você já viu um evangelho segundo Jesus Cristo? Não existe, é 

segundo Marcos, João, Lucas qualquer outra coisa menos de Jesus Cristo. Então 

não existe o evangelho da forma que foi revelado, não existe a Torá da forma 

que foi revelado, os próprios judeus fizeram o Talmud que é um complemento 

da Torá. Na verdade a única fonte que existe de Deus foi a que Deus colocou e 

disse: “eu vou revelar pra vocês essa fonte e vou preservar ela até o dia do juízo 

final” e Deus disse assim: “eu a partir de hoje apontei a ultima mensagem para 

toda humanidade”. O Islã veio com a última mensagem para toda humanidade 

por isso que o Islã é de uma forma mais completa. O islamismo abrange o que 

você vai comer, o que vestir, como você levanta, como você dorme porque essa 

mensagem de Deus é a última, não tem mais nenhuma depois dela. Ela veio 
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justamente pra consertar aqueles erros, aquelas falhas que existiam antes e 

mostrar ao ser humano que o caminho correto para seguir a Deus é o 

monoteísmo absoluto. 

Vlr – Você é um sheik? 

E – Não. 

Vlr – Você poderia ser um sheik? 

E – Se eu estudasse e conseguisse um diploma de sheik. Eu sei as matérias que um 

sheik estuda, mas eu não me considero sheik porque o sheik é um título que é 

dado no sentido popular. O sheik pode ser uma pessoa velha, uma pessoa sábia, 

ele pode ser uma pessoa que tenha renome na comunidade. É um título popular 

tanto em país árabe como em qualquer outro lugar. 

Vlr – Então você não pode fazer a Khutba? 

E – Aqui não, mas eu já fiz em vários lugares. O último que eu fiz foi aqui em São 

Paulo, em Itapecerica da Serra porque o sheik veio fazer Khutba aqui só que a 

maioria do pessoal tava em Itapecerica porque ia ter um encontro e eu fiz a 

Khutba lá.  A vantagem é que você faz o árabe e o português direto. Eu não 

cheguei a usar túnica, eu me adequo mais ao local. Às vezes você chega nesses 

locais sem túnica, não precisa, não há necessidade. Isso não faz parte da 

cerimônia do Khutba. Geralmente você já vem com Khutba escrito na mão, né? 

Vlr – Você mesmo escreve? 

E – Sim, geralmente a gente escolhe algum tema que seja mais atual, né? Aí 

desenvolve. Ultimamente eu tenho feito isso porque o pessoal me pega quando 

eu tô passando assim. Eu não gosto muito ficar como imã porque ele é uma 

responsabilidade. A pessoa que é um líder religioso, assume uma 

responsabilidade sobretudo da comunidade isso desde o tempo do profeta (SAS). 

Um membro tá doente, tem rezar por ele, tem que fazer os casamento, 

pronunciar o Khutba, tem que fazer as conversões, ele tem que estar 

participando de todo o núcleo e ele tem que ser consenso em toda comunidade. É 

uma responsabilidade muito grande para que você possa assumir agora lá em 

Itapecerica da Serra eu fui escolhido o imã para coordenar os trabalhos de nível 

nacional e isso fica meio difícil pra mim, e eu disse: “não”, mas eles falaram: 

“tem que ser você”, então tá bom. Então tem 4, 5 membros que estão ligados a 

mim e mais alguns membros de comunidade que a gente fica fazendo um 

trabalho de divulgação do Islã, de aulas....e é difícil, todo mundo cobra você, 

tem que dar exemplo, você não pode errar, entendeu? Aí eu não me sinto 

preparado para esse tipo de responsabilidade, mas às vezes, eles chamam e eu 

vou, fazer o que? 

Vlr – Gostaria de finalizar perguntando como você escolheu o nome? 

E – Eu só fui escolher o nome depois que eu aprendi a ler o Alcorão. Meu nome, é 

um nome idólatra. Pelo Islã, você só muda de nome e pela Sunna do profeta, se é 

um nome que denigre a sua imagem. Quando o nome da pessoa cria um 

incômodo pra ela, que as pessoas podem escarnecer dela ou quando o nome da 

pessoa é idólatra em virtude de idolatria, ou seja, adoração de um santo, de uma 

entidade alguma coisa desse tipo. No meu caso, o meu nome é idólatra mesmo. 
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Jorge, em homenagem a São Jorge, meus pais tinham práticas....é aquele cristão 

que pratica umbanda, sei lá o que é...um sincretismo. Por esse motivo é que 

mudei meu nome. Eu lendo o Alcorão e vendo vários nomes, os nomes dos 

profetas e tal, tal e...encontrei num versículo que tinha o nome Edson. Eu 

perguntei sobre o nome Edson, o que significava e tal, me disseram que era um 

dos companheiros do profeta, por esse motivo eu escolhi esse nome. O restante 

seguinte foi escolhido aleatoriamente. Os outros dois nomes significam  “o servo 

do Grandioso”. 

Vlr – E você se considera um “servo do Grandioso?” 

E – Ah, com certeza. Todo muçulmano é servo do Clemente, do Grandioso porque 

Deus tem atributos. Tem 99 atributos e o profeta (SAS) dizia que quando você 

vai dar o nome em uma pessoa você tem sempre dois nomes que são muito bons, 

um chama-se Abdulá que é “servo de Deus”, e outro que é Abdu Armani, “o 

servo do Misericordioso”. No tempo do profeta (SAS) tinha um homem que 

chamava, por coincidência, chamava-se Edson Alahaid, significa “Edson dos 

cavalos” porque ele criava muitos cavalos etc, ele foi conversar com o profeta 

Mohammad (SAS) e o profeta falou pra ele: “a partir de agora seu nome vai ser 

Edson Alahaier, que significa “Edson do bem”. Ele trocou de nome porque era 

um nome onde as pessoas escarneciam dele. Tinha uns que chamavam Abdu 

Manah, que era “o cérebro de Manah”, Manah era um ídolo que tinha na Caaba, 

né? Então eles mudavam o nome dele para Abdu Armani, “servo do 

Misericordioso”. Quando eu fazia a leitura do Alcorão eu também estudava 

jurisprudência islâmica, né? Eu aprendi que mudança de nomes ocorria em 

virtude disso, ou porque era idólatra ou porque as pessoas se escarneciam disso. 

Vlr – Você se incomodava com seu nome então? 

E – Me incomodava e ainda me incomoda, porque realmente nome idólatra é muito 

ruim porque depende do ponto de vista do que as pessoas vêem como idolatria, 

né? Mas a idolatria era uma coisa terrível. Tem muitos pontos que você pode ter 

por idolatria, por exemplo, Deus te dá tudo, o ar, a água, comida, saúde, tudo 

Deus te dá aí você chega num determinado dia, tem uma imagem de um santo 

qualquer lá, você começa a pedir pra imagem daquele santo, São José, São não 

sei quanto, me ajude a superar essa dificuldade, quer dizer, Deus te dá tudo, mas 

você pede pro santo...entendeu? tem uma coisa que um sheik falou pra mim uma 

vez, na escola que eu estudava lá na Guiana Inglesa, ele chegou e falou assim: 

“olha, nós podemos esquecer de Deus a qualquer momento, mas Deus não pode 

esquecer de você 1 minuto, porque se ele esquecer de dar pelo menos o ar que 

você respira, você morre. Esse é um ponto da idolatria que eu sempre tive 

porque se você vai pedir coisas para intercessores, isso não existe, não te eleva 

em nada e o profeta Abraão (SAS) deu um exemplo muito bonito, porque o pai 

dele, do profeta Abraão, fazia imagens, né? E ele chegou pro pai dele e falou 

assim: “meu pai, por que o senhor está adorando aquilo que não vê, não ouve e 

não te enriquece em nada?” ele falava das imagens do pai dele. Ele tentou levar 

o pai dele a acreditar no monoteísmo absoluto. 

Vlr – Obrigado, Edson. 

E – De nada. 
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h. ISAÍAS 

Homem de 53 anos, nordestino, ex-pastor evangélico da Assembléia de 

Deus. 

Vlr – Boa tarde 

I – Boa tarde. 

Vlr – O seu nome é Isaías? 

I – O meu nome de documento é ... 

Vlr – E agora? 

I – Isaías .... 

Vlr – Isaías significa? 

I – É um dos filhos do profeta Abraão, filho mais velho. Eu optei por este nome por 

uma razão. Eu vou dizer porque. Em 91, em 90, por aí, houve um atentado 

terrorista numa embaixada judia na Argentina. Os próprios judeus que fizeram 

isso pra denegrir a imagem dos muçulmanos, palestino que estava na Argentina. 

E disseram que tinham sido eles, tanto que foi comprovado pela CIA, disse a 

Inteligência que foi os próprios judeus e fizeram isso e dois anos depois, nós 

fomos fazer o simpósio na Argentina. Eu fui fazer e participar desse simpósio. 

Cheguei atrasado e sentei na última cadeira. Cada matéria os professores faziam 

chamada. 

Vlr – Isso depois da sua conversão? 

I – Desculpe isso em 96, o atentado foi em 95, desculpe, eu errei as datas. Foi um 

ano depois dos atentados na Argentina que fomos fazer esse simpósio. E como 

eu disse, eu sentei na última cadeira e os professores quando iam fazer chamada, 

chamavam meu nome: “Israel Gomes dos Santos”. Quando eles chamaram 

Israel, toda a comunidade palestina olhava pra trás com um susto. Por que olha, 

recém havia uma acusação que os judeus tinham feito isto comprovado pela CIA 

e num simpósio está um judeu dentro deles... então era um modo de susto, então 

eu fui lá na frente na mesa e pedi para o diretor tirar o nome de Israel e colocar o 

nome de Isaías pra não chamar tanta a atenção dos alunos e fiquei conhecido na 

América Latina toda por Isaías. Eu já estive em quase todos eles e todos me 

conhecem por Isaías.  

Vlr – Eu gostaria de saber qual foi a trajetória do senhor antes de conhecer o Islã. 

Como o senhor ficou conhecendo o Islã. Quantos anos o senhor tem? 

I – 53. Sou nascido e criado ou era nascido e criado no cristianismo. Quando eu nasci 

em 28 de Março de 1949, eles já eram membros da igreja evangélica Assembléia 

de Deus a qual fui criado. Eu nunca sai da Assembléia de Deus pra igreja 

nenhuma. Em 1970, quando eu terminei o serviço militar, eu fui para um 

seminário para Belém do Pará, 14 anos de teologia vinculado a igreja. O período 

do curso foi de 1970 até 82 e levaram 6 anos até eu assumir uma igreja no 

Capanhema, no Pará como evangelista itinerante. 
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Vlr – Quantos anos tinha? Já era casado? 

I – 36 anos e já era casado e pai de 4 filhos. Eles todos da Assembléia de Deus, 

integrado no trabalho. E eu tive uma vida totalmente comprometida no trabalho 

de evangelização. Em 67 eu já era diácono da mocidade da Assembléia de Deus 

(AD). E meu trabalho sempre foi divulgar a religião. Quando eu sai do Pará, fui 

pra Bahia, assumi uma igreja lá durante 4 anos, na capital e voltando para o 

Recife eu tive uma informação dos meus colegas do serviço militar e eles já 

tinham sido promovidos e eu, infelizmente dei baixa com três anos de serviço. 

Eles estavam se preparando para servir a guarda no canal de Suez. Segundo as 

informações que eles me deram, foi que eles tivessem muito cuidado porque no 

canal de Suez, que eles não se afastassem do exército porque tinha um povo 

chamado muçulmano, daí foi a primeira vez que eu ouvi falar dos muçulmanos, 

que eles eram um povo agressivo, que eles eram muito fanáticos pela religião 

deles e que eles oravam 5 vezes ao dia. E quando eles estavam orando, quem se 

aproximasse deles, eles puxavam a espada, cortavam o pescoço. A informação 

que eu tive foi essa. Passaram-se 22 anos. Vinte e dois anos depois, a gente tava 

dirigindo igreja aqui em Suzano, São Paulo. 

Vlr – Isso há quantos anos atrás? 

I – Isso eu creio que mais vinte anos depois dessa informação. Foi em 1972 pra 1996. 

foi em 1996 que eu estava aqui em Suzano dirigindo igreja. Muito bem, eu 

estava em casa fazendo meu trabalho pastoral como sempre, eu dirigia 5 igrejas 

sob minha responsabilidade, no setor 13 de Suzano. 

Vlr – Você era subsidiado pela igreja? 

I – Isso. Eu morava em casa da igreja. Era assalariado pela igreja e todos os meus 

filhos tocavam na banda. Meus filhos foram criados todos na Assembléia de 

Deus, como eu disse anteriormente. Era um trabalho integral na AD. Quando um 

presbítero chegou pra mim disse “olha eu quero que você aconselhe meu filho 

que ele está desviado da igreja e esta assistindo reunião dos muçulmanos. 

Quando ele me falou isso, eu lembrei do que os colegas tinham me dito no 

quartel, que eram um “povo agressivo”. Então fiquei interessado em conhecer 

esse povo e resgatar o rapaz da doutrina deles. E assim eu fui, procurei o local, 

encontrei uma muçulmana com nome de Jamile, que quer dizer bonita esta 

palavra. E ela falou comigo e disse que a reunião tinha sido num dia anterior e 

ela me emprestou três livros intitulado: “o lugar da mulher no Islã”, “os 

problemas da bebida alcoólica” e...só dois livros. Eu li esse livro três dias depois 

e não me falaram nada. O rapaz, eu não contatei com ele porque a reunião tinha 

sido um dia anterior. E aquele livro falava sobre as mulheres, como as mulheres 

era tratadas no Islã. O outro livro falava sobre problema de vício, alcoolismo e 

que não era o meu caso então não me interessei pelo assunto só que me 

despertou a curiosidade pra conhecer os muçulmanos se realmente eles eram 

agressivos assim. Foi quando ela me deu o telefone do centro islâmico aqui em 

São Bernardo, na rua Henrique Alves dos Santos, eu vim numa sexta-feira e 

cheguei já no final da reunião. As pessoas, tinha um irmão chamado Bin Lali, 

irmão Galvão, ele é um sociólogo que trabalha na casa de cultura em Poá. Ele 

me atendeu e pediu desculpa por não poder falar comigo porque ele estava 

terminando o jornal. O jornal que nós fazemos é intitulado Makka e ele me 

emprestou um livro. Percebeu que estava de paletó, gravata, trajado como um 
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pastor e ele me deu um livro: “A Bíblia, a Ciência e o Alcorão”, número 20 da 

nossa coleção. Eu peguei esse livro e retornei e....foi só o assunto que ele falou 

comigo. Não falou nada sobre o Islã, sobre muçulmano... 

Vlr – Ele é convertido também? 

I – Sim. O nome dele era Ivan Galvão, o nome de documento. E enquanto convertido 

ao Islã, Bin Lali em comemoração ao primeiro escravo negro que se tornou 

muçulmano por nome de Bin Lali. Muito bem, ele  não quis muito dialogo 

comigo só me explicou sobre o livro quando ele falava sobre a ciência e a 

ciência da Bíblia. Eu não gostei porque eu queria assuntos mais profundos sobre 

a doutrina, a fé, a crença, a prática e o costume dos muçulmanos, se realmente a 

informação que tinham me dado era correta. Eu voltei frustrado. Fui pra casa, 

voltei de ônibus e fui lendo esse livro. Eu li na sexta-feira à tarde, o sábado, o 

dia todo. Domingo, na segunda-feira também. Na terça-feira não tive tempo de 

ler, fui dirigir um culto de doutrina que era na terça-feira da minha igreja. Ao 

retornar do culto, eu peguei o livro...na terceira parte que fala “a Bíblia e a 

Ciência”. Eu já tinha lido as duas primeiras partes. Ao terminar esse livro, era 

mais ou menos umas onze horas, onze e quarenta por aí. Na medida em que eu ia 

lendo a “Bíblia e a Ciência”, eu...tive assim uma sensação que todos os meus 

seis anos de teologia não era nada do que eu sabia. Dentro de mim era como uma 

voz que eu era enganado e enganava. E eu chamei a minha esposa, meus quatro 

filhos e disse assim: “a partir de agora eu serei muçulmano”. Pra se tornar um 

muçulmano, depois que se tem um conhecimento dos chamados cinco pilares da 

fé islâmica e os 6 pilares da fé islâmica, você dá um testemunho dizendo: “Ach-

hadu na la iláha illal-lah na-na Muhammadan raçulullah”, traduzindo: “Declaro 

que não há divindade senão Deus e que eu atesto, aprovo que o profeta 

Mohammad é servo e mensageiro de Deus”. E como eu não sabia dizer, eu disse 

pra minha esposa: “a partir de agora eu serei um muçulmano”. Ela olhou assim 

espantada para mim e disse: “você está louco” e eu disse: “não”. Ela disse: “o 

que foi que você viu neste livro?”. Eu disse: “eu era enganado e enganava, a 

partir de agora eu não serei mais um hipócrita”. Assim eu fiz uma carta de 

mudança ao meu pastor presidente, pastor José Welington Bezerra da Costa. A 

igreja dele fica lá no Belém, no bairro do Belém, é onde fica a sede do Brasil. 

Ele me perguntou qual era a finalidade da minha carta de recomendação e eu 

disse a ele que eu ia estudar sobre o Islã durante três meses. Se eu gostasse, eu 

ficaria, senão eu retornaria pra minha posição. Eu saí com carta de 

recomendação e perguntou se eu tinha coragem e eu disse que sim, mas dentro 

de mim eu tinha dito a minha família que a partir daquele momento eu seria um 

muçulmano, sem conhecimento nenhum, isso em 1996. Fui ao centro islâmico 

aqui em São Bernardo aonde fui recebido pelo sheik Ali. Ele começou a me dar 

as primeiras instruções falando dos pilares da fé islâmica que são seis, depois 

dos pilares do Islã, que são cinco. Eu comecei me aprofundando com menos de 

três meses e eu retornei com dois meses e pedi carta de mudança 

definitivamente, dizendo que: eu fiz uma carta em três vias dizendo meu 

desligamento do ministério como pastor para a convenção estadual, a 

CONFRADESP, aqui em São Paulo e uma outra via eu enviei pra convenção 

geral da Assembléias de Deus, no Rio de Janeiro, pedindo desligamento e me 

tornei muçulmano e me tornei um divulgador. Foi assim a minha conversão, não 

levei lavagem cerebral com nenhum muçulmano. Minha conversão foi da minha 

própria leitura e do próprio entendimento meu. Toda a razão de eu me tornar 
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muçulmano foi a própria Bíblia, ou seja, já existe centenas e centenas, eu diria, 

duas ou mais centenas de pessoas que se tornaram muçulmanos na sua maioria, 

evangélicos, todos através de mim e eu divulgo o Islã com a própria Bíblia, 

inclusive na minha família são dezessete pessoas convertidas, com a própria 

Bíblia eles se converteram. Agora eu divulgo o Islã com a própria Bíblia, a 

minha família se converteu, a minha esposa também, nascida e criada nas 

Assembléias de Deus com um versículo na Bíblia em João capitulo 5, versículo 

41 quando Ali Salei Salam (que a paz esteja com ele), Jesus disse: “eu não aceito 

gloria dos homens”. Numa tarde eu estava divulgando a religião pra ela quando 

deu seis horas eu vi ela se trocando pra ir para a igreja e eu disse pra ela: “depois 

que você ouviu tudo isso, você tem coragem de glorificar a Jesus?, sendo que ele 

disse que toda honra, toda a gloria tem que ser dada a Deus?”. Ela disse que...ela 

já era muçulmana pelo que ela tinha ouvido, só que ela queria ser muçulmana na 

igreja dela, a igreja onde ela nasceu e ela iria para o culto, e lá os evangélicos 

davam glória a Jesus e ela dava glória a Deus e assim ela foi. Sei que ela disse 

que quando ela chegou lá viu tanto da hipocrisia das pessoas... Hipocrisia assim: 

as pessoas atribuíam todos os atributos a Jesus em vez de Deus, que “Jesus me 

curou, Jesus me abriu porta de trabalho, Jesus fez isso...”, sendo que  tudo que 

fazia era Deus. Cantaram um hino para a honra e a gloria de Jesus sendo que o 

louvor pertencia a Deus. Com aquilo ela foi se sentindo mal, oito e meia ela 

retornou e eu disse “já?”, inclusive eu ia buscar ela. Ela disse: “eu não agüentei 

eles dizerem....eles não estão sabendo do que eu estou sabendo”. E assim, ela 

deu testemunho como eu já interpretei para você: “illal-lah na-na Muhammadan 

raçulullah” e faz cinco anos que é muçulmana e junto com ela vieram meus 

filhos e minhas noras. 

Vlr – Quando que o senhor fez a shahada? 

I – Eu fiz a shahada dia 29 de setembro de 1996 e a minha esposa e filhos, um ano 

depois. 

Vlr – Ela continuou indo à AD? 

I – Não. O último dia foi neste dia que eu tinha palestrado com ela. Hoje ela se 

converteu e eu não falei assunto de usar lenço, nem roupa. Ela automaticamente 

já... ela já usava roupa composta, mas no meio da canela como toda evangélica 

usa. A partir daquele momento ela comprou saia longa e já mangas compridas e 

já colocou o lenço, inclusive ela trabalha no centro da cidade e eu fiquei só 

olhando se ela teria coragem de apanhar dez conduções, são cinco pra ir, cinco 

pra voltar e eu queria ver se ela tinha coragem de panhá principalmente o trem 

da zona leste, que é muito cheio, e assim ela colocou o lenço e até hoje, nunca 

tirou. Até dentro de casa, eu mando ela tirar “você tá em casa só com a nossa 

família, você pode ficar à vontade”, mas ela tá tão acostumada que nem dentro 

de casa ela não tira. E pelo outro lado também eu, nos meus estudos eu descobri 

que existe duas facções, ou seja, duas linhas de raciocínio dentro da religião 

islâmica, não diria dentro da religião, mas dentro da comunidade, ou seja, ou 

sunitas e os xiitas. Ambos têm a mesma crença, o mesmo profeta, o mesmo livro 

sagrado, o mesmo Deus, a mesma adoração porém eles têm algumas inovações 

que eles acham que deve praticar. Por outro lado, os sunitas têm o mesmo 

profeta, o mesmo livro, a mesma crença e a mesma prática porém uma outra 

prática mais moderada, ou seja, não uma prática eu diria, radical, o radicalismo. 
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E eu optei pra ser um sunita. Ele assume, voluntário como a própria expressão 

muçulmano, significa aquele que se entrega a Deus voluntariamente. Então 

voluntariamente eu uso roupa paquistã, de estilo paquistanesa. Uso barba 

comprida, não é obrigatório. O uso é aconselhado usar a barba, é Sunna. Agora 

não diz o tamanho ou curto. Dizem que alguns shahaba fechavam a mão e se 

passava de quatro dedos eles cortavam (neste momento o informante fez gestos 

que representariam essa maneira), mas não especifica se pode usar desse 

tamanho ou curta. Eu me tornei um sunita voluntariamente. Tudo quanto eu 

pratico do Islã, eu pratico dentro da linha Sunna. Aquilo que eu deixo de praticar 

é por falta de conhecimento. Como eu disse pra você, durante três meses eu li 

trinta e seis livros, que nós tínhamos em português, e quando eu terminei de ler 

esses trinta e seis livros juntamente acompanhado pelo sheik Ali, eu já falei o 

nome dele, eu dei o testemunho na mesquita que eu fiz 4 anos no Pará, mais 2 

anos em Pindamonhangaba sobre teologia, teologia cristã. As matérias que você 

já conhece que foi elementos de pedagogia, teologia, cartas paulinas 1o e 2o , 

homilética, hermenêutica é...exegese e outras matérias que inclui Pentateuco, 

profetas maiores, profetas menores e assim por diante. Durante esses 6 anos de 

estudo, esses três meses lendo os livros do Islã eu dei testemunho que eu tinha 

aprendido o dobro do que eu aprendi do cristianismo. 

Vlr – Antes o senhor era pastor evangélico, agora o senhor assumiu uma outra 

posição. Era um líder de comunidade, assumia uma posição mais de frente. 

Como que o senhor vê isso agora? 

I – Vamos dividir em duas partes. A parte hierárquica, de hierarquia e as diferenças 

de religião entre as demais igrejas e o Islã. Na parte de hierarquia o que me 

chamou mais atenção entre o cristianismo e o islamismo é que no cristianismo 

existe um líder espiritual máximo, ou seja, no catolicismo existe o papa. Na 

minha igreja existia o pastor José Welington, que era o pastor presidente das 

Assembléias de Deus no Brasil que nós prestamos continência a ele, nós temos 

que prestar relatório pra ele, muito bem e temos toda a reverência  na liderança 

inclusive obedecemos as convenções, as resoluções dele. No Islã, não existe uma 

hierarquia, ou seja,  não existe nenhum sheik líder que ele manda, que ele dá a 

doutrina, que temos que obedecer as diretrizes dele. No Islã, são todos iguais. 

Agora você poderia fazer a pergunta, quem traz o ensino? Quem faz a Khutba? 

Quem dá o culto de doutrina? Sim, existe um senso. Eu diria que existem 3 a 4 

fontes para que possamos corrigir a nossa vida ou ter uma vida digna de 

religiosa. Em primeiro lugar está o ensinamento do Alcorão, em segundo lugar 

os Haddiz, que é os escritos do profeta e em 3o lugar que é a Sunna, a prática e 

em 4o o consenso dos sábios islâmicos. O que é o consenso? Seria....vamos 

trazer para os tempos atuais, na época do profeta não existia problemas com 

transmissão de AIDS, transfusão de sangue, transplante de órgãos. Desses 

pontos polêmicos como que o Islã se comporta atualmente diante da ciência. 

Nesses pontos polêmicos, sentam os sábio islâmicos, são os estudiosos máximos, 

aqueles que ensinam para os sheiks, eles entram em comum acordo e expõe para 

a comunidade, no seu todo. Então fica particularmente pra cada um  se quiser 

obedecer ou se quiser obedecer porque o Islã, como eu disse, é submissão 

voluntária a Deus. Diferente do cristianismo, se o pastor disser assim: “todo 

mundo é obrigatório doar sangue”, por exemplo, não estou dizendo que o Islã 

proíbe doar sangue, eu tô fazendo uma comparação. Todo mundo obedeceria 

aquilo ao pé da letra, porque o líder máximo diz que tem que fazer. No Islã não é 
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assim. Nós obedecemos aquilo que o Alcorão e o dito do profeta e a Sunna 

manda, mesmo que desagrade até um líder se por acaso ele queira exigir da 

comunidade algo que não tenha no Alcorão e nos ditos do profeta. Muito bem 

agora vamos a segunda parte da diferenciação. A diferenciação entre 

cristianismo e o Islã é que não existe divisão. Alguém pode até dizer: “você está 

se contradizendo, cê falou em dois grupos de pessoas em prática” e esses dois 

grupos em prática. Esses dois grupos é até bom para o Islã, como por exemplo, 

nós temos dito que vezes pelo profeta ler a sura do Al-Ahcaf. Se formos ler 

assim mesmo, nós levamos quase uma hora. Para um homem de quase 63 anos 

ficar em pé, na oração depois de um dia de trabalho, de labuta, ficar de pé. Em 

vez ele orava assim, com os braços soltos (o informante gesticula os braços) do 

lado do corpo. Os sunitas oram assim (as mãos apoiadas na altura do estômago) 

e os xiitas oram assim (braços soltos). O que eu quero dizer com isso. Aquilo 

que eu deixo de fazer, que o profeta fazia, os xiitas faz. O que os xiitas deixa de 

fazer e que o profeta fazia, eu como sunita faço. Resumindo se eu sou sunita e 

ele é xiita, no todo a religião tá sendo cumprida em nós dois porque o que eu 

deixo de fazer ele faz. 

Vlr – Quando o senhor falou de radicalismo, qual é o radicalismo dos xiitas? 

I – Seria interpretação de opiniões, deles particular. Eles comemoram datas de 

nascimento como do profeta. Comemoram, mas não com festas expansivas. Eles 

fazem orações no túmulo de alguns shahabas. Algumas coisas assim que são 

extra-alcorânica. Diria assim que nós temos como radicalismo não ser tolerante, 

continente como é ensinado na teologia cristã. Ainda explicando o assunto das 

religiões. A vantagem que tem o Islã com diferença ao cristianismo, não existe 

divisão de igreja, ou seja, você sabe que a AD tá dividida em diversos tipos de 

Assembléia com doutrinas diferentes sem falar nas outras denominações. No 

Islã, sendo que o cristianismo, os pentecostais, eu não estou atualizado, mas o 

último senso era 56 milhões de pentecostais em todo o mundo sem falar dos 

tradicionais e conservadores. No Islã atualmente é comprovado por pesquisa, 

lançado pela Veja, Isto É e outras revistas que nós atingimos já 1 bilhão e 

setecentos milhões de muçulmanos e não existe divisão. Independentemente do 

fuso horário das nações todos esses bilhão de muçulmanos estão orando numa só 

dileção, usando uma só língua, numa mesma posição. Chega no mês de Ramadã, 

no mundo inteiro começa o jejum no mesmo dia, isso dependendo do fuso 

horário, diferente do cristianismo, um usa o véu outro não usa, um paga o dízimo 

outro não paga, um ora em pé outro ora sentado, um faz a santa ceia outro não 

faz e virou desculpa a expressão, uma verdadeira bagunça. Essa é a diferença 

que eu diferenciei. Existe também uma diferenciação entre o cristianismo e o 

Islã com respeito a ser muçulmano. Toda a humanidade é muçulmano, inclusive 

você é muçulmano. Todo mundo nasce muçulmano. Como no meu caso, eu 

nasci muçulmano depois meu pai me levou pra AD, me desviou para o Islã para 

a AD. Quando eu tomei conhecimento adulto eu procurei, como você, você 

procurou a igreja que mais se adaptou a ela. Então os meus filhos são 

muçulmanos. A diferença que existe de um muçulmano e um não-muçulmano 

(incrédulo), está na prática da oração. Todo mundo é muçulmano, mas pra ele 

diferenciar do muçulmano praticante do não, está na prática da oração. Agora 

cabe a cada um individualmente. Então hoje mesmo nós tivemos e saímos com 

um muçulmano que nos saudou. Ora que ele passou na porta da mesquita e foi 

para o trabalho. Só que eu não falei, porque eu sou um pouco pesado de palavras 
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como diz a expressão lá de Moisés. Tem um Haddiz do profeta que diz: “quem 

vai para o trabalho sem fazer a primeira oração do fahj ele vai com a bandeira do 

inferno e quem faz a oração e se dirige para o trabalho vai com a bandeira do 

paraíso. A pessoa que escolhe. Ele dá a palavra, a pessoa que vá lá com a 

consciência. A diferença é essa. 

Vlr – O senhor falou que é um divulgador do Islã? E tem uma remuneração? 

I – Sim 

Vlr – O senhor também está ligado ao centro de divulgação do Islã para a América 

Latina? 

I – Isso. 

Vlr – Como o senhor se tornou um divulgador? 

I -  Para ser um divulgador do Islã. Como eu dizia neste instante que não existe um 

líder. Vocês escutam a palavra sheik, sheik. Nós conhecemos aqui no Brasil que 

o sheik é um homem, dono de um poço de petróleo, um homem muito rico e os 

estudiosos do Alcorão, da Sunna do profeta e dos Haddiz criaram esse nome por 

as pessoas não dominarem bem a língua árabe. A palavra teologia em árabe 

significa a palavra Chari´a então a pessoa que estuda teologia é um teólogo. A 

pessoa que estuda a Chari´a  é um sheik. Eles são enviados pelas escolas que 

eles estudaram para determinado país. E a própria escola que ele estudou, 

mantém ele naquele país. Se ele se formou na Síria pela Síria. No Líbano pelo 

Líbano e assim sucessivamente. Agora no meu caso, no tempo de cristão eu 

estudei teologia. Então eles viram meu desenvolvimento teológico, as matérias 

são as mesmas. Muda só de nome de português para árabe. A hermenêutica, a 

ciência que estuda o texto. No Islã é tkassir, a ciência que estuda o texto 

alcorânico. Tem a exegese, a ciência que estuda as palavras isoladamente. No 

Islã não se é acostumado interpretar texto do Alcorão para trazer próprio 

beneficio da pessoa como acontece no cristianismo, ou seja, pegar o versículo do 

Alcorão e trazer para os dias e dizer esses versículos são assim, assim, 

assim...No Islã é diferente, é o que o Alcorão diz. Por exemplo, não coma carne 

de porco, e não tem nada depois dizer: “ah mais a carne de porco é isso...”  não. 

É uma proibição, é uma proibição. A palavra exegese não se aplica nas palavras 

isoladas do  Alcorão porque a palavra de Deus e o humano jamais pode mudar. 

Vlr – O senhor usava muita exegese na época de pastor? 

I – Seria bom que você entrevistasse as pessoas que me conhecem. Eu era tido como 

um dos sábios, muito chamado. Eu não sou um tipo pregador pentecostal. Eu 

toda vida fui assim morno pentecostalmente falando. Eu não era um pregador 

eloqüente. Eu era assim um pregador tipo Roberto Rabelo, de ensinar, bem 

calmo, mas era dentro da teologia mesmo inclusive eu gosto de fazer muito 

sermão temático. Muito difícil eu fazer um sermão expositivo. Só gosto mais de 

temático ou textual. Três tipos, você conhece, o textual, o temático e o 

expositivo. Eu gosto mais do temático. O temático é aquele que você se apega a 

um tema, um título e durante seus quarenta minutos ou 1 hora de pregação você 

nunca deixar passar mais de um minuto sem deixar de citar o tema que está 

sendo abordado. Você se amarra a um tema principal. O textual é aquele que 
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você pega um texto bíblico e lê ele e depois vai aplicando a exegese, a 

hermenêutica e outras matérias. Se você for um pregador pentecostal você 

desobedece a homilética. A homilética é a arte de se comportar bem no público e 

o pregador pentecostal pula de lá pra cá, não obedece muito essa área. Uma 

coisa que me admirou muito no Islã é que os sheiks se comportam muito bem no 

púlpito. Eu olhei bem isso. Eu como ex-teólogo eu observava. Por exemplo o 

comportamento, a reverencia no púlpito, o timbre da voz, os gestos bem 

educado. Isso me atraiu atenção. O expositivo é aquela “saladinha de fruta”, uma 

ora você tá falando do Gênesis, outra ora você tá falando do Apocalipse, outra 

ora tá nos evangelhos porque percorre todo o evangelho e os livros todos numa 

mesma ora. Você expõe uma ora a história de Jonas, outra de Abraão, Moisés, 

você faz uma exposição bíblica. Esse tipo de pregação eu não gostava muito e 

nem gosto. Eu gosto mais do temático. Voltando a questão do Islã. Nos temos 

essa vantagem de ser uma unidade, um só povo, um só ensinamento, uma só 

língua, um só ritual que há uma diferença das igrejas que está destraviado, como 

diz o Alcorão. 

Vlr – O senhor não sente falta da posição de pastor? O senhor não pode se tornar um 

sheik? 

I – Ah...no início foi muito difícil. Era muito difícil passar uma noite sem subir no 

púlpito, era muito difícil. Eu era um pregador de linha de frente, um ensinador. E 

quando cheguei no Islã, vi a coisa totalmente diferente, quem falava era o sheik 

porque a própria tradição do profeta diz que ora na frente é aquele que sabe mais 

então é claro o sheik que estudou nove anos, e eu só estudei seis, já tem três anos 

na minha frente. Outra coisa, eu não falo a língua, as Khutbas são feitas em 

árabe pra não mudar a palavra alcorânica e essa é uma vantagem do Islã. Não se 

pode em cima do púlpito se citar um versículo do Alcorão em português. Pode 

explicar ele (em português), mas citar ele não pode porque ou aumenta ou 

diminui, isso é um perigo muito grande. Então o islã não permite isso e jamais 

eu teria essa habilidade então eu tive que me acostumar com essa fraqueza, com 

essa minha falta de conhecimento. Aí eu comecei mudando os versículos....eu ia 

dar uma palestra temática, em vez de eu citar o versículo da Bíblia, eu citava 

versículo do Alcorão e Haddiz, então eles foram vendo isso e com menos de um 

ano me chamaram pra atender aos brasileiros. Eles me deram uma ajuda no 

centro islâmico até que um país árabe como eu disse pra você eu fiquei 

conhecido primeiro na América, depois viajei para outros países árabes, fui 

entrevistado lá e eles acharam que devia me tornar um divulgador na língua 

portuguesa, ligado pelo próprio país que é a Arábia Saudita e hoje eu me tornei 

um divulgador assim. 

Vlr – O senhor foi estudar na Arábia? 

I – Não. Eu tenho convite, eu tô esperando, eles sempre prometem, mas existe um 

regulamento, o próprio ministério da educação daquele país que  a parte 

primordial está a criança numa faixa de idade de 13, 14 anos e eu estou com 53 

anos e não existe essa brecha na lei das faculdades para que eu possa entrar, mas 

mesmo assim eles tão procurando uma brecha pra ver se, tem mais de cinco 

anos, pra ver se me encaixa, é difícil. Tem um país sim que aceita minha idade 

só que não dá bolsa de estudo. Eu tenho que ir com conta própria, com toda a 

despesa e enfrentar uma faculdade fora do país agora não é fácil. E os países que 
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pagam e patrocinam tudo tem a faixa etária e eu estou sempre numa barreira, 

entendeu? 

Vlr – O senhor lê o Alcorão? 

I – Sim este é a diferença entre a Bíblia e o Alcorão, entre os muçulmanos e os 

evangélicos. Os evangélicos teologicamente são fracos de Bíblia, muito fracos. 

Os evangélicos tradicionais como destacando, Testemunha de Jeová, Adventista 

e outras e....igreja Metodista, eles são mais versado na Bíblia, isto é os 

tradicionais e os pentecostais são e vão mais pela parte da emoção. São a igreja 

que menos conhece Bíblia, segundo pesquisa, é a Congregação Cristã, então no 

meu caso e no caso do Islã, o Alcorão é memorizado por isso está aí a 

preservação do Islã. A Bíblia é lida e andada de baixo do braço e o Alcorão é 

memorizado e andado no coração espiritual de todo muçulmano, no 

cérebro.Quem não sabe falar e eu posso mesmo não sabendo uma palavra em 

árabe, no dia a dia, e citar o Alcorão todinho. Eu sei diversos capítulos do 

Alcorão inteiro, eu não diria muito mais. Pra não errar eu diria 16 capítulos do 

Alcorão que é essa que nós usamos no dia a dia na divulgação e das nossas 

orações. 

Vlr – O que mudou na sua vida depois do Islã? 

I – Na vida material pra ser sincero mesmo, eu estou em desvantagem. Você não 

quer comparar um pastor que tinha salário da igreja, casa da igreja, toda 

assistência da igreja ficou a assistência daqui. A assistência daqui é uma ajuda 

pra divulgação, não é como na igreja que é pra manter o pastor com a família 

dele com todo o conforto. 

Vlr – Então como você complementa a renda familiar? 

I – Nesta altura todos os meus filhos já estão casados, estão formados. Todos 

trabalham então é somente eu  e a minha esposa então agora ficou melhor. Se eu 

voltasse para os anos 80 eu passaria dificuldade. Agora o outro lado, o lado bom, 

o lado espiritual. Como eu disse pra você, três meses de estudo islâmico, eu 

tinha aprendido o dobro de seis anos de teologia, só na leitura, mas também 

envolvendo tudo, aula, palestra, simpósio, seminário e outras coisas que houve. 

Eu me aprofundei com o sheik no dia a dia fazendo pergunta. Na parte de 

conhecimento teológico eu estou a mil na frente do cristianismo. Na parte da 

crença também muito mais crença do que no cristianismo. Na parte da prática, 

eu diria cinco vezes mais do que a prática. Eu como um pastor, um líder, eu 

praticava a religião, mas um pastor por mais que ele pratique, eu desafio ele a 

praticar a religião igual a um muçulmano. Eu vou repetir essa palavra duas 

vezes, um muçulmano, o verdadeiro crente muçulmano. Essa é a vantagem do 

muçulmano porque ele tem mais prática de fé, mais crença, mais obediência. 

Enfim muito além de qualquer crente que você conhece. Esse crente leva uma 

vida de santidade diante de Deus, eu quero coloca-lo lado a lado de um 

verdadeiro crente muçulmano e você mesmo fazer a diferenciação que ele está 

muito atrás. Então é essa a minha vantagem do Islã. 

Vlr – O que mudou na vida social? 
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I – Do cristianismo eu fui desprezado pelos ex-amigos, fui abandonado pela própria 

família, no início. Minha esposa veio a se converter um ano depois. Esse ano foi 

muito tremendo pra eu vencer, na parte dos irmãos, dos cunhados, das irmãs, da 

minha própria mãe, dos pastores. Somos em 81 pessoas. O único que vem na 

minha casa que é um cunhado, marido da minha irmã, o resto ainda não vem 

ainda.  

Vlr – Todos moram em Recife? 

I – Não, agora todos moram aqui. Só tem um em Aracaju. O resto mora aqui. Na 

parte social eu perdi muitos amigos, parte da família e do lado do cristianismo e 

na parte social do lado do islamismo eu fiz novas amizades, conheci uma outra 

cultura, um outro costume, outra língua. 

Vlr – Como foi a sua adaptação? 

I – Essa pergunta é muito boa. Na maioria da nossa comunidade predomina libanês, 

mas não tem só libanês, temos marroquinos, paquistanês, sudanês, egípcios, , 

argelinos, pessoal da África. Se a comunidade fosse composta por 100 pessoas, 

eu diria que tem 60 libaneses e 40 palestinos. Para nós que somos liberal, eu tô 

falando do meu sentimento. Nós que somos brasileiros, tudo é comum, vale 

tudo. No Brasil tudo vale então nós nos chocamos com a cultura dos árabes. 

Agora eu vou falar não só do libanês. Vamos falar do árabe de forma geral. O 

árabe é mais retraído, mais fechado, pode ver até hoje eles se reúnem em tribo. 

Ele é tribal, mesmo que a gente esteja no século XX. Ele vive também entre 

famílias e entre regiões. Vamos supor, se for um amigo libanês  e amigo de outro 

libanês, mas se seu amigo for do norte do Líbano, existe uma diferenciação aí, 

de cultura, de região mais rica até mesmo dentro da própria língua. Queira que 

não queira você faz e existe uma discriminação dentro do próprio país entre o 

nordestino e o sulista. A mesma coisa dá pra perceber do libanês do sul e do 

libanês do norte. Imagine entre eles existe. Agora imagine entre a nossa cultura 

liberal. Nós sentimos o choque, eu diria, o choque religioso, leva a religião 

muito a serio aponto de nós termos falado do xiita se tornar radical. Eles levam 

muito a serio a língua e a parte cultural. Pra gente se adaptar é preciso negar 

muitas coisas. 

Vlr – Quais? 

I – Uma das coisas é que nós estamos acostumados como uma reunião como essa, eu 

ia chamar a minha esposa, esse aqui é um amigo, veio fazer aqui um estudo. 

Aperta a mão, cumprimenta. Entre eles já houve famílias no início da minha fé 

deu ficar três dias numa casa e não ver a mulher. Existe uma divisão na casa. É 

um choque muito grande. Quando a gente costuma ir numa casa um amigo vinha 

e tinha prazer de apresentar a esposa ou o homem brasileiro tem prazer de 

mostrar a mulher dele do jeito que ela esteja vestida, fisicamente, aparência, com 

menos roupa melhor ainda que é pra ele mostrar que a mulher dele é bonita. Se 

ela desfilar numa praia sozinha aí é que é mais honra pra ele, coisa que no 

mundo árabe não existe. Quanto mais você guardar a sua mulher mais você 

preserva ela. E outras coisas de não ter contato, mesmo que você venha se 

deparar com ela porque tem casos que a mulher toma parte no assunto, na janta, 

mas não cumprimentar tocando na mão. Antes quando eu não tinha um 

conhecimento de um Haddiz eu fazia isso, ou seja, quando vinha uma mulher me 
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cumprimentar depois eu explicava o Haddiz que a mulher não deve ser tocada 

por um homem estranho é só pelo marido dela, pra preservar e tem uma série de 

coisas. E depois eu tomei conhecimento que se fosse pra gente cumprimentar a 

mulher e depois explicar pra ela o profeta tinha feito isso, então a gente não 

cumprimenta mesmo que ela sente um possível choque e depois explicar a ela do 

porque. Se ela ficar revoltada e não querer aceitar aí agora é problema dela com 

uma palavra que é a própria palavra que os Haddiz também foram inspirados por 

Deus para o profeta. Não foi invenção do profeta. O profeta foi inspirado o 

quanto foi o Alcorão com uma diferença. O Alcorão, ele vinha através do anjo 

Gabriel, a mensagem de Deus para o profeta e a tradição do profeta, os ditos, 

mas ele era inspirado para viver aquilo que ele mesmo cumprir com aquilo que 

ele devia na prática. Este foi o choque que eu estava falando sobre o contato 

físico com a familia, com a mulher, com as filhas e assim sucessivamente em 

ambos os sexos tanto da parte dos rapazes quanto da parte das moças e dos 

casais. Esse foi um dos choques. O segundo choque foi o lingüístico, de nós 

queremos se comunicar, de querer falar. Eu que sempre preguei e ficar sem 

pregação isso pra mim foi muito difícil, agora não porque eu já superei tudo e 

inclusive as comidas. Os hábitos da alimentação. A alimentação deles é muito 

diferente da nossa. Muito boa a ponto de eu passar de 82 para 110 (Kg) (risos).  

Vlr – Quais os outros choques que o sr. viu? 

I – Os outros, dependendo da maturidade da pessoa dá pra superar e que não dá nem 

pra sentir como no meu caso a minha idade se sabe que muitas coisas que eu 

gostaria. E tando com essa idade muitas coisas a gente supera rapidinho. Agora 

para o jovem como para os meus filhos, eles sentiram muito. Você sabe que na 

igreja evangélica existe aquela comunhão dos jovens, de toca junto, canta, fazer 

parte de culto de mocidade. Ser tudo do mesmo nível social. A maioria dos 

evangélicos, são pessoas simples de bairros simples. Não é que o Islã seja 

religião de rico, mas esses árabes que imigraram, na sua maioria, 99% ou mais, 

eles são comerciantes bem sucedidos. Ser comerciante não é como bater cartão. 

Os filhos deles levam uma vida social diferente dos filhos dos brasileiro. Então 

quando eles se convertem eles se sentem a sós, entendeu? Todo mundo nas suas 

ocupações. Terminando a oração não é como um culto que se senta uma hora, 

uma hora e meia, duas horas de culto. A nossa oração é no máximo só a oração, 

é 10 minutos. No caso de uma igreja evangélica não existe um culto de 10 

minutos. Um único culto nosso que demora cerca de 40 minutos ou 1 hora, no 

máximo, no máximo é na sexta-feira, que é a Khutba. O restante é palestra e 

seminário. Os jovens sentem muito esse convívio com a mocidade, mas para nós 

os adultos não sentimos muito não. 

Vlr – Teve alguma coisa que foi possível ser reaproveitada do passado ou teve que 

esquecer tudo e começar outra vida? 

I – Pra mim, eu estou em vantagem para os sheiks, e eu estou em desvantagem e 

vice-versa. Para um evangélico, eu divulgo o Islã, toda a história do profeta, toda 

a doutrina islâmica, toda a chari´a com a própria Bíblia por dois motivos 

primeiro por dominar o Alcorão, na língua original e segundo porque o cristão 

crê na própria Bíblia. Então pra eu divulgar o Islã tem que ser com a  própria 

ferramenta deles porque se for com o Alcorão eles não acreditam. É a mesma 

coisa se você divulgar o cristianismo para um muçulmano nascido num país 
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usando a Bíblia. Eles não acreditam na Bíblia. Ele não acredita no seu todo, nas 

coisas que estão contraditórias. A sua pergunta foi se eu uso. Eu uso quase tudo, 

eu sei usar. Em vez de eu citar o versículo da Bíblia, eu cito o versículo do 

Alcorão que está em conexão com aquele assunto no Haddiz do Profeta. 

Vlr – Como o senhor usa o texto do Alcorão em cima do texto da Bíblia? 

I – A fonte é a mesma. Jesus era profeta do Islã. Jesus era muçulmano. A doutrina de 

Jesus principalmente no capítulo 5 de são Mateus, no sermão da montanha é 

completamente chari´a islâmica. Os versículos que tem na Bíblia que estão em 

conecção com o versículo do Alcorão é o que eu uso. São os mesmos assuntos. 

O auditório pergunta: “eu quero que me mostre o profeta Mohammad na Bíblia”, 

eu mostro, entendeu? Falo da vida futura, sobre o paraíso, sobre a oração, o uso 

do véu, sobre algumas coisas que são haram ou comidas ilícitas, tudo está na 

Bíblia. Agora que é mais vantagem pra mim porque eu mostro os três livros, a 

Bíblia, o Alcorão e os Haddiz coisa que o sheik não faz porque ele não domina a 

Bíblia, entendeu? 

Vlr – Quantas vezes você vai à mesquita por semana? 

I – Por semana não. Por dia! Se tivéssemos possibilidade e tempo nós iríamos 5 

vezes. Nós não usamos essa expressão “obrigação”. No Islã não tem essa 

imposição, mas seria o certo. Por que não em casa? Sim, pode fazer em casa, só 

que na mesquita....eu vou fazer uma outra comparação...se você tem uma 

aplicação bancária, caderneta de poupança lhe rende 7%, num fundo ou outro 

que eu não sei lhe dizer, rende 10%, então você aplica no outro e não na 

caderneta. A oração tem o mesmo valor, só que você faze ela na mesquita, ela 

tem vinte sete recompensa a mais. O certo seria fazer cinco vezes na mesquita. 

Vlr – O senhor não faz? 

I – A gente costuma fazer na maioria duas vezes. A primeira e a última. 90% dessa 

prática eu faria, mas 10% a gente deixa perder por falta de condições financeiras 

por causa do deslocamento, mas não porque não tenha vontade. A vontade é 

imensa de ir, mas as possibilidades às vezes não permite. Nós fazemos às 6 

horas da manhã e a ultima que é às 9 da noite. 

Vlr – Existe alguma parte da oração de sexta-feira que o senhor se identifica mais? 

I – Olha tudo do Islã pra mim é bom. Eu me identifico com tudo. Na parte mais 

importante que eu diria é a parte da tradução (risos). Porque atualmente eu estou 

dominando 10% da minha compreensão no momento da Khutba, na parte 

original. Quando chega a tradução pra mim, ela é a parte mais importante. A 

segunda é a confraternização depois da oração. É o dia que a gente revê os 

irmãos porque a gente fica uma semana sem ver, depois nós descemos no 

restaurante, almoçamos junto. Toda sexta-feira é festa para o muçulmano. É o 

dia que juntam a comunidade e se confraternizam. Existe uma diferença muito 

grande com o cristianismo por ser reunião todos os dias, nas igrejas nós vemos 

os irmãos quase que é comum e saudai e cada um pros seus lados já no Islã não 

existe essas reuniões. São reuniões de oito em oito dias e não pode ficar passar 

de oito dias para se ver. É muito satisfatório e agradável essas reuniões de sexta-

feira. 
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Vlr – Existe alguma relação na sua vida com o momento que você se prostra? 

I – Existe um ensinamento que o muçulmano tem que louvar a Deus em todos os 

momentos da vida dele. Quando você se veste com roupa nova. Aquela roupa é 

para agradar a Deus, entendeu? Você tem recompensa. Um muçulmano dá um 

espirro, o muçulmano louva a Deus. O Islã é tão compensador que existe uma 

história que um jovem estava tão empolgado que em plena oração alguém 

espirrou e ele em louvor a Deus e incentivou o outro a louvar. Na hora da oração 

só cabe uma coisa, só a situação do Alcorão, mais nada. Quando nós estamos em 

pé, a parte primeira, numero 1 é ouvir Deus falar. Você sabe que na nossa vida 

espiritual existe 3 fatores: falar com Deus, ouvir Deus falar e falar de Deus. O 

que a gente tá fazendo? Falando de Deus. Quando estamos lendo o Alcorão nós 

estamos ouvindo Deus falar. Esse jovem tão empolgado em louvou a Deus na 

ora de falar com Deus. Todo o Islã é tudo no seu devido lugar. Alguém 

repreendeu ele, ele ficou quieto e o profeta chamou ele e disse: “filho, nesta 

oração só cabe o louvor a Deus”, só a citação do Alcorão. Na ora que nos 

prostramos, todo muçulmano, inclusive eu. Se a mente fugir para outra coisa, eu 

não diria que quebra ou invalida a oração, mas você tirou a comunhão com 

Deus. Ali só cabe só a adoração a Deus. 

Vlr – Existe, fora esse momento de adoração a Deus como o senhor colocou, uma 

parte onde o senhor pede alguma coisa para Deus? 

I – Nos somos sunitas. O sunita é o que? Sunna é a pratica do profeta. No momento 

da oração chamado o momento da oração coletiva não existe uma outra coisa a 

não ser a adoração a Deus. Você pode tá com o pescoço quebrado. Nessa hora da 

oração você não vai pedir pra Deus colar o seu pescoço porque aquela hora é a 

hora especifica de louvor e adoração a Deus. Terminando a oração ou antes da 

oração aí existe prostrações o quanto você queira pra você fazer o seu pedido 

particular ou a sua intercessão para seus irmãos, para a sua comunidade, sua 

nação. 

Vlr – O que o senhor pede nesse momento? 

I – As orações não mudam. As orações Sunna que é feito antes e depois elas são 

improvisadas como a maioria das orações são improvisadas. Agora, veja bem 

por isso que você vê a diferenciação entre a pronuncia, eu vou rezar com o 

Isaías. Para um evangélico a palavra rezar soa um pouco pro lado do 

catolicismo. Teologicamente, eu vou explicar, a palavra rezar já vem por escrito 

uma regra, como por exemplo, Jesus disse quando quiser orar, ele deu o 

regulamento e disse: Pai nosso. Aquela ali era obrigatória e na minha igreja 

ensinava isso para os meus membros que qualquer oração que nós fossemos 

fazer primeiro se iniciava com o pai nosso e depois as petições. No Islã, a gente 

tem o momento da reza, que é aquela coletiva, como que se fosse o pai-nosso só 

que não é o pai-nosso é um assunto especifico pra aquele momento. Essa é a 

reza, nós rezamos a Deus como um tipo do pai nosso e depois citando um outro 

capitulo do Alcorão, em louvores, como Davi fazia nos seus salmos e nós nos 

prostramos (nesse momento senhor Isaías mostrou a maneira de se fazer a 

oração). Primeiro nós tomamos direção a um lugar sagrado como Daniel assim 

fazia, levantamos as mãos até a altura da orelha, com a palma da mão nós 

dizemos: “Alláho Acbar”, que quer dizer Deus é o maior, o ser máximo, que está 

vendo tudo. Tomamos uma posição de reverência, não existe outro movimento 
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fora da oração. Nessa posição de reverencia onde nós pronunciamos o fath, que é 

um tipo de um pai-nosso e depois citamos um outro capitulo de louvores como 

Davi fazia e depois nos inclinamos colocando a palma da mão nos joelhos 

dizendo de três a dez vezes: “gloria a Deus o altíssimo”. Depois levantamos 

dizemos: “Alláho Acbar” e “Sami Alláho liman hamidáh” que quer dizer “Deus 

ouve a oração daqueles que o louvam” e nos prostramos e prostrados, nós 

dizemos de três a dez vezes com a face no chão: “Gloria Deus, glória a Deus, 

com os olhos fechados. Essa é a oração do Islã. 

Vlr – O que significa isso para o senhor? 

I – Significa inteira adoração a Deus. Oração que foi praticado pelos 124 mil profetas 

mensageiros de Deus, todos eles, oravam assim sem mudar, inclusive eu to 

falando isso agora, 100% Bíblia. Se vê que Jesus, Elis, todos eles metiam o rosto 

entre os joelhos. Nós oramos do jeito que todos os profetas oraram. Pra nós é 

inteira submissão no ensinamento e pratica dos profetas a qual Jesus disse, são 

Mateus 5, 12. Essa é a lei e o profetas. Isso não quer dizer que os muçulmanos 

vivem debaixo do jugo da Lei. Não é como os evangélicos que querem viver a 

graça e abandonar a Lei ou alguns tradicionais que querem viver a Lei e 

esquecem da graça. Então o muçulmano tem toda a pratica do Islã na ora dessa 

oração. Agora a outra pergunta que você fez diz respeito a petição por uma 

doença, por um pedido. Atualmente o que eu to pedindo mais, eu já pedia isso 

antes, sempre, como eu disse pra você eu era um evangelista itinerante, eu tinha 

desejo de ser um missionário nos paises da América Latina porque eu sempre 

tive muita admiração pela língua latina. eu pedia muito pra Deus me ensinar 

alguns idiomas e atualmente o que mais peço a Deus é pra dominar a língua. Eu 

diria pra você que gramaticamente eu já estou dominando, 50%. Agora qual a 

desvantagem dessa? isso pode ser até um fato novo pra você. Você pode ir na 

maior faculdade e universidade da língua árabe e fazer um curso completo e 

você chegar no meio da comunidade, você não vai se comunicar com eles uma 

palavra se quer. Por que? Não existe dois tipos de árabe. Existe o árabe religioso, 

a língua do Alcorão que é a língua do paraíso. Teologicamente falando pra você, 

vai ser a língua futura. É comprovado cientificamente e teologicamente que vai 

ser a língua universal do paraíso. A língua que Deus se dirigiu para todos os 

profetas, todos sem exceção. Como que você pode provar que Deus se dirigiu a 

Jesus em língua árabe? Mas a língua oficial de Jesus era o aramaico, é uma 

língua vinda da Babilônia que é como se fosse eu falar com você em espanhol e 

eu diria que você entenderia 90% do português. Então o aramaico para o árabe é 

como se fosse o espanhol para o português. Então todos os profetas falavam o 

árabe e o Alcorão que é a língua do paraíso. Inclusive o Haddiz e os hinos diz 

que na língua futura, no céu é o linguajar evangélico. Vai ser uma só língua, isso 

prova indiretamente que é o árabe.então é essa a língua gramatical, a língua que 

nós estudamos pra ler o Alcorão, pra se dirigir a parte religiosa. Eu diria que na 

ora da Khutba, 70%, eu estou generalizando, do pessoal que tá ali não entende o 

que o sheik está falando, daqueles velhos que estão sentados por isso que Jihad 

vai lá na frente pra traduzir. Porque quando o sheik está lá em cima, ele está 

falando a língua do Alcorão, a língua gramatical. Agora eu digo a você, quando 

eu entendo, não tudo é claro. Vamos dizer que eu entendo 10% e quando eu 

estou com ele no dia-a-dia, eles falam 1000 palavras sem eu entender uma. A 

língua do Alcorão eles não falam no dia-a-dia. No púlpito o sheik fala a língua 

gramatical, a língua do Alcorão. Quando ele está em baixo ele fala a língua do 
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povo. O Alcorão não pode ser citado em outra língua a não ser na língua original 

porque isso é uma coisa dita por todos os profetas e os sábios islâmicos levam 

isso ao pé da letra mesmo. Uma vírgula, eles não aumentam nem diminuem o 

livro por isso que fala na língua. Ele fala na língua original e depois leva para o 

dialeto do povo. Como eu disse pra você os libaneses tem o dialeto do dia a dia 

deles, é uma mistura com o francês e outros idiomas então não é o árabe do 

Alcorão. (nesse momento senhor Isaías busca um caderno de anotações da 

gramática do árabe clássico para me mostrar). Muito dessa língua eles (os 

libaneses) não sabem. 

Vlr – Por que será? 

I – Porque o gramatical é a língua religiosa. 

Vlr – É a que o senhor tá aprendendo? 

I – Que é o que eu tô aprendendo. Que é o que me interessa. O que é que eu peço 

mais? É para dominar a língua do Alcorão e que vai ser a língua do paraíso, a 

língua dos anjos, segundo a nossa teologia. 

Vlr – Fora isso você pede alguma coisa? 

I – Eu peço mais aquilo que eu falei pra você. Eu peço outras coisas, como uma casa 

e estou nessa idade e não tenho ainda. 

Vlr – Mas essa casa não é sua? 

I – Não essa é da comunidade, é do presidente Ali Saif. Todo esse prédio aqui. Peço 

também a prática para os meus filhos, aquilo que nós lemos em Jó, levantar de 

madrugada para orar junto com os filhos dele. É muito raro você vê um 

muçulmano, 4 horas da manhã, a gente tá na cama. Depois de 4 horas, nós 

abandonamos a cama e fazemos a purificação, como Jesus fez com uma bacia o 

que a igreja chama de lava pés. Nós nos prostramos pedindo a Deus pelos filhos, 

pela comunidade. 

Vlr – Essa purificação é válida para o dia inteiro? 

I – Não. A gente fazemos porque funciona muito a chamada intenção. Se você toma 

banho de manhã com a intenção daquele banho você praticar todas as orações. 

Você pode fazer. Se você quebrar aquela purificação, você tem que repor. Não é 

tomar banho de novo. Lavar as mãos, lavar a boca, lava o rosto, lava os braços 

até a altura do cotovelo, os pés até a altura do tornozelo, passa a mão úmida na 

cabeça, lava as orelhas. Isso se você de manhã depois do seu banho e você não 

fizer nenhuma necessidade fisiológica, você pode fazer toda a oração durante o 

dia. Se você não fizer com a intenção, você tem que fazer outra, mas se você não 

tiver nenhum tipo de necessidade física cê pode praticar todas as orações com 

aquele wudú (ablução em água). Porque o Islã é a religião da limpeza, da 

purificação. Existem 13 itens que eu vou falar para que uma oração suba sem 

nenhum empecilho como houve um empecilho na oração de Daniel. A gente tem 

que tá com o corpo limpo, roupa limpa, lugar limpo, horário controlado, nós 

oramos no horário certo, direção, takbir que é aquela saudação a Deus, citação 

do Alcorão, inclinação, prostração e por fim a oração do profeta Abraão e depois 

o encerramento com a saudação aos anjos. Saudar o anjo à direita e saudar o 
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anjo à esquerda. São treze ítens importantíssimos na oração. Sem isso a oração é 

inválida e isso eu já sentia a falta dessas coisas desde o cristianismo. Eu levava 

uma vida de prática, de jejum e de oração, eu conhecia pastores, como eu 

conheci o pastor Manuel de Mello da igreja Brasil para Cristo e outros pastores 

que tem uma vida de oração. Eles podem ter as falhas deles agora no seu apogeu. 

No inicio da igreja eles tiveram uma vida...Manuel de Mello ficava seis dias de 

jejum, a semana toda trancado dentro de um quarto. E eu pra não ficar atrás, eu 

fiquei três dias direto. E você sabe que o nosso jejum não é igual ao feito no 

jejum islâmico que é ao nascer do sol ao pôr do sol, quer dizer a gente se abstém 

só do almoço do meio dia. O meu jejum num dia antes, no meio dia, na meia 

noite e vai até e jantava depois que vinha do culto. Então a oração, nós temos 

essa linha de raciocínio de purificação. Que quebrou um desses ítens invalida a 

oração. E nessa campanha que eu fazia de 3 dias de jejum, eu e minha família e 

com a igreja para impor as mãos sobre algumas pessoas enfermas. Algumas não 

era curado. Nós fizemos uma campanha pra um menino que era mudo e surdo e 

nunca nós tivemos êxito na recuperação desse menino e eu dizia: “tem alguma 

coisa errada”. Porque eu fazia uma sondagem dentro de mim e eu dizia: “mas 

Deus nós estamos em jejum, em oração, eu não me conformo, isso não é a 

vontade de Deus”. E impor a mão sobre os enfermos: “eu vos envio como 

cordeiros no meio dos lobos, curai os enfermos, ressucitai os mortos, de graça 

recebestes, de graça dais, capitulo 10 de Lucas, versículo 2 por diante. Então eu 

queria aquilo mesmo na prática e não acontecia. Ai eu pregava na igreja: 

“irmãos, tem alguma coisa errada”. Quando eu me tornei muçulmano, eu digo a 

você, você está fazendo um curso de teologia, o conhecimento que você tem até 

agora, eu tiro o chapéu para essas igrejas: Testemunha de Jeová, Adventista, 

Metodista, essas igrejas tradicionais, Luterana, Presbiteriana, esse povo são um 

povo que estuda. Isso eu tiro o chapéu pra eles principalmente aquele velho que 

já morreu Roberto Rabelo, agora tá o Roberto Com , o filho dele. Aquele homem 

era um sábio na Bíblia, mas você só vai entender a Bíblia quando você se tornar 

muçulmano, você vai dobrar o seu conhecimento. Então eu dizia: “irmãos tem 

alguma coisa errada”, é o que? Falta de purificação, mulher menstruada 

participando da oração, imunda, homem que teve relações sexuais, não tomou 

banho. Foi no banheiro, fez qualquer necessidade fisiológica e veio pra oração. 

No Islã, não existe isso. Fui no banheiro, fui fazer necessidade fisiológica, fiz 

xixi, lavou as mãos, no Alcorão a gente não pegamos...se a gente não se purificar 

a gente não pega. Você nunca viu um muçulmano pegar o Alcorão e colocar em 

baixo do braço. Nós não colocamos nada, dentro do nosso Alcorão não é 

riscado, não tem papel, não tem nada. Ele é colocado em cima, não tem livro em 

cima dele. É na parte mais alta. Então na oração é a mesmíssima coisa. 

Vlr – Isso invalida a oração? 

I – É, fica invalida mesmo. Cê vai ter que começar de novo. Eu pregava muito na 

igreja: “irmãos, os crente ora muito e recebe pouco”. Pra um montante de oração 

que era feito, era pra receber mais, mas porém eles fazem errado. A direção é 

certa porém o modo é errado, as fórmulas é errada. Você que é estudioso, você 

sabe. Existe na matemática uma fórmula delta. Você sabe se você colocar d+-, 

como é que se diz? Delta é igual a não sei o que +- a raiz de delta. Eu só sei que 

você faz tudo direitinho (aumentou a tonalidade da voz), quando chega no final 

tá errado. Porque aquele mais ou menos a raiz de delta que não sei o que, que eu 

não tô sabendo colocar, colocou a posição errada e você faz tudo certo e o 
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resultado sai errado. Então é a mesma coisa os evangélicos, eles rezam todo 

certinho, direção certa tudo bonitinho só que o resultado não chega porque tá 

faltando alguma coisa. 

Vlr – E o que falta? 

I – É a impureza. A falta da prática do ensinamento. Eu sentei um dia com minha 

filha. Nós tínhamos 16 tipos de Bíblia aqui. Quando nós íamos fazer um estudo 

nós pegávamos 16 tipos de Bíblia e abrindo para ver as versões diferentes. 

Vamos ver os ditos de Jesus, nós só achamos 17 ditos de Jesus em todo Novo 

Testamento. O que vocês tem são os ditos dos sahabas (SAS), os ditos dos 

seguidores de Jesus só. Porque os ensinamentos de Jesus é muito pouco. Agora 

imagina o profeta Jesus ficou o que? Três anos. Imagine o profeta Mohammad, 

ficou 23 anos ladeado por 3 mil discípulos. Jesus ficou três anos com 12 

discípulos. Vamos fazer 12 com mais 70 que ele enviou ali no capitulo 10 de 

Lucas. Vamos colocar 82 discípulos. João escreveu, capitulo 20 de João, 

versículo 17. Creio eu que se fosse escrever os ditos de Jesus no mundo não 

caberiam nos livros imagina? Três anos somente. Imagina Moisés ficar 40 anos. 

Imagina o profeta Mohammad ladeado por...tudo que o profeta falava, os 

discípulos escrevia como eu disse a você o Alcorão é memorizado. Além deles 

não confiar na memória, além deles memorizar, eles escreviam num pedaço de 

osso, de pedra, de argila, naquele negócio de couro que eles carregavam a água, 

pra não esquecer das revelações. Tem só um chamado Al-Bukhari, ele escreveu 

16 mil ditos do profeta. Lá tem uma estante no meu quarto que dá dois dessa 

aqui. Eu tenho uma coleção de 32 livros só de ditos do profeta. Os evangélicos 

não tem nada, nada, nada. São o povo mais pobre biblicamente falando dos 

seguidores do profeta dele são os evangélicos. Eu desafio a você que nos cultos 

das igrejas evangélicas, não diria porque não conheço a sua, eles se baseiam nas 

cartas paulinas. É muito difícil, acho que é raro, durante toda a minha vida eu 

nunca vi um pastor fazer uma pregação do livro de doutrina, do livro de Marcos, 

João, Lucas, é muito difícil. Sermão é nas cartas paulinas, por que? Porque Paulo 

foi quem completou porque de Jesus mesmo eles não tem nada. A razão que os 

discípulos mesmo falharam em particular, né?  

Vlr – Como foi o momento do senhor expressar a sua shahada? Foi diferente para o 

senhor? 

I – Foi diferente. Primeiro a raiz da coisa a origem. Qualquer um de nós, Deus me 

livre, se fossemos um incrédulo e  entrasse numa igreja e tivesse faltando 10 a 

15 minutos para terminar o culto e chegasse no finalzinho da pregação e o 

pregador começasse a fazer o convite e a gente levantasse a mão: “graças a 

Deus, aceitou Jesus”. A partir dali nós já éramos crentes considerados e aí ia 

aprendendo e desenvolvendo. No Islã é ao contrário, por que? Porque o Islã é a 

religião da razão, não é a religião da emoção. O cristianismo é fundamentado em 

emoção por isso tem os hinos que emocionam...Aproveitando essa parte 

emocional do próprio brasileiro que já está na marca do sangue do brasileiro. O 

cristianismo aproveitaram isso e montaram a religião em cima de emoção. No 

Islã, primeiro você conhece as bases da religião. Você pode ler esses livros aí e 

chega lá diga assim: “eu quero ser muçulmano”. O sheik vai chegar pra você e: 

“eu quero que você leia mais, assista uma palestra”. A intenção não é você se 

tornar um muçulmano porque não vai trazer vantagem nenhuma pra igreja, 
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dízimo, oferta, aumentar numero. Pra eles isso não interessa porque a igreja já se 

mantém, não tem tanta necessidade de números. No Islã não precisa de número, 

precisa de qualidade. Então você vai primeiro aprender a base da religião. 

Depois que você aprendeu os pilares da fé islâmica, o que é que você vai crer, aí 

você vai estudar os pilares da sua prática, o que é que você vai praticar durante a 

sua vida enquanto muçulmano. Quando você tiver consciente disso aí, você vai 

aprender a shahada, que foi a sua pergunta, o significado da shahada na sua 

língua pra você testificar perante a comunidade, um muçulmano ou mais que 

um. Primeiro é aquele testemunho de fé, é atestar que Deus é único, isso já é um 

cheque muito grande pra um evangélico mudar esse raciocínio porque Jesus não 

é Deus. A base da fé cristã está na doutrina da Trindade. Tirando a Trindade 

acaba o cristianismo. Pra mim a shahada significou muito esforço, muita 

renegação teologicamente falando de interpretação para eu convencer a mim 

mesmo. Não é fácil, eu ouvi 46 anos uma coisa tão dia e noite, pregar e praticar 

e depois mudar aquela, duma noite para o dia. Precisa um esforço muito grande, 

bastante leitura, bastante conhecimento teológico. Diria que uma pessoa simples 

não chega tão cedo a esse conhecimento. É por isso que tem muito evangélico aí, 

tem um segurança aí, já lei Bíblia, dá palestra e ele não chega por dois fatores. 

Primeiro, por falta de domínio teológico, que eu confio muito na teologia que me 

ajuda, atrapalha e ajuda, e espiritualizando, tem uma doutrina dentro do Islã que 

Deus encaminha quem ele quer. Quem ele não quer a pessoa, entra num ouvido 

e sai pelo outro. 

Vlr – Além de divulgador o senhor tem algum outro papel dentro da comunidade? 

I – Sim. Fora da divulgação eu trabalho no meio da comunidade, de organizar 

congressos, eventos, criar métodos de trabalho, como atingir os brasileiros na 

parte cultural. A maioria dos árabes atualmente são semi-analfabetos na sua 

maioria. Eles tem a cabeça muito fechada que não desenvolveu ainda. Nós 

estamos em país de terceiro mundo, mas sabemos que não somos de terceiro 

mundo. Eu desenvolvo um papel de expandir na parte social, não ser liberal, mas 

ser um pouco mais criativo na parte social, como distribuição de cesta básica, 

criação de biblioteca. Na área social no seu todo eu também sou útil. Quanto as 

minhas outras especificações, como músico, que eu sou no Islã, não aqui na 

comunidade libanesa. Em outros países árabes, eles tocam como você viu na 

novela, O Clone, mas diferencia de um país para outro. Como a maioria são 

libaneses, eles não adotam essa área musical. Então essa parte de músico, eu não 

tenho atividade nenhuma. Aqui nessa comunidade, não. Só se eu for pra outro 

país como Marrocos, Indonésia, Jabanzão, Iraque. 

Vlr – O senhor toca o que? 

I – De todo qualquer instrumento. O meu instrumento é clarinete.instrumento de 

palheta. É o clarinete e o saxofone. De bocal eu toco bem o pistão, trombone, 

bombardino, a Tuba que até se confunde comigo (risos). Eu gosto muito do 

bombardino. Eu dirigia banda quando eu tava na igreja e mesmo essa igreja em 

Suzano, eu tinha uma banda de 21 componentes e eu era o maestro. 

Vlr – O senhor sente falta disso? 

I – Sim. Na parte musical a gente sente bastante. 
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Vlr – Não há como trabalhar isso dentro da sua comunidade? 

Vlr – Não, né? Existe Hadizz do profeta proibindo isso sobre louvores porque é uma 

parte mais emocional. É muito difícil ter uma música que não alegre a carne. Ela 

traz emoção. Eu digo a você, não só nós como os  brasileiros, pode ser um 

estrangeiro. Eu diria que você como brasileiro e eu é muito difícil você ouvir um 

hino nacional tocado num estádio numa solenidade, que eu fico arrepiado o 

cabelo e os braços, não é verdade? É uma emoção muito grande. A música, ela 

mexe com a gente, né? Aquilo que traz emoção o Islã proíbe porque o islã é 

voltado mais pra parte da razão, mais racional. 

Vlr – O Hadizz não vale para todos os países. Porque tem país que é permitido a 

música? 

I – Como eu disse a você. O muçulmano obedece ao pé da letra. Que mata, que 

morra o que diz o Alcorão. Os Hadizz do profeta é de acordo com a época e o 

povo, entendeu? É porque o Hadizz são os conselhos do profeta. Então jamais o 

profeta ia dar um conselho para uma africano com a mesma mentalidade para 

um coraixitaou saudita. Pra época era como se fosse hoje Bolívia e a França, tá 

entendendo? O dito dele lá é para aquela época e povo. Então tem dito que é 

para aquela época e aquele povo e vem os xiitas vem e pega e aplica nos dias 

atuais. Os libaneses vai e aplica...tá entendendo? Há quatro fontes de vida que 

nós absorvemos para a nossa prática: o Alcorão, o Hadizz, a Sunna e o senso 

comum. Se nós estamos em uma comunidade onde o consenso geral, quem 

chega tem que se adaptar. Se a maioria diz para não adotar instrumento então 

quem chega e se torna muçulmano jamais...como é que pode... a não ser que ele 

construa uma mesquita pra ele, leva só brasileiro e vai fazer uma outra 

comunidade e coloca a mentalidade latina (risos), americana. 

Vlr – Particularmente, o senhor escuta música? 

I – Sim eu tenho musica árabe, mas eu gosto muito, mas não é do seu tempo, 

Altemar Dutra, aquele que era deputado? Aquele negão que tava no Big 

Brother? É.....Aguinaldo Timóteo. Eu gosto muito desse aqui que é internacional 

que é o ....(nesse momento o sr. Isaías me mostra alguns cd´s) Julio Iglesias. 

Deixo dizer um negócio. Se você me der um violão aqui, uma guitarra. Qualquer 

posição que você disser faça aí, eu faço, mas se você cantar ai uma música 

qualquer eu não sei acompanhar. Eu não tenho ouvido, ou mudo adiantado ou 

atrasado ou eu caio numa posição que não tem nada a ver com o som que você 

está dando. Eu decorei as posições mais eu não sei tocar.  

Vlr – O senhor deixou de fazer alguma outra atividade fora a música? 

I – Sim. Na atividade política. Como você sabe, nós somos pastores, nós somos o 

soberano, vamos dizer assim. Pastor na igreja é aquele que dá a ordem, que faz e 

desfaz respeitando o superior dele, mas dele pra baixo ele que faz isso. No Islã, 

não existe isso. No Islã todos são iguais. Eu sou um pastor e se eu estiver 

pregando. Eu posso tá fazendo a pregação mais cansativa que tiver. Por 

educação ou por respeito ou por ética e envolve uma série de fatores, você fica lá 

até eu terminar. No Islã já não existe isso. Se você tiver achando ruim você se 

levanta e vai embora, não dá nem satisfação e pronto. Na parte política existe 

essa igualdade. Apesar que se prega isso que o direito do muçulmano termina 
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quando o outro começa dentro da vida espiritual. Na parte política eu senti essa 

falta de respeito, no meu ponto de vista. Dentro da chari´a, todos são iguais, 

todos estão num mesmo nível tanto prova que no Islã, se você tiver a 

oportunidade...se está aqui o primeiro ministro da Arábia Saudita, só depois dele 

só o príncipe. Ele é o ministro da defesa. Você vai ver ele chega aqui no Brasil e 

não vem escolta acompanhando com motor, tudo esse negócio. Esses homens 

vem caladinho, desce no aeroporto, nós vamos buscar eles. Chega na sexta-feira 

você vê ele sentado ali. Termina ele desce lá no restaurante e fica comendo na 

mesa junto com a gente e você não sabe quem é. Acontece isso muito. Tem uma 

coisa que você vai tomar até um choque. Se eu disser que Bin Laden veio na 

mesquita com a gente ai? Em 92 ele estava aí, comeu e foi embora. O príncipe 

atual, pousou com o helicóptero dele e rezou com a gente na mesquita. Eu tava 

sentado na mesquita, faz muito tempo. Chegou alguém e me empurrou assim. 

Ficou sentado, assistiu a Khutba, fez a oração tudinho e, depois que terminou um 

cara chegou e disse assim: “sabe aquele negão que sentou ali?” eu disse: “não”. 

Ele é o vice presidente do Sudão. Sentou junto de mim assim. No mundo 

islâmico não é assim. Se o Lula fosse...isso é que chama a atenção do povo. Por 

exemplo, um camarada entra aqui em casa, vamos supor que você seja um 

embaixador do Iraque e você nem tá ligando. Na mesquita acontece direto. Eu 

senti na parte política uma falta de  respeito político e ao mesmo tempo uma 

vantagem porque todo mundo é igual. Não é porque você é pastor, é superior, 

porque é o sheik, é superior. Porque o sociólogo se vai destacar. A maioria tem 

bastante médico ali. Tudo sentado no chão. Não tem mesa separada. 

Comemoração de datas festivas, natal, ano novo. Por motivo de ser o calendário 

outro e a nossa data é outra. Nós não comemoramos data festiva nenhuma. Eu 

me adaptei a isso porque eu já não concordava mesmo quando eu era pastor. O 

tipo de alimentação mudou bastante. Carne de porco, nós como evangélicos 

nunca comemos. 

Vlr – O senhor se identificou com a troca do nome? 

I – Sim, até gostei. Apesar que houve algum conselho de alguns muçulmanos que 

disseram que Israel era também um profeta do islã que não devia ter mudado. 

Outros reivindica que eu me tornei muito conhecido. Se você chegar e perguntar 

por Isaías em todo o Brasil, no mundo islâmico, é claro, nas mesquitas da 

América Latina, todo mundo me conhece. Eu não quero honra só que eu em 

pouco tempo eu bati o Record. Eu fui o primeiro a ser patrocinado por um país 

islâmico. Nunca aconteceu em país do mundo nenhum, você nunca vai ver. tem 

um africano em qualquer país da África que tá sendo pago por um país árabe 

para divulgar a religião dentro do país dele. Isso aqui no Brasil, foi um 

fenômeno que aconteceu, mas por que? Você sabe que um pastor tem peso, um 

padre. Por exemplo, se converter um padre para o judaísmo é um abalo muito 

grande. Já pensou um rabino aí se converter para se tornar um padre? Abalava o 

mundo judaico, né? Apesar que tem diversos tipos de pastores, mas não são 

pastores como na igreja Universal. Esses caras novinho dá sete pulo na frente de 

uma câmara, pra cima de mim meu amigo? No Islã existe uma palavra Dalil, a 

prova, mostre a prova. Até na igreja Renascer tem uma bispa lá, uma mulher. 

Isso é só pra encher lingüiça porque pra mim não dá dizendo nada. 

Vlr – Por que o senhor usa roupa paquistanesa? E essa taquia? 
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I – Essa taquia é da Indonésia, essa aqui é saudita (nesse momento ele estava me 

mostrando os gorrinhos). 

Vlr – E a barba seu Isaías? Na época de pastor o senhor já usava barba? 

I – Não. Você sabe que nós os pastores fazemos a barba todos os dias e quando eu fiz 

a shahada, no dia seguinte eu não fiz mais a barba e coloquei a taquia. Porque 

como pastor eu andava com paletó e gravata, que é muito difícil você não vê um 

evangélico vestido assim e a Bíblia debaixo do braço. Eu como um muçulmano 

eu queria me parecer como um muçulmano. Um muçulmano usa barba e taquia. 

Foi a primeira coisa que eu comecei usar. Quando me deram eu já comecei usar. 

Aí eu mudei e mudei todo. Aí só que eu não tinha roupa paquistanesa. Os 

sauditas usam aquelas roupas, aquelas batas compridas, branca e aqui no Brasil, 

quem usa aquelas roupas é os espíritas e o candomblé, gente de macumba. Pro 

povo não pensar que eu era macumbeiro já com a barba e com a taquia. Eu 

procurei saber, o profeta dizia que todo tipo de roupa, não tinha uma roupa 

especifica. As roupas são dos países árabes e ele usava esse tipo de roupa 

paquistanesa e achei bonita essas roupas e comecei a fazer e visto mais essas. 

Quando eu saio no dia a dia. Por exemplo, hoje eu só vou resolver problema de 

banco aí eu visto calça e camisa. Quando eu saio para divulgação só saio mais 

assim. Mas isso é opção, isso é opcional. Isso não é coisa da religião não, 

entendeu? 

Vlr – Isso é Sunna? 

I – Eu vesti por dois motivos. Primeiro, pra mostrar ao povo que  eu tinha mudado e 

segundo para chamar a atenção porque eu me tornei um divulgador muito cedo. 

Inclusive eu abraçava um irmão muçulmano com linguajar que não saia tão cedo 

assim. Aí o povo cia e falava: “voce é árabe”, eu falava: “não, sou brasileiro, sou 

nordestino, sou do Nordeste”. O que é ser muçulmano? e a maioria do povo não 

sabe o que é, né? Vestir com a roupa assim não significa ter duas personalidades 

não. Eu já fui com essa roupa pra todo canto, já entrei em tudo o que é ambiente 

com essa roupa aqui. 

Vlr – Obrigado sr Isaías. 

I – Qualquer coisa meu filho é só falar. 
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i. JOÃO 

Homem de 49 anos, paulista, 9 anos de conversão, ex-católico, diretor de 

uma faculdade da Região do ABC. 

Vlr – Boa tarde João tudo bem? 

J – Sim, tudo bem. 

Vlr – Qual o seu nome completo? 

J – João .... 

Vlr – Qual a sua ocupação? 

J – Sou administrador de empresas e contabilista. Eu sou diretor das faculdades ..., e 

tenho uma consultoria contábil. 

Vlr – Quanto tempo como diretor? 

J – Diretor há oito anos. Eu estou na Instituição aqui há 19 anos. 

Vlr – Você lecionava? 

J – Administração financeira. 

Vlr – Qual é a religião da sua familia? 

J – A minha familia é católica. A mudança foi que a minha esposa, né? É filha de 

libanês, o pai e a mãe são libaneses e estão no Brasil há mais de 30 anos e são 

muçulmanos. Pra que eu pudesse casar com ela eu teria que estar, pela lei dos 

muçulmanos, eu teria que ser convertido. Eu teria que me converter pra poder 

casar dentro da religião. Foi quando eu fiz a conversão. 

Vlr – Você lembra da sua shahada? 

J – Lembro. Foi no dia do casamento que eu fiz, né?  

Vlr – Você se casou na mesquita em São Bernardo? 

J – Não, eu me casei numa churrascaria com o sheik. 

Vlr – E pode fazer isso? 

J – Pode. Normalmente eles fazem assim. Não é na mesquita. Dificilmente tem um 

casamento na mesquita. Os casamentos normalmente são em locais públicos. 

Eles preferem no São Judas porque o número de convidados é grande, né? 

Convida-se toda a familia, traz um conjunto árabe com músicas tradicionais 

árabes e o sheik vai até o local e faz a cerimônia. Já tem um local preparado para 

a cerimônia e nesse local, um determinado horário chega a noiva, chega o noivo 

como se fosse na igreja, aliás eu nunca vi um casamento na mesquita e nem sei 

como é. Todos os casamentos de muçulmanos que eu já presenciei aconteceram 

em churrascaria ou restaurantes ou clubes. Eu fui, por exemplo, no Paraná, 

Londrina, que foi num clube. 
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Vlr – Como você conheceu a sua esposa? 

J – Eu conheci na faculdade. Ela era aluna da faculdade no curso de psicologia e eu 

era professor de administração. Aí eu a conheci aqui, mantivemos um 

relacionamento, um contato, aí eu conhecia família e depois o casamento. 

Vlr – Você tem quantos filhos? 

J – Um. 

Vlr – Ele estuda em uma escola islâmica? 

J – Não. Ele está com 6 anos, tá na primeira série agora, mas ele não está numa 

escola que ensina árabe não. 

Vlr – Isso por opção sua? 

J – Por opção e possibilidade também, né? Porque onde tem o islâmico (se referindo 

a escola Sapiens em São Bernardo, ao lado da mesquita) você teria que ficar até 

2 horas. Eu não tenho como pegá-lo às 2 horas, então eu não tenho esse horário. 

Eu aproveito a outra que termina meio dia que é o horário que eu posso sair 

daqui e levá-lo pra casa. 

Vlr – Quando você era católico você participava de algum grupo? 

J – Não, quando católico mesmo eu fui praticante nos meus 18, 19 anos que tinha 

aquele movimento. Foi a época do movimento jovem do catolicismo e que tinha 

aqueles encontros...TLC, treinamento de liderança cristã. Eu era ativo no TLC e 

eu era inclusive responsável pela parte da recreação, música, cantos. Era tudo 

minha responsabilidade. Eu participei ativamente durante uns dois anos e depois 

abandonei... 

Vlr – Quantos anos você tem? 

J – 49. Aí depois, como eu gosto de música, cheguei a freqüentar algumas igrejas 

evangélicas por causa da música, mas não me converti... 

Vlr – Quais igrejas? 

J – Eu fui numa igreja Batista. Eu fui numa igreja que é ali na Inhanhá Melo, 

Internacional da Graça, mas em função da música porque eu gosto de música, 

porque o tipo de música atraía, o canto é gostoso, bonito e eu freqüentava...como 

eu toco, eu cheguei até tocar com eles. Toco teclado, mas ficou só nisso aí. No 

muçulmano não tem música. 

Vlr – Qual a mudança que você teve na sua vida com o Islã? 

J – A religião é mais individual, né? Você faz as orações individualmente, não tem 

muito coletivo. A oração do coletivo é às sextas-feiras e é quando você pode ir, 

deve ir, né? Mas é quando você pode....acontece num horário que é no momento 

da refeição. É tranqüilo você fazer esse encontro. Você encontra as pessoas. 

Nesse encontro você chega e vê alguns amigos. Quando termina você tem uns 

cinco a dez minutos cumprimentando o pessoal e vai embora porque a religião é 

muito direta, você com Deus, você tem os seus horários para a oração. 

Vlr – Tem alguma semelhança com o catolicismo? 
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J – Não, não. 

Vlr – Qual a diferença básica? 

J – É as regras. Tem mais disciplina, tem mais regras que você realmente tem que 

cumprir. Você tem os horários certos pra rezar. Em termos de alimentação, por 

exemplo, você não pode comer a carne de porco. Você tem algumas regras que 

você tem que respeitar...não pode consumir álcool...então se você não segue as 

regras....e são poucas, mas todo mundo segue. No catolicismo você tem tudo 

isso, tem o horário da sua oração, tudo, mas não tem aquela regra: “tem que ser a 

tal hora”, você tem mais liberdade e às vezes você não faz nada... 

Vlr – Você consegue cumprir as orações? 

J – Quando dá...porque você consegue fazer a oração da manhã, da noite e do 

almoço. 

Vlr – Você faz essas orações? 

J – Sim todos os dias. 

Vlr – E na mesquita, você consegue ir também? 

J – Na mesquita eu vou às sextas-feiras... 

Vlr – Como você se sente dentro do Islã? 

J – Faz nove anos que eu me converti. Você sente que o Islã é um grupo pequeno 

ainda, né? Não é muito difundido, são poucas as pessoas. O fato, por exemplo, 

de estar no Brasil, a religião ela é rígida, mas não tão rígida. Eu vejo que os 

filhos dos....na mesquita a gente percebe claramente, os que são árabes mesmo, 

os libaneses eles seguem mais firmemente do que os filhos deles que já são 

brasileiros. Os brasileiros já não seguem tanto quanto determina o livro 

(Alcorão), né? É o que você percebe...hoje você já tem os filhos e os netos, né? 

Tanto que hoje na mesquita a oração é feita no árabe, mas tem a tradução no 

português. Muitos não entendem o árabe, meu caso eu não entendo o árabe. 

Então eu participo do ato, mas eu fico sabendo o que foi realmente dito através 

da tradução. 

Vlr – Você considera esse momento importante, ou seja, no momento da tradução? 

J – Na oração, eu não conheço o árabe, mas eu sei que eu tenho que fazer a oração 

então eu faço minha oração normal, faço meus pedidos, né? Porque existem 

sempre alguns preceitos... 

Vlr – Como você faz a oração? 

J – Eu acompanho o grupo. Eu faço os pedidos no meio da oração. As orações tem a 

parte em português, as frases da oração é o que a minha esposa me passou, meu 

sogro, o que significa em português. Eu faço as orações em português. Por isso 

que eu falei que não tem muita mudança, muita alteração... 

Vlr – Em que momento? 
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J – No momento que eles tão pedindo em árabe. Como eu não conheço em árabe, eu 

faço em português e é nesse contato que é o contato direto (momento da 

prostração), como é um contato entre você e Deus, você faz os seus pedidos. 

Vlr – Quais pedidos? 

J – Normalmente é pra familia, pra vida, pra paz, no momento como esse que você 

esta vendo uma possibilidade de uma guerra (contra o Iraque), que termine bem, 

que não aconteça a guerra, mais pedidos pessoais e gerais, né? 

Vlr – Você conseguiu algum benefício depois da sua conversão? 

J – Em termos de benefícios materiais não é o objetivo da religião, né? É mais uma 

questão de mente mesmo, né? Você, por exemplo, o árabe não empresta dinheiro 

a juros. O juro é considerado algo não lícito então você tem algumas normas de 

comportamento em termos de você dar conselho pras pessoas, então você tem 

que respeitar os mais velhos, você tem que procurar andar duma forma correta 

não importa que as pessoas ao seu lado não estejam corretas. Você tem que 

andar de forma correta porque o relacionamento é direto, você e Deus, então é 

você que tem que responder por você independente dos outros. Então isso é algo 

que dá uma certa tranqüilidade, uma certa paz. Esses conselhos você pode 

adquirir com qualquer pessoa. Na religião diz que você deve ouvir sempre os 

mais velhos porque eles tem mais experiência, você deve respeitar, ouvindo e 

seguindo esses conselhos não necessariamente que seja muçulmano, mas 

logicamente sabendo da obrigação que ele tem com Deus teoricamente devia 

estar aconselhando dentro desse caminho, né? 

Vlr – O que acontece na sua vida é porque Deus quis ou não? 

J – Isso. Eu acredito que as coisas acontecem conforme está escrito conforme Deus 

quis. É lógico que você ajuda, então, por exemplo, se você ingere álcool, pega 

um carro...você tá facilitando e eu acredito que realmente isso esteja escrito que 

já está programada na sua vida, né? 

Vlr – A religião permitiu mudanças na sua vida no trabalho? 

J – No trabalho não teve alteração. Eu não divulgo a religião. Eu não sou daquelas 

pessoas que falam então não me perguntaram qual é minha religião aqui. Hoje 

também eu não menciono. A mudança foi mais pra mim do que para os outros. 

Vlr – E na vida social? 

J – Em função da minha função eu tenho uma vida social bem agitada. Eu continuo 

mantendo normalmente essa relação. No grupo (religioso) é comum quando 

você tem festas ou quando alguém tem alguma festa, convidar e a gente 

participar, então você participa de aniversários, casamentos, celebrações. 

Vlr – Isso com os seus amigos? 

J – Os meus amigos da religião. 

Vlr – Mas os aniversários não são proibidos? 

J – Não. A festa tem música, o pessoal dança sem problema nenhum, nada é 

proibido. As proibições que se tem são essas, quanto à alimentação é a carne de 
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porco e quanto à postura de vida é você ser uma pessoa correta, não beber o 

álcool, nas festas, por exemplo, não tem o álcool; carnes, exceto carne de porco. 

Vlr – Você comemora aniversário normalmente? 

J – Normalmente, eu convido todos os meus familiares e amigos muçulmanos e não 

muçulmanos. 

Vlr – O que não mudou na sua vida? 

J – O que mudou só foi à religião. O meu trabalho continua da mesma forma, 

algumas pessoas às vezes que sabe fala: “oh, muçulmano”, mas bem no jeito 

brasileiro mesmo, gozador, é da mesma forma que ele fala: “ele é evangélico”, 

“ele é do padre Marcelo”, mas esse tipo de gozação. A mudança principal está 

em você e Deus. No muçulmano, você tem um contato direto com Deus. Nos 

evangélicos você tem um contato com Cristo, no católico você tem além do 

Cristo, os santos...você tem mais caminhos pra se chegar a Deus, o importante é 

você ter uma forma de estar pensando em fazer...toda a religião normalmente te 

leva a atitudes positivas. Se a pessoa não se achou ainda, deve procurar até 

encontrar. Eu tenho colegas evangélicos, católicos. Eu vou às igrejas quando tem 

casamento, batizado, missa pra alguém, eu freqüento normalmente. Eu vou às 

igrejas evangélicas quando sou convidado, sem problema nenhum. A religião é a 

fé mesmo, né? É você acreditar naquilo que está seguindo. Eu  tenho pratica 

esotéricas, só a minha pratica mesmo, respeito os outros, deixa fazer quem quer 

fazer, mas acho que não traz efeito. Não traz efeito nenhum. Tem gente que quer 

usar roupa x num determinado dia da semana ou quando vai para um 

determinado lugar só vai com certo sapato, roupa...eu não sigo nada disso. Tem 

pessoas que não passam embaixo da escada, não olha no espelho...gato preto...eu 

pra mim...eu passo em baixo da escada, olho no espelho, passo na frente do gato, 

pra mim isso não muda nada. 

Vlr – A religião islâmica tem uma cultura diferente? 

J – A cultura árabe, sim, mas nós seguimos a cultura brasileira. Minha esposa 

também segue a brasileira. Ela não usa lenço, usa roupa normal, lógico que está 

sempre se vestindo de uma forma discreta, mas já é natural dela, mas nada que 

possa identificar que seja uma muçulmana pela vestimenta, né? Mesmo porque 

nós estamos no Brasil, o clima é outro a situação é outra. Quando ela vai na 

mesquita ela usa o lenço, só ou quando ela vai no cemitério árabe. Então nesses 

locais mais sagrados ela usa, do contrario, não. 

Vlr – Tem algumas pessoas que usam a barba e a taquia. Você não usa por que? 

J – Por opção. Eu tenho os meus cunhados que são brasileiros, também eles não 

seguem isso não. O meu sogro já segue. É comum esses mais antigos deixar a 

barba crescer e cortam só depois de um determinado tempo. Eu não sigo isso 

não.  

Vlr – Você trocou de nome? 

J – Não, meu sogro chegou a sugerir, mas..... 

Vlr – Qual a sugestão? 
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J – Naim...mas não sei o significado. Jamile que é da minha esposa e Jamil que está 

mais próximo do meu nome que é João, que significa bonito. Ele gostou do 

nome Naim e queria concordar, mas a família não concordou. A esposa e as 

filhas não concordaram então ficou meu nome mesmo. Eu sou chamado pelo 

meu nome. No meu casamento, foi meu nome e todas às vezes que eu vou a 

mesquita sou chamado pelo meu nome. 

Vlr – Como você entende o Alcorão? 

J – Bom, eu conheci a Bíblia e eu vejo uma forma bem parecida, são todas 

mensagens que você lê, aproveita, extrai informações. Eu vejo ele (Alcorão) de 

uma forma bastante organizada, uma leitura gostosa, agradável e você sempre 

aproveita aquilo que você tá lendo. Eu gosto do livro traduzido em português, eu 

não sei se está traduzido corretamente, mas eu encaro de uma forma bem fácil de 

você entender. 

Vlr – Você respeita os sheiks? 

J – Respeito porque eles conhecem a religião, né? Eles estudam muito mais a religião 

do que qualquer outra pessoa então eles podem falar da religião com mais 

propriedade. Você só aprende conversando com o sheik e outro fator importante, 

o sheik na mesquita de São Bernardo, em qualquer lugar que ele te encontrar, ele 

vai lá e te cumprimenta pelo nome. Isso é importante também. Eu encontrei com 

ele em Londrina, foi lá na mesa me cumprimentou. Você percebe que ele dá um 

tratamento especial, né? As pessoas que freqüentam a comunidade, representam. 

Vlr – O que você acha do Islã no nosso país? 

J – Olha eu acho bem difícil de seguir porque o brasileiro tem uma característica, que 

é um povo mais brincalhão, gozador. Em termos de alimentação, é um país 

tropical...não é um calor tão forte como no mundo árabe, né? Então você tem 

uma fartura em termos de alimentação. Eu não gosto de carne de porco, mas eu 

imagino que uma pessoa que goste de comer uma feijoada, esse tipo, a 

dificuldade que é estar cumprindo...eu também não gosto de álcool, mas eu 

acredito que seja difícil isso pro brasileiro. Em termos de vestimenta...pras 

mulheres é pior ainda, né? Se você for seguir ao pé da letra a minha esposa não 

iria à praia pra que não possa ser vista. Eu vou normalmente. Então não dá pra 

seguir realmente isso aqui, é impossível...eu tenho uma vida normal. O que a 

gente segue mesmo é o comportamento nosso. A gente vive normal dentro da 

forma que vive os brasileiros aqui, a mesma cultura dos brasileiros. Em termos 

de cultura nós não seguimos a cultura árabe. Bom o comportamento eles exigem 

que você tenha um comportamento correto então, por exemplo, você não tem 

que ficar falando mal dos outros, você não tem que ganhar o seu dinheiro de 

forma ilícita. Então são essas regrinhas que servem pra isso, aí você se sente 

bem com Deus, é essa parte espiritual que te cobre. A roupa eu acho que não 

interfere, a roupa não vai interferir no meu caráter. 

Vlr – Obrigado. 

J – De nada. 
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j. KLEBER 

Homem de 30 anos, 9 anos de conversão, profissão: guarda municipal. 

Vlr – Boa tarde. 

K – Boa. 

Vlr – Qual o seu nome? 

K – .... 

Vlr – Quantos anos você tem? 

K – Tenho 30 anos. De Islã eu devo ter 9 anos agora. 

Vlr – Qual é a religião da sua familia? 

K – Minha família se divide, por exemplo, minha mãe tem formação católica, mas 

ela ouve bastante parte evangélica, não tem muito definido, mas a grande 

maioria é tudo católico. Há um sincretismo. Eu sou muçulmano e não tem 

implicação quanto a isso. Minha mãe até me ajuda, não faz toucinho no meio do 

feijão porque ela sabe que eu não como. Quando eu to orando eles sabem que 

tem que abaixar o som, a musica, alguma coisa do tipo. Eu só quero tá mais forte 

pra trazer eles para o Islã. 

Vlr – Antes do Islã qual era a sua religião? 

K – Eu tinha formação católica, fiz crisma, fui batizado. Depois eu até fiquei fora, 

que o pessoal fala que é o não praticante. Como eu moro em São Bernardo, tinha 

a São Geraldo (paróquia) às vezes eu ia lá. Não tinha aquele compromisso como 

eu tenho no Islã hoje. Conheci algumas igrejas evangélicas de ir, de acompanhar 

e ler bastante coisa, a que eu estive mais em contato foi a Adventista, tem 

algumas coisas parecidas com o Islã e acompanhando por alto a Universal, mas 

não fazia parte não. Na Adventista tem algumas coisas que parecem com o Islã, 

não comem carne de porco, tem alguma certa aproximação das idéias, né? O que 

foge é enquanto a Jesus, né? Eles acreditam que ele é o filho de Deus, aí está a 

contradição. Eu lembro bastante da questão da comida, a outra coisa também é a 

imagem, nada de imagem. Outra questão é que eles tem bom senso, pelo menos 

a que eu conheci, de tá respeitando, ouvem o seu ponto de vista, eles passam os 

seus e, pelo menos o contato que eu tive não foi em estar preocupando em te 

converter, pelo menos alguns contatos que eu tive com eles foi esse.a melhor 

relação que eu tive com a empresa que eu trabalhava, foi com adventista, quando 

eu trabalhava na Paulicéia (São Bernardo do Campo), a forma de como tratar as 

pessoas, se preocupar em não estar cometendo com algumas coisas que vai 

contra a religião, tipo assim, ter coerência, eles procuram ter coerência diferente 

de outras coisas, eu senti isso.Tinha muitas coisas que eu não concordava acho 

que a questão de imagens. Eu não entendia essa forma de aproximar de Deus 

daquela forma ou também tinha um questionamento que Jesus não poderia ser 

Deus, um homem. Eu já me questionava nisso e também devido você ter uma 

formação de origem racial, coisa que eu não tinha. Isso faz também, te fazer um 
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questionamento. Como eles mostram imagem, você vê cor então tá representado 

porque eles te dão isso. Como eu tenho uma formação, eu sempre fui inquisitor 

nas coisas, perguntava, queria participar de eventos, do grêmio da escola. Eu não 

via que de repente, nas próprias paróquias, igrejas o pessoal tinha um trabalho 

pra melhoria daquele povo. Se vai na igreja católica, mas por exemplo, as coisas 

mais sociais...a melhoria da comunidade é superficial então isso também me 

incomodava. A religião tem que vir pra melhorar realmente a realidade de um 

povo, uma comunidade. Isso o Islã proporciona. Aqui no Brasil isso não 

aconteceu ainda porque a gente tá num processo de formação pra depois 

divulgar porque quem vai poder divulgar o Islã melhor é o brasileiro devido à 

cultura, devido a gente falar, conversar, a gente é mais descontraído, então isso 

faz diferença. A língua faz a diferença pra você passar principalmente o 

brasileiro que a gente tem um pouco de preguiça em ler, de informar. Você tem 

que ter as pessoas que te informam pra despertar isso neles. 

Vlr – No que você trabalhava antes do Islã? 

K– Eu comecei no SENAI, como metalúrgico, fazendo ajustagem mecânica, fiz 

ferramentaria. Aí eu trabalhei numa empresa dois anos na EPRINCO. Depois fiz 

um outro curso técnico no SENAI, de cerâmica. Fiz estágio de 1 ano, só que os 

caras não estavam registrando e o que aconteceu? Foi na época Collor que não 

podia abrir concursos, aí eu dancei. Eu gostava até da área, mas eu tive que 

voltar e comecei a trabalhar numa empresa em 95. foi aí que eu fiz a shahada, 

mas eu tive o primeiro contato com Islã mesmo foi no movimento negro, o 

pessoal que entrou lá e levou os livros e eu comecei a ler os livros. 

Vlr – Você trabalha com que hoje? 

K – Hoje eu sou guarda municipal, mas hoje, eu faço química na faculdade e 

futuramente ficar na área de química. Eu faço na faculdade FASB em São 

Bernardo. Eu aprendi gostar de química com cerâmica, né? Estou no 3 ano. 

Vlr – Quais livros? 

K – “Compreendendo o islamismo”, um livro amarelo, pequenininho. Li, mas deixei 

lá... 

Vlr – Você acha que a leitura facilitou a sua entrada no Islã ou não? 

K – Facilitou porque eu leio muito, tava muito informado e também sem você 

informar, você não entra no Islã. Você só entra no islãs a partir da sua 

informação. Quando você faz a shahada, normalmente o sher vai te perguntar o 

que você acha a respeito de Jesus? Que você acha da mãe de Jesus? Quem é 

Deus pra você? Mohammad pra você? Você tá entendendo? Ele faz algumas 

perguntas. De repente, se você não tiver firme em algumas coisas, ele te dá 

alguns toques e fala pra você ler, ter mais calma pra ver se realmente é isso que 

você quer. Eles pergunta sobre os pilares do Islã. Ninguém entra no Islã sem tá 

informado. Se a pessoa entra pra uma coisa que ela não conhece, a tendência é 

no meio do caminho ela falar: “não era bem isso que eu queria” e dificilmente no 

Islã tem volta não porque ele não possa voltar, ele não tem imposição, mas as 

pessoas que conhecem o Islã dificilmente saem do Islã. É a mesma coisa nos 

EUA, o preso, quando ele sai...é difícil ter reincidente, a reincidência é muito 
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baixa de presos que se tornam muçulmanos e voltam pra cadeia. Essas coisas 

acontecem por causa da estrutura do Islã, a forma que ele esta constituído. O Islã 

é algo de Deus, pô, então não pode ter falha. A pessoa, quando ela se aplica 

naquilo que Deus colocou, sem ficar baseado muito nas pessoas, ela não tem 

muito o que perder. A base no Islã é muito sólida, é por isso que esses presos 

dificilmente tem essa reincidência. Ele sai de lá muito mais forte, ele sabe que tá 

por conta dele as coisas, ele tá preparado pra enfrentar discriminação na 

sociedade, mas ele acredita em Deus, independente dos olhos que alguém possa 

te julgar, o maior julgador é Deus. É pra ele que eu tenho que me humilhar e 

servir. Se eu tiver que carregar papelão pra mim não reincidir, o preso sai com 

esse julgamento, porque acredita muito em Deus. Acabam casando, constituindo 

familia de novo. Aqui no Brasil, quando nós estivermos mais organizados, deve 

ser a tendência aqui também, acho que a gente vai ter uma recuperação dos 

presos. 

Vlr – Quem trouxe o livro? 

K – Tava o Dr. Valter (convertido morador da cidade de Guarulhos), tava o sher Ali, 

que hoje tá no Líbano, foi o Hassan, não o Hassan daqui, mas o que trabalha 

numa loja aqui em baixo. Fizeram paralelo com o Islã com questões afro, de 

origem. 

Vlr – Você falou que participava do movimento negro? 

K – Movimento negro unificado (MNU). 

Vlr – Foi aí que você conheceu o Islã? 

K – Eu fui o primeiro. A Rosangela conheceu o Islã mais de repente a fundo do que 

eu, mas o primeiro a voltar pro Islã fui eu. Depois veio a Rosangela e depois o 

Amim. A Rosangela que teve mais contato, pegou mais livros. 

Vlr – Você falou que leu e depois deixou de lado... 

K – Deixei de lado e aí eu continuava com a luta porque era muito novo, eu tinha 16, 

17 anos só que não tive um acompanhamento. No dia que eles marcaram pra 

conhecer o espaço deles que era ali na Vergueiro, eu não fui porque tava 

estudando porque senão de repente ali era minha identificação. O que me 

identificou também, o que me influenciou depois no tempo foi o Malcom X 

(muçulmano convertido americano). Era um negro sendo muçulmano com uma 

linha política. Aí eu tinha visto aquilo filme ali e...porque a gente tem aquela 

visão realmente de que a religião é do pessoal do Oriente Médio, não é de 

africano. O conceito nosso era de que, quando eu estava no movimento negro 

que era uma religião próxima pra nós, esse era o meu conceito (frisou), tinha que 

ser afro-brasileira e até errado dizer esse termo,mas uma religião Ioruba, 

Candomblé. A visão que eu tinha era isso, cada povo tem sua religião. O japonês 

era o budismo e a gente tinha a nossa, mas depois você vai descobrindo que não 

era bem por aí, né? Desde a época do surgimento do mundo existem negros 

judeus, católicos, de Ioruba, uns que são ateus. Só sei que foi um barato, eu tinha 

cada pensamento...aí eu me aproximei, eu queria saber mais porque eu estava 

muito fraco de fé, eu sempre fui um cara que programava as coisas na minha 

vida, eu falei: “Pô, eu preciso me definir né?”, eu me questionava, eu não 
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acredito que Jesus seja Deus. Me perguntava: “será que tem um livro, desde que 

surgiu o livro que meteu o bedelho lá, meteu a mão, mudou nada uma virgula?” 

porque Deus não erra, Deus não erra. Nós, seres humanos podemos errar, mas 

ele não, então já fazia esse questionamento. Aí eu comecei a ver aquele filme, 

me interessei também e tinha essa questão de tá cuidando da fé. Aí comecei a 

conhecer o Amadu, um africano que veio pra cá, veio num navio clandestino. 

Ele veio pra cá tentar a vida no Brasil. É um amigo que eu conheci que eu sabia 

que ele era do movimento negro: “olha ele é um africano, vocês não querem dar 

uma força? Aí começamos a ajudar ele. Aí ele chegou e falou pra mim: “Aqui 

não tem mesquita?”, eu falei: “Mesquita, igreja de árabe?”, eu falei com ele 

desse jeito. Aí ele veio, ficou aqui, se instalou, ficou um tempo morando aqui e 

depois falou pra mim: “por que você não conhece o Islã?”. Até eu tava lendo 

alguma coisa, comecei a falar com ele, mas não peguei nenhum livro. Aí foi um 

amigo, do movimento negro que falou que tinha outra pessoa do movimento 

negro que tinha se tornado muçulmano que era o Edson, mas tem o nome 

islâmico que ele adotou que não me lembro agora. Acho que era Nadin. Aí eu fui 

com ele e me falou.... ele me deu dois livros: “O Islã em foco” e o “Mensageiro 

de Deus”. Aí eu li o mensageiro de Deus primeiro. Ora que ele me deu o “Islã 

em Foco” que eu li a fatwa (oração de abertura). Essa oração, todo o muçulmano 

que tiver orando, ele tem que fazer ela. O sher não começa sem essa oração. 

Vlr – O que significa? 

K – “Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso”. “Louvado seja Deus o 

Senhor do Universo, o Clemente, o Misericordioso, Senhor do Dia do Juízo 

Final, só a ti adoramos, só a ti pedimos ajuda” então quer dizer ela é o resumo do 

Alcorão. Quando eu li a força passou pra mim porque eu sempre ...é uma 

característica de definir...hoje eu preferir ser químico. Então eu sempre lia 

algumas coisas sobre a ciência e quando eu li assim: “Em nome de Deus, o 

Clemente, o Misericordioso, o Criador do universo”....a palavra universo abriu 

minha mente de uma forma...aquilo foi entrando em mim eu falei: “eu quero ser 

muçulmano”. Aí quando eu fui lá (na mesquita): “como eu faço pra ser 

muçulmano?”. Aí ele falou: “você precisa fazer a shahada, depois tomar um 

banho. O principal motivo foi a busca da fé, de identificação, de não ferir a 

minha fama de atuação na sociedade, de mudança. A gente sempre teve uma 

característica de atuante de mudança, eu, ele (Amim) e a Rosangela. A gente 

queria algo que não ferisse também a nossa identidade porque a gente tem uma 

origem africana que algo que uma religião em si, uma crença que te valoriza 

nisso. Isso no Islã é ponto pacifico, todos os pontos tem a sua valorização, pelo 

menos entrou muito mais fácil em mim desse jeito. E a diferença que eu acho do 

Islã pras outras religiões, não dá nem pra dizer que o Islã é uma religião. Quando 

você conhece, você descobre que é um sistema de vida por que? Tem leis 

diferentes...a principal diferença do Islã pras religiões é que elas não tem leis. 

Dentro do Islã tem leis. Você pode pegar o Alcorão e tipo assim, entrar num país 

que não tem nada, o povo tá vivendo assim perdido. Se você chega com o 

Alcorão lá, tem leis, tem a parte social, tem tudo. Tem como você dormir, como 

você comer, como você beber, como você tem que respeitar seu pai e sua mãe, 

qual é relação entre pai e mãe, até onde o filho tem que chegar e a mãe chega 

com o filho. É essa a diferença básica do Islã para as demais. Olha eu falo pra 

você, eu não vejo a jurisprudência no catolicismo, eu nunca vi alguém dizer que 

no catolicismo me apresentasse algo que se eu quisesse montar um Estado, como 
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eu faria. No Islã tem, o Alcorão e a Sunna, com aquilo ali você já monta um 

governo, um Estado. Tem um plano econômico que nem um país hoje que se diz 

muçulmano, ele não aplica as leis econômicas do Islã.não tem nenhum que 

aplique. No Islã não tem rei, não existe essa questão de rei. Então no Islã, ele 

tem isso, tem a forma econômica. Se a forma econômica do Islã fosse aplicado, 

existiriam sim pobres, uma classe média e outra rica, mas não essa 

diferença...que o pobre no Islã é aquele que tem como comer, como beber, como 

sobreviver, ele tem direito a saúde com acesso pra ele. Então, no Islã, entende o 

seguinte: nós seres humanos somos diferentes...de repente você quer mais que 

um outro, então aí que começa a surgir as diferenças econômicas porque um não 

pode de repente ele estar, todo mundo é igual só que você quer fazer mais que 

outro e você não tem uma coisa que diferencie. O pobre no Islã é isso aí que eu 

falei pra você, tem que ter direito a tudo isso. Hoje não existe nenhum país no 

mundo que ele aplique o modelo econômico islâmico e é a melhor saída para um 

país islâmico e para o mundo, essa que é a verdade. 

Vlr – Você mora em São Bernardo? 

K – Moro, na periferia de São Bernardo, no Jardim Farina perto do cemitério Jardim 

da Colina. 

Vlr – O fato de morar na periferia colaborou pra que você descobrisse o Islã ou não? 

K – Não, porque o que me faz voltar pro Islã, fazer esse retorno é que realmente no 

Islã existe a verdade. O pessoal fala que ninguém é dono da verdade, não. Deus 

é dono da verdade. O primeiro princípio que tem que saber é que Deus é dono da 

verdade então algo que ele nos deve ter deixado que nos põe numa mesma linha. 

Algum tempo isso se perdeu. Esses eram meus questionamentos então quando 

eu descobri o Islã, eu vi isso, por exemplo, por ser um livro intacto, ninguém ter 

mexido e o original dele ainda existe. Nos seguimos um modelo desde 1400 e 

esse modelo você pode aplicar hoje no mundo, que o pessoal diz ser moderno, 

que não vai mudar nada porque o Islã sempre foi a favor da tecnologia, da 

ciência, mas parado em Deus. E outra, tudo que existe hoje na humanidade em 

termos de ciência é baseado naquilo que Deus deu para o ser humano. O fato de 

eu morar na periferia...contribuiu, teve uma influência, a forma que o Islã 

descreve que você tem que se inserir na sociedade, seus atos tem que mudar pra 

que as pessoas vejam que pode ser feito uma sociedade melhor, isso o Islã te dá 

formas disso. Por exemplo, o primeiro versículo do Alcorão é lei em nome de 

Deus. Esse versículo diz o seguinte, a saída pro mundo é a formação e educação: 

“leia em nome de Deus”, então daí já começa. A saída para a periferia é a 

educação, toda e qualquer associação ou movimento, eles sabem que a saída é a 

educação, mas eles não investem...normalmente procuram outros meios, dizem 

que estão investindo. O Islã tem a parte higiênica que ele ensina, e isso é 

importante pra vida das pessoas, forma de se relacionar com o vizinho. Isso eu vi 

que contribuía...no Islã você aprende a dizer sim e não porque o cara que é 

traficante na periferia, ele não vai lá forçando a você usar a droga, tem uma 

forma de cooptação que você aceita  a droga, você começa a usar. A partir do 

momento que o Islã diz, ele ensina que adorar a Deus e você ir contra às leis 

dele, você estará deixando ele triste e usando algo que ele diz que é proibido pra 

você que é o caso de drogas, que é algo que vai entorpecer, deixando sua mente 

confusa e não tendo controle de si mesmo, você tá agredindo a Deus, você diz: 
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“não”. Você aprende a dizer não pro crime, não pra droga porque o Islã fala pra 

você tem que ter tudo na vida através do seu esforço, do seu trabalho, então quer 

dizer. Isso na periferia cairia....e outra, o Islã tem uma forma que quando os 

muçulmanos surgem, quando começam a se transformar em comunidade, a 

tendência normal de se organizar entre eles e começar mudar as coisas que estão 

a sua volta. Coisa que eu acho difícil compreender nas outras religiões. Eu acho 

que as pessoas acham que tem que estar separado a política da religião e no Islã 

não tem isso, tudo anda junto. E outra, o Islã me mostrou isso, eu aceitar a 

miséria, eu estou contra Deus porque ele não quer isso pra mim. Se eu aceitar a 

miséria eu estou aceitando a imposição de um homem, não de Deus. Eu aceitar a 

miséria, eu estou na periferia que eu moro, entendi isso, eu não podia aceitar 

aquilo também. Você tá deixando de adorar a Deus na medida que você está 

acomodado com essa situação. Por isso que também isso me deu mais força e 

outra coisa, o Islã tem um respeito muito grande pela mãe, pelos pais. Primeiro, 

diz um Hadizz, uma pessoa se aproxima do profeta: “Oh, profeta, se eu tivesse 

que dedicar minha vida inteira pra alguém, pra quem que seria?”, o profeta disse 

pra ele: “primeiro pra sua mãe”, e segundo? “pra sua mãe, e terceiro? “pra sua 

mãe” e quarto? “pro seu pai”, você tá me entendendo? E outra porque o paraíso 

está sob os pés das mães, isso quer dizer que a base da sua fé, sua compreensão 

tá no respeito com sua mãe, independente se ela seja uma incrédula, uma 

alcoólatra, uma drogada, mas você vai ter o respeito por ela, você não pode 

deixar de querer te impor maus tratos, a religião é uma coisa que você vai deixar 

de adorar a Deus? Aí não! Não você não aceita, mas mesmo assim você vai ter 

que ter o respeito por ela, a sua vida inteira. Porque, como diz o Islã, você não 

vai pagar pra ela o que uma mãe fez por você, nem os 9 meses que ela teve você 

dentro da barriga, você não paga. Essas coisas caiu muito forte pra mim, me fez 

consolidar no Islã. Então pra mim que tá na periferia foi muito forte pra mim o 

Islã. De repente, uma outra pessoa que for da classe média ou rica, ele vai ter 

outra forma, outra influencia, talvez ao contrário de mim. Talvez ele tá no meio 

de tanta luxuria e o Islã veio ensinar pra ele que isso não é tão importante. 

Talvez ele sempre teve uma visão de pobre, uma pessoa que mora na 

periferia,uma visão preconceituosa. O Islã veio dizer pra ele: “não, não é assim”, 

e isso aconteceu com muçulmano, eu tenho o Alan com exemplo, ele vivia numa 

vida assim: “muito bem, obrigado”, ele largou mão de um monte de coisa, pelo 

Islã, pela fé em Deus, se aproximou de pessoas que de repente, nunca teve 

contato, que é o pessoal da periferia. O Islã une a gente, pobres e ricos sempre 

vão existir, mas o que não pode existir é a miséria e a submissão de homem pra 

outro que chega a ser uma questão idólatra, aí não. Pode existir aquela 

submissão hierárquica de alguma coisa que é pra organização, mas não que você 

atribui isso a idolatria, aí não. 

Vlr – Você acha que o Islã é uma religião simples de seguir ou não ? 

K – É claro que sim. A gente complica as coisas, sabe o que o pessoal diz? “ah, usar 

aquela roupa”, isso é mentira porque uma boa parte de quem é crente usa roupa 

comprida e mais se você for avaliar para um ponto científico, a calça...as calças 

apertam muito mais, dificultam a circulação principalmente pra mulher, dando 

problemas futuros...uma saia seria muito melhor se fosse avaliar sob o ponto de 

vista científico, entendeu? E tem mais também, você tá exposto ao sol é pior do 

que você estar coberto então isso que o pessoal fala não tem lógica. Por 

exemplo, eles falam em calor...existe lugar mais quente que a Arábia Saudita? 
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Acho bem difícil, né? Isso não justifica. Então com certeza, eu falo sinceramente 

pra você, ele é a saída pro povo brasileiro e quando ele se identificar com aquilo 

ele vai descobrir o que ele queria, essa é a verdade. Ainda não chegou pra eles a 

forma que teria que chegar. 

Vlr – Você é casado? 

K – Não, ainda não. 

Vlr – A religião permitiu mudanças em sua vida no trabalho? 

K – A tolerância, né? Nas empresas tem muito aquelas brincadeiras de futilidade, de 

mulher e tal e eu me metia nisso, agora eu comecei a ser mais...esse tipo de coisa 

eu não participo, coisas de  obscenas, falar ou ficar muito em coisas fúteis. Eu 

comecei a me controlar mais, tipo assim, quando numa empresa assim a gente 

fala muito da vida dos outros, cola muito ponto de vista, isso é errado. Em firma 

que é chamado o funcionário que o pessoal fala que é peão, isso rola muito. Tipo 

assim, e eu tinha que colocar uma postura pras pessoas me respeitarem o meu 

credo, a minha crença. Primeiro dia que eu fiz a oração na empresa, eu avisei pro 

meu encarregado: “sou muçulmano, vou ter uns 5 minutos pra mim orar”. 

Primeiro dia eles fizeram uma fila lá trás assim, o pessoal me vendo abaixar, 

fazendo oração, aí eles diziam: “ficou louco, ele não sei o que aconteceu”. 

Primeiras reações....ninguém   e desrespeitou  por que? Porque impus o meu 

jeito, meu comportamento. Agora se eu começar a entrar nas brincadeirinhas, 

essas coisas, essa falta de respeito ah....e quando eles e alguns já tentaram me 

desrespeitar, eu falava: “não”, eu usava termos pra eles: “ô, aqui não.” E eles 

sabiam que a partir disso não davam pra discutir comigo, mas fora isso eu 

sempre me relacionava muito bem com eles e eles, comigo. Eles sabiam que isso 

era um respeito que eu tinha e aí se adaptaram, até o dono da empresa, na 

LAVRITA (empresa situada na Paulicéia, em São Bernardo perto do portão 6 da 

Mercedez Bens), em 95 eu fiz uma grande amizade com o pessoal. Uma menina 

começou perguntar pra mim, que ela conheceu uma pessoa na internet...você 

nunca vai para um lugar por acaso, nunca. O mundo é dinâmico...e lá a menina 

conheceu uma pessoa na internet, ele era da Argélia. Ela começou ler, conversou 

com o Jihad, aí começou a manter contato e depois de uns 4 anos de contato, ela 

casou com ele e hoje mora lá. Ela não é muçulmana, ela tá conhecendo lá. Há 

um sincretismo muito grande na Argélia. 

Vlr – O que mudou na vida social? 

K – Com as mulheres a gente tem o contato. Um muçulmano não pode estar tocando 

numa mulher pelo seguinte, é uma questão de respeito. Só ela tem o direito de 

deixar alguém tocá-la, quem ela acha que deve ser. Lógico que mãe, pai, pessoas 

que você não pode casar, é diferente. Você pode ter um toque fraterno na mãe de 

um amigo meu, de repente. Então, aí você tem que educar as pessoas, né? É 

lógico que no primeiro momento ninguém tem obrigação de saber disso. Às 

vezes, a pessoa estende a mão e eu estendo, não vou...mas depois eu vou 

explicando pra ela com calma, isso é uma forma que eu adotei, pode até não ser 

correto. 

Vlr – Foi difícil pra você essa mudança? 
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K – É, quando entrei nas coisas, eu entrava de cabeça, entendeu? Eu era meio radical 

numas coisas, sempre foi assim, mesmo na questão racial quando comecei a 

descobrir as minhas origens no Islã, então eu namorava com uma garota, acho 

que 2 anos, antes de ser muçulmano aí ficamos mais 2 anos juntos e aí eu vi que 

era eu que tava mudando e ela não tinha nada a ver com isso. De repente eu não 

conseguia fazer com que ela acompanhasse e não tinha que estar forçando e eu 

terminei a relação. Nos dois anos iniciais de Islã eu fui bem mais severo com as 

coisas, mas eu depois fui vendo que não é assim. Toda mudança, ela tem que ser 

gradativa. A mulher não pode chegar hoje e ser muçulmana e amanhã ela 

compra o seu véu, seu quite. Tem igreja que faz isso, mas no Islã, não é assim 

não. A Mônica demorou 1 ano a 2 anos e meio pra entender o por quê usar o 

véu. O homem tem que usar calças largas... 

Vlr – Você já usava? 

K – Eu já usava, a questão da roupa pra nós homens é mais fácil. Camisas largas 

nunca coisas justinhas que marque seu corpo. 

Vlr – E na familia? 

K – O pessoal vê você orando e começa a questionar. Eu vejo, por exemplo, que é 

uma falha minha de querer saber mais do Islã até porque eu to falhando, tá 

falando mais pra eles, pra minha mãe. Eu não estou fazendo muito isso, isso é 

um erro porque eu preciso estudar mais, ler mais sobre o Islã. Por exemplo, tem 

pessoas na minha familia que não tem leitura, como passar isso pras pessoas que 

não tem leitura? É na pratica, no meu jeito, a melhor forma. Para algumas 

pessoas tem que educá-las  mesmo. A gente tem que ter uma estratégia e o Islã 

dá. 

Vlr – Como que as pessoas podem reconhecer você como um muçulmano? 

K – Por exemplo, todos os empregos que eu trabalhei, todos sabem que eu sou 

muçulmano. Logo quando eu entrei na guarda, eles serviam marmitex e a gente 

não sabia o que vinha dentro de uma marmitex, se vinha carne de porco e 

normalmente no feijão vem e quando a gente vai comprar coisas no bar a gente 

pergunta: “como é seu feijão? Como é feito?”. Quando fui pra guarda e vinha 

marmitex, eu via que não ia dar certo. Levei um fogão de casa e eu levava a 

minha marmita, eu sempre levei, era comida de confiança. Daí o pessoal 

perguntava: por que? E tinha a hora da educação física, tinha que usar shorts, eu 

não usava shorts deles. Expliquei num documento que eu tenho um credo e eles: 

“tudo bem”. Eu usei uma bermuda abaixo do joelho porque eu era muçulmano, 

entenderam, normal. O que é mais complicado numa guarda é que se você quiser 

usar uma barba, não que eu poderia, mas se eu trouxesse um documento 

conseguiria, aí entra o preparo. Eu precisaria estar mais preparado porque eu 

acredito que, de repente usar barba, mas como comum, como qualquer guarda, 

de repente tem que trabalhar na rua, entendeu? Você não vai ferir e não vai ferir 

algumas coisas deles, né? Eu poderia usar, mas é eu que teria que estar mais 

preparado pra entender essa importância da barba. Acho que isso que 

caracteriza. Um muçulmano quando usa perfume, usa algo que não tem álcool, 

você sempre procura o mais correto, aquilo que o profeta fazia, então a barba, 

essas coisas, você tem que ter uma característica diferente senão você fica igual 

a todos...eu não sei. Eu gosto de me sentir, eu gosto que as pessoas saibam que 
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eu sou muçulmano. Em todos os meus serviços, todos souberam, nunca escondi, 

aí vai muito da relação de cada muçulmano. Eu nunca procurava ouvir piadinha 

de certas coisas porque as vezes o cara tá contando piada do português, eu já 

sabia que daqui a pouco pra eles falarem de homossexual, do negro, de qualquer 

um, era dois palitos, qual a diferença? Não tinha muita diferença, tem que 

respeitar a diferença dos outros. 

Vlr – O que não precisa mudar na sua vida? 

K – Eu sempre fui bastante respeitador dos mais velhos. Hoje eu faço parte de uma 

organização, de um grupo chamado Posse Rauça, eu tenho um grupo de rap, 

entendeu? Eu, o Amim...antes mesmo do Islã e nós paramos de cantar porque o 

Islã vem com uma idéia, muda tudo e a gente não quer fazer as coisas que firam 

os princípios islâmicos, nós paramos. Hoje que a gente tá voltando, fazendo 

letras, mudamos algumas coisas nas nossas letras e continuamos. Só não estamos 

cantando hoje porque a gente não tá ensaiando, não tamo nada. A gente tem a 

idéia de fazer alguma coisa, mas a gente sabe como a gente vai fazer isso, até 

como fazer sem que frija os princípios islâmicos. A gente tem um respeito muito 

grande pela comunidade. Eu não vejo o Islã proibir você cantar, entendeu? 

Algumas pessoas dizem algumas coisas sobre música. O problema é o seguinte 

quando as pessoas falam que o que te leva ao mal, você tem que tomar cuidado e 

sair. De repente, eu tô cantando e tiver no meio do salão, de bebida, de álcool e 

de mulher é complicado. A gente quer procurar evitar o máximo. O que a gente 

faz, às vezes, é comum talvez ir numa situação dessa, mas nós já conversamos 

entre nós que não queremos muito partir pra isso. Às vezes, é mais fácil cantar 

no ar livre, aí é diferente, diferente de uma coisa fechada. Você vai lá, passa o 

som que tem que passar e vai embora, não fica ali. No Alcorão, é por isso que eu 

falo, algumas coisas estamos aprendendo, até hoje nós não vimos 

fundamentação a respeito dessas coisas porque o Hadizz são coisas que o profeta 

passou, ir em cidades, ir em outros lugares, coisas da nossa vida que compara aí, 

a partir disso o pessoal faz....em determinados momentos o profeta diante de 

uma música ele não ficar e diante de algumas ele não dizia nada. Quando ele não 

diz nada e aí o que você entende? Pode ser sim como pode ser não. Nós estamos 

ainda lapidando algumas coisas do Islã dentro da gente, né? Mas concretamente 

eu não vejo ninguém com isso por que? Porque o Alcorão por si só é uma grande 

poesia divina de Deus, entendeu? Ele é todo rimado, quase todo rimado. Se a 

gente for estudar o Alcorão literalmente, pela literatura, nossa, ele não tem 

brecha nenhuma porque Deus ele....o Alcorão fisicamente na recitação você 

treina o seu diafragma, treina sua voz. Outras coisas você não vê em outros 

livros. Talvez eu conseguiria ver isso na Bíblia se ela tivesse no original, né? Na 

forma, em hebraico, talvez a gente sentia isso. O Alcorão alcança tudo isso, 

essas coisas de diafragma, são treinos. Deus deu o Alcorão pra um monte de 

coisas. A forma que a gente ora é a parte física e aí vem a parte que você levanta 

o braço, você tá fazendo exercício aqui oh (gesto com a mão). Você abaixa, faz 

exercício pra coluna, isso é a parte física que eu tô falando. A parte dos ganhos, 

que você ganha espiritualmente são maiores do que isso, mas a forma de você 

encostar a cabeça no chão que é pra tirar as tensões do dia a dia que acumula 

tudo na cabeça. Quando você encosta a cabeça no chão, você tá aliviando então 

dificilmente, eu nunca vi, eu vou ser franco, dificilmente o muçulmano tem 

grandes problemas de dor nas costas. Essas coisa eu peguei de um livrinho que 

foi produzido pela juventude islâmica e tá lá explicando os benefícios do salat 
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(oração). Aí tem essas partes físicas que explica, tanto o trabalho que eu falei pra 

uma muçulmana brasileira aqui, que ela faz educação física, a Vania, pra gente 

fazer um trabalho em cima disso, o que cada gesto contribui? Porque o Islã fala 

pra você tomar água, não é bem sentado, né? Como se fosse sentado. Por que 

isso?tem uma explicação. Deus diz aquilo que é melhor pra você, então se Deus 

disse, primeiro ponto a gente faz. Depois pros que precisam de mais coisas 

assim, a lei do que Deus disse, requer parte física alguma coisa, então 

fisicamente você sabe que entra água e sólido, certo? Quando você toma água na 

posição que o Islã diz que é sentado, isso se divide, a água vai para um canto 

correto, o líquido vai pro canto correto, o sólido vai pro canto correto. Então se 

você comer em pé, a possibilidade do engasgo, de qualquer coisa, de ir pra 

outros canais diferentes é maior não que isso vai te matar, mas quem estuda 

medicina te confirma isso. Não tem nada no Islã que seja desligado com a 

ciência. A forma de dormir...a melhor forma de dormir pra você não ter 

problema de dor nas costas o Islã tem solução. 

Vlr – Que mais que o Islã lhe proporcionou ? 

K – A busca de fazer uma faculdade e o canudo acaba se tornando a coisa concreta, 

né? Hoje eu tenho a minha casa, eu acabei de comprar pra minha mamãe que era 

um objetivo que eu tinha, de dar uma casa pra ela. Tanto que tá no meu nome e 

futuramente devo passar pra ela. Ela vai morar sempre comigo porque eu devo 

cuidar dela, eu já falei isso pra ela então Deus me proporcionou isso. Pra aquele 

que é descrente, ele vai explicar de outra forma...praticamente eu não tinha 

dinheiro nenhum, pô quando eu comprei a casa. Tava entrando na guarda com 

esse objetivo porque no Islã a primeira coisa que você tem que ter quando você 

quer algo é a intenção, o pensamento positivo, essas coisas. Então quer dizer, eu 

tô reformando, faz 2 anos a casa, é uma reforma pra entrar pra dentro. Então 

quer dizer, isso é o Islã, pô. Se for explicar isso pro pessoal, eles são tão 

descrente que eles querem ver um anjo aqui. Isso o Islã, de material, ele me 

trouxe. Eu só fui entender a importância da familia, de ter uma família muito 

forte, foi no Islã. Eu já entendia isso, que foi a formação política, mas o Islã me 

deu muito mais isso. Esse negócio de casar, hoje todo mundo prega contra uma 

família, constituir uma família: “vai casar? Toma cuidado, divide os bens logo”, 

você tá entendendo? O Islã não. Você tem que casar cedo só que aqui no Brasil, 

eu entendo, a gente não tem uma comunidade forte islâmica, fica difícil. Agora 

que está entrando umas mulheres no Islã, entendeu? 

Vlr – Como você entende quando algumas pessoas perdem e outras ganham na vida? 

K -  É um exemplo que você tem que avaliar a forma que você perdeu. Lógico que 

tudo tem haver com o que você faz durante a sua vida. Sempre que eu estive 

mais próximo de Deus, as coisas foram mais fáceis. Questões materiais, de 

repente o problema de uma dívida, de repente vinha o dinheiro de certa forma. 

Apesar que eu nunca me aproximei de Deus com esse intuito: “que eu quero 

ter”, ele ainda te dá, te oferece, mas eu nunca me aproximei do Islã com esse 

objetivo. Acho que a Universal faz muita propaganda do material: “porque Deus 

vai te dar a sua casa, você vai ter uma carro”, que é isso? Você vai ter mesmo, 

lógico, se dedicando, se esforçando, mas não é da forma que eles fazem. Eles 

vendem o material pra chegar a Deus do que lapidar a fé que é uma coisa que 

não é...uma coisa que você pega. Você não pega a fé, só que tem a tática pra se 
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chegar nela, isso é de cada um. Até isso, Deus é tão grandioso, que ele dá pra 

gente, ele deixa sua vida muito mais fácil. 

Vlr – Como você vê o destino? 

K – O Islã vê da seguinte forma....o que a ciência pensa do destino é a mesma coisa 

que o Islã pensa, por exemplo, você tá entrando num filme, tá entrando num 

cinema pra assistir um filme. Lá tem vários filmes passando, varias sessões, 

varias salas. Você entra num corredor e você entra numa sala pra assistir um 

filme e de repente você chega lá e o filme não era aquilo que você queria assistir, 

era na sala 1 que era pra assistir. Você concorda que já estão os atores lá? Já tá 

trilhado você só escolheu a porta, entendeu? O destino é assim. Deus tem várias 

janelas, várias portas lá dentro pra você ir. Lógico que ele sabe pra qual você for 

entrar. Ele sabe o fim, você não sabe. Você que escolhe. A ciência fala isso, ela 

fala isso. Dependendo da porta ou janela que eu abrir, eu posso ir pro pior. 

Vlr – Por exemplo. 

K – Você tem o discernimento do certo e do errado. Isso é uma ética humana, por 

exemplo, pra nós a morte...todo o ser humano no mundo que acha que o cara 

mata a pessoa, tá certo. Do nada ele chega e mata, é uma ética que ninguém 

aceita e é uma coisa que está dentro de você. Se o cara é traficante, ele entra no 

tráfico, ele tá divulgando o trabalho dele, seria injusto ele não ter lucros a 

respeito do esforço dele...só que tem o seguinte, a vida dele é curta, com certeza 

a janela que ele abriu é uma janela que vai contra todo meio, ele tá ferindo, ele tá 

fazendo pessoas se corromperem, só que o seguinte, ele vai ter o lucro dele. Só 

que um lucro curto é isso que diz o Alcorão. Agora o que você vai pagar por isso 

tem as conseqüências. Se eu abrir uma porta e eu trabalhar e ter o sustento da 

minha forma, eu abri uma janela e ele abriu outra pra ter as coisas mais fácil, 

entendeu? Isso é um exemplo da escolha do destino. Tem coisa que tá dentro da 

gente em saber o que é bom e o que é ruim, isso o pessoal fala, o que é bom é 

bom e o que é ruim é ruim. Eu não acredito nisso. 

Vlr – Quando você fez a sua shahada? 

K – Eu fiz minha shahada em 95, então talvez tenha 8 anos. Fiz uns 15 dias antes do 

Ramadã, que é o mês do jejum. 

Vlr – Você a fez em público? 

K – Não. Você pode fazer com duas pessoas, duas testemunhas, depois disso você 

vai e toma um banho, na sua casa que é considerado uma nova vida, começa a 

ter 1 ano de vida, a gente vê dessa forma. Depois eu fiz a shahada aqui também, 

mais social, pra todos verem que eu me voltei para o Islã, mas o primeiro passo 

pra você voltar pro Islã é o interno, primeiro você tem que sentir que você quer. 

O fato de você se apresentar pra comunidade é pra todos verem, saber que tem 

mais um irmão, né?  

Vlr – Depois da sua shahada, você tomou um banho? É diferente, por exemplo, de 

um batismo? 

K – E tem que ser assim. Por exemplo, as pessoas que seguem o evangelho é porque 

Deus mandou o evangelho, não era pra ter essa diferença. Tem essa diferença 
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porque algum momento alguém resolveu mudar alguma coisa, entendeu? É a 

mesma coisa do batismo que acontece, às vezes, no catolicismo pode ter uma 

mesma simbologia que tem no Islã. Agora no Islã, eu entendo o seguinte, você 

tem que educar seu filho até os 16 anos como muçulmano, ensin-lo, depois ele 

decide, pô. Ele decide se vai querer continuar sendo muçulmano ou não. Você 

não pode obrigar. No catolicismo, ninguém com esse discernimento pra te dizer 

isso. Ele simplesmente te coloca, te põe, você vai descobrir essas coisas no andar 

da carruagem, que: “não, opa, não é assim, não pode ser assim”, eu até entendo 

que foi normal a minha formação católica, não reclamo disso, era o que eu tinha, 

minha mãe tinha, era o que a gente tava acostumado. Só que chegou numa época 

que eu não quis, eu mesmo decidi que não queria e pra mim o Islã, a diferença 

principal, o Islã realmente tem uma base, uma base maior, uma organização, 

uma forma correta de você chocar, de você dizer assim: “mas Jesus, como era 

Jesus? Era Deus? Dificilmente você pergunta algo para um muçulmano que ele 

não saiba. Quando ele não sabe, ele diz assim: “isso tem que perguntar pra 

alguém que mais conhece do que eu” e dificilmente você encontra algo no Islã, 

dentro do Alcorão que....você não encontra...que esteja errado. Você pode no 

momento não tá embasado pra entender aquilo, mas que depois você vai chegar 

e entender, vai. Tem uma frase no Alcorão que diz assim: “o homem tem um 

grão  sobre as mulheres”. Esse grão, primeiro tá escrito em português, eu não sei 

se em árabe  é isso, aí tem meu defeito, minha falha, né?....mas quando eu 

entendia isso eu falava: “pô”, porque eu vinha de uma formação social, meio 

esqueitista, aí você tem uma formação que todo mundo é igual, que as mulheres 

é iguais, então...somos todos iguais porém diferentes, tá entendendo? Quer dizer, 

nós queremos com respeito às diferenças, ser iguais, mas respeitando as 

diferenças, entendeu? Então, eu entendi o seguinte com a visão que tá ali, né? 

Mas a mulher, não pode...a gente tem um grão, mas...quando se fala em grão no 

Islã é de proteção. O homem não é, como se diz...paternal. quando a gente fala 

que a gente tem um grão, é tipo assim, o homem tem uma certa proteção pra 

mulher, um certo dever com ela, não significa que você é superior a mulher. Não 

significa, não. Não é. É diferente você chegar e pegar uma Bíblia e tá escrito o 

seguinte: “a mulher é submissa ao homem”. No Alcorão não tá escrito isso e na 

Bíblia você encontra: “a mulher é submissa ao homem”, entendeu? Tá escrito 

assim, no Alcorão não. E não é assim. Eu acho mesmo que as mulheres são 

submissas mesmo, assim como o homem são submissos...no Islã, pra Deus. A 

mulher e o homem negro foram deixados a poder ter o direito de estudar, pô. 

Antes era só o homem no Brasil que tinha o direito de estudar, o homem branco. 

Depois a mulher branca, depois fomos nós, o negro. No Islã há 1400 anos atrás a 

mulher tinha o direito ao voto, a tudo. Tudo que eu fiz  até hoje, eu não 

fundamentei bastante, por exemplo, o homem pode ter 4 mulheres, a mulher não. 

Agora eu entendo que Deus determinou isso, até hoje eu não fiz esse 

questionamento porque eu tenho outro entendimento, acho que ela tem os seus 

valores, suas habilidades e os papéis de cada um. Por exemplo, eu tenho que me 

fundamentar mais pra dar uma posição mais sólida, tem um por que, mas ainda 

eu to aprendendo. 

Vlr – Mas você aprende como?  

R – Eu aprendo isso, lendo. Eu tenho um livro lá: “O lugar da mulher no Islã”. Eu 

pego também várias pessoas que eu tenho mais confiabilidade. 
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Vlr – Quantas vezes você vem à mesquita? 

K – É importante que a pessoa não falte. É o momento maior que a gente se encontra, 

vê os irmãos, os amigos. Normalmente eu vinha na mesquita, pelo menos uma 

oração eu sempre tava aqui. Teve época que eu não vim tanto na mesquita é por 

isso que a gente fala que a fé é gradativa. Às vezes, tem os altos e os baixos. Eu 

fiquei um bom tempo, quase 1 mês sem vir na mesquita, por que? Porque 

realmente eu fui fraco, você acaba fazendo outras coisas, se apegando a elas que 

tá errado, aí o pessoal te puxa a orelha. 

Vlr – Mas alguém te liga e cobra participação? 

K – Sempre cobra. De vez, o Jihad liga, o Maksoud....o pessoal que está aqui fazendo 

sempre oração, eles sentem falta. Porque eles oram e de ver os irmãos. Tem um 

pessoal que reza na casa deles, no serviço e só vem na sexta-feira. 

Vlr – Se você deixa de rezar na sexta-feira? 

K – Eu perco. A gente é caçador de recompensa, eu quero chegar no paraíso, eu 

quero ir para lá num jeito mais fácil porque eu não tenho certeza o que eu vou 

dizer...mas ouvi e preciso me informar mais a respeito disso. A gente vai ficar 

um tempo no inferno, depois a gente vai pro paraíso, tá entendendo? A gente 

trabalha pra não ficar nenhum dia porque 1 dia pra Deus pode ser 1000 anos, o 

tempo pra ele é relativo. 

Vlr – Qual é a forma que você pode evitar essa situação? 

K – Praticando, orando, fazendo as orações, lendo o Alcorão. O meu crescimento no 

Islã sempre foi gradativo, eu sempre chego num momento que eu tenho que 

saber, eu tenho que aprender e eu acho que essa hora cada vez mais, tá me 

cobrando, né? Eu quero chegar no Hajj, limpo, bem mais limpo. De repente, 

você pode ir pro Hajj e não ser aceito por Deus. Pode ter 1 milhão de pessoas lá, 

se o coração dele não tiver puro pra que e por que ele tá fazendo a peregrinação 

a Meca, quem disse que Deus vai aceitar? Pode, em 1 milhão  de pessoas, aceitar 

o Hajj de 1 pessoa. Eu quero chegar e sentir um pouco melhor nisso, tem que 

saber o Alcorão. É comodidade da minha parte, agora eu vou aos pouquinhos eu 

vou estudando. 

Vlr – Você tá estudando? 

K – Às vezes, o pessoal queria me ensinar, mas quem pisava na bola era eu, 

entendeu? Essa é a verdade. Lógico que deveria ter um método mais fácil de 

aprender o Alcorão, devia ter uma coordenação, uma escolinha. Aqui tem 

capacidade pra isso, inclusive pra aprender o árabe. Eu sei que tem essa falha. 

Vlr – Teve uma época aqui que tinha aulas, não tinha? 

K – Tinha, mas às vezes, começa...termina o trabalho, é meio complicado. 

Vlr – O que você acha da alimentação que é restrita pelo Alcorão? 

K – O Alcorão tem lá algumas coisas de carne que você pode comer ou não. Se lá 

tiver escrito que carne de macaco é proibido, então um africano que tem essa 

prática tá errando culturalmente. Se sua cultura vai contra o Islã, tem que largar 
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pô. Se comete um erro, tem que largar. Se ele não largar, é direito dele. Até aí é 

a mesma coisa, né? Eu não posso comer porco, tá lá escrito, se eu como, eu vou 

pagar. A carne de porco é gostosa? Lógico que é. Deus vai me proibir? Acho 

simplesmente ele proibiria uma coisa que não seja gostosa, né? Realmente é 

gostosa, mas fora isso Deus te dá um monte de outras coisas, por exemplo, ele 

não pode comer peixe? Ele não pode comer carne de vaca? Ele não pode comer 

frango? Ele não pode comer ovo? Legumes...Deus pede pra você não comer 

certos tipos de carne. Engraçado que as pessoas só vêem pelo lado negativo, 

Deus te dá muito mais infinidades e você não. Quando Deus fala isso, ele tá 

vendo a sua obediência. Quando você falar de qualquer coisa pra largar, é 

obediência. É difícil mesmo, normalmente as coisas. Se o homem tivesse numa 

situação que não tinha jeito e que pra ele viver a única coisa que ele tinha pra 

comer é isso, aí tudo bem. O africano, tinha alguns muçulmanos quando veio pra 

escravidão, os caras davam comida de carne de porco, restos da senzala e aí que 

surgiu até a feijoada. Por que eles davam o resto de porco? Primeiro pra 

humilhar porque grande parte era muçulmano e não comia carne de porco. 

Alguns eram cristão, mas eles tinha a cultura de não comer a carne de porco 

porque tinham as bases cristãs mais profundas. Sabendo que alguns eram 

muçulmanos, os caras faziam pra humilhar, é a forma de você humilhar a 

pessoa, por que eles não davam o resto de carne de vaca? Por que dava de carne 

de porco? Então nessa situação, se ele não come, ele morre. Como aquele que 

não tivesse comido e morrido, também estaria correto. Se ele comer Deus não 

vai dizer que ele está errado, ele tá comendo por causa de uma situação que 

obriga, é a vida. Se aquele outro não quisesse comer por obediência a Deus, ele 

também tá correto. Aquele filme que fala do acidente nos Andes, lá...se ele não 

tem nada pra comer, só tem ser humano pra comer e aí? Aquele que quer viver e 

comer...aí vai das interpretações, a minha interpretação é essa. Aquele que 

comeu o ser humano e viveu, ele não tá errado, aquele que não comeu e morreu 

também não tá errado. Agora quem tá mais próximo da fé, só Deus. Voltando a 

prática religiosa, quando eu não venho à mesquita, eu faço as cinco orações. 

Quando umas pessoas falam que não dá pra orar, ele tá mentindo. Dá sim, é 10 

minutos. Aí vai da fé, da crença. Eu que trabalho na guarda, sempre acho espaço 

pra fazer oração.  

Vlr – Qual o momento da oração de sexta-feira que é mais significativo pra você? 

K – O que mais marca pra mim é a ora que tem o chamamento para a oração: 

“Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, Ach-hadu na la iláha illal-lah, Ach-

hadu na-na Muhammadan raçulullah, Haiyá alas-salat, Haiyá alal-falah, haiyá 

alal-falah, Alláhu akbar, Alláhu akbar, La iláha illalláh52 (o depoente recitou em 

10 segundos, de uma forma cantada usando apenas um tom) . Depois que tem 

esse chamativo aí, eu vejo todo mundo levantando, eu não conheço fulano, ele é 

libanês, você é palestino, independente do erro dele ou não, ali naquele momento 

tá todo mundo indo, indo pra oração. Indo por acreditam num único Deus, acho 

que quando eu vejo todo mundo se levantando, pra mim é o momento mais 

significativo, tá entendendo? Pra mim o mais significativo apesar de achar o 

mais importante é quando você encosta a cabeça no chão. Acho que quando a 

                                                 
52 Tradução:  “Deus é maior” (3 vezes), “Testemunho que não há outra divindade além de Deus”, 

“testemunho que Mohammad é o Mensageiro de Deus”, “Vinde para a oração”, “Vinde para a 

salvação” (2 vezes), “Deus é maior” (2 vezes), “Não há outra divindade além de Deus”. 
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pessoa entende o Islã, dependendo da classe social social que ele participa, tem 

rico e eu sou pobre e a gente não tá preocupado com isso, isso no Islã é bem 

simples. Às vezes, a pessoa que é um astro do cinema, não interessa nada pra 

gente, pra nós não. Quem aprende o Islã mesmo, ele é uma pessoa comum, 

porque pra nós o mais importante sabe quem é? Os companheiros do profeta, por 

que? Porque eles eram mais tementes a Deus. Se chegar um cara aqui hoje, e ele 

é um astro do cinema, por exemplo, o Pelé e um cara que é grande conhecedor 

do Islã, não tenha duvida que todo mundo vai tá lá do lado do cara que conhece 

o Islã, isso é fantástico no Islã, tá entendendo? A gente entende dessa forma. A 

gente não vai lá no Pelé, respeito você, você é um bom jogador, mas aquele tem 

algo que pode me salvar. 

Vlr – E a Khutba? 

K – Aqui a maioria do pessoal entende o árabe libanês então é por isso que aqui o 

pessoal faz em árabe primeiro porque nós brasileiros somos em minoria, né? 

Apesar de tá no Brasil, nós somos em minoria. Aí depois faz a tradução. Quando 

nós formos a maioria a tendência é deles mudar, eles tem que mudar. O correto 

seria isso. 

Vlr – Mudar como? 

K – Fazer mais em português e depois traduzir pra árabe, entendeu? A Khutba. Eu 

acho que a Khutba tem um padrão a seguir. Você tem que falar, agradecer a 

Deus, agradecer que Deus dê misericórdia aos profetas, tem todo um 

seguimento. Depois, que Deus nos livre do mal, que queira nos influenciar, 

mudar e depois agradecer a Deus uma nova vida, pedir para aqueles que estão 

em situação difícil, depois tem a parte social, que ele vai falar assim de alguma 

coisa que tá no Alcorão, nos shahabas (companheiros do profeta) e comparar nos 

dias de hoje, tá entendendo? Porque o Alcorão é isso, tudo que você for discutir 

tem que se basear no Alcorão. Eu não estou muito fundamentado. Quando eu to 

falando essa questão de comer ou não comer alguma coisa, eu to falando assim 

porque de repente eu ouvi alguém que eu confio, mas o certo é eu ouvir o 

Alcorão, ter uma base no Alcorão pra ele dizer pra mim. Quando a pessoa vai 

dizer de musica ou poesia, ela tem que me apontar, onde tá no Alcorão isso? 

Tem que ser sincera, ela tem que me apontar onde tá dizendo que não pode e tem 

que dizer aonde que tem uma outra que fala que...ah não fala nada. É igual o 

cigarro...cigarro, o Alcorão não fala: “você não pode fumar”, mas no Alcorão diz 

que tudo aquilo que você ingerir no seu corpo, que te leve, que te prejudique, 

você deve se afastar, tá entendendo? O correto não seria fumar, mas como não tá 

escrito que não deve fumar tem gente que fuma. Agora carne de porco, tá escrito 

não coma carne de porco. Você pode pegar 100 Hadiiz falando do cigarro, 

lógico que com o cigarro é mais do que óbvio que você não deveria fumar, é 

uma coisa que te causa câncer, um monte de coisa. Tem algumas coisas que é 

mais discutível, você tem que pegar tudo que tem nos 100 Hadizz, juntar e você 

chegar a um discernimento, uma conclusão e adotar a melhor coisa naquele 

momento. Tem coisas que é dito: “não”, e é não! Tem coisas que é 

desaconselhável, se a pessoa fizer o peso não será tanto,mas já tá pesando. 

Então, o Alcorão, o Islã tem isso. Tem pessoas que adotam outra postura, vai da 

crença. 
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Vlr – Dentro do espaço da oração da sexta-feira, a mulher pode subir e fazer uma 

Khutba? 

K – Ela pode falar alguma coisa, mas de lá (apontou com o dedo o lugar que a 

mulher ocupa na oração, ou seja, atrás dos homens). Ela pode fazer uma Khutba, 

mas pras mulheres, agora ela pode falar algo sim, eu não vejo problema não. 

Agora a questão de ficar na frente, essa que é a questão, é a posição... 

Vlr – Qual o seu nome em árabe? 

K – Abdu Armeni Kleber Adeq. Eu que adotei tudo isso. 

O que significa? 

K – Abdu Armeni é “Servo do Misericordioso”. Kleber é uma nação da África, do 

norte da África, tradição Kleber que foi na época do movimento negro, eu me 

identifiquei, é uma página da minha vida. E o Adeq tem haver com origem 

africana descendente de quilombola, dos quilombos. 

Vlr – Por que você se identificou com Abdu Armeni? 

K – É porque eu queria um nome, né. Um nome que me identificasse. Até eu cheguei 

numa pessoa que eu confio muito, que é o Edson brasileiro: “eu nome 

você?”...por respeitar muito foi ele que deu boa formação pra mim no Islã. 

Agradeço muito a Deus por isso por ter colocado ele e aí eu pedi pra ele. E ele 

falou: “Abdu Armeni”, que é “Servo do Misericordioso”. Eu me considero um 

servo de Deus porque a base da nossa fé é gradativa, cai, sobe, é uma semente. 

Vlr – O que você acha do Islã na sociedade brasileira? 

K – O que eu acho de fator positivo pra nós brasileiros é que o Islã vai entrar muito 

mais fácil quando a divulgação tiver melhor organizada, né? Na verdade, nós 

somos um povo mais tolerante, cordial, bastante cordial. O Islã pede isso, nós já 

temos isso por natureza, de cultura. Acredito que isso aí tá no Alcorão que o 

muçulmano que os povos tem alcançar um pouco a mais. Acredito que vai ser 

muito mais fácil e meu ponto de vista é assim, eu to num aprendizado. Tem 

algumas coisas que eu falei hoje que eu não tenho tanta firmeza. Talvez, quando 

você fizer um outro trbalho de novo, pode ser que eu vou estar mais 

posicionado. Acredito sempre na mudança pra melhor. O fato de não saber o 

árabe do Alcorão é que me dá isso, se eu tivesse estudado, eu não tinha mais 

duvidas em alguns pontos, tanto é que a gente vai ter sempre duvida, né?  

Vlr – Obrigado 

K – De nada. 
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k. LEANDRO 

Homem de 31 anos, 3 anos de conversão, profissão: pizzaiolo. 

L – Bom dia! 

VLR – Você nasceu aqui mesmo? 

  

L – Nasci aqui em São Bernardo, mesmo. Sou da região. Eu vim estar conhecendo o 

Islã, 27 anos depois de muita pesquisa, muita procura né. Eu passei 18 meses 

dentro de uma igreja Batista. Passei também em alguns templos é...como 

religiões ocultas como o Candomblé, Quimbanda, Tarramanda. Eu estive 6 

meses numa comunidade chamada Rosa Cruz... 

VLR – Em que período foi isso? 

L – Em 1980...83,84 até 97. 

VLR – Você tem quantos anos? 

L – Eu tenho 33 anos. Desde quando eu me conheço por gente, meus pais são da 

religião católica. E aos cinco anos de idade eu questionava, aos cinco anos de 

idade! Por que eu tinha que olhar pra uma estátua, uma imagem, para chamá-la 

Deus? Eu não conhecia Deus. Aos 6 anos, eu tive um sério problema na escola 

porque davam aula de religião. Eu tava no primeiro ano e eu tinha aula de 

religião naquela época. E eu não gostava de assistir as aulas de religião. Eu me 

recusava assistir aquelas aulas. Eu achava muito chata, cansativa e não me 

indicava nada daquilo que eu esperava. Isso aos seis anos de idade! E de lá pra 

cá eu venho buscando. Caiu nas minhas mãos um livro, quando eu tinha dez 

anos de idade, chamado o livro dos espíritos, de Alan Kardec. Eu li aquele livro, 

fiquei impressionado com o que ele dizia, até cheguei acreditar em algumas 

coisas que existe alguma verdade ali, mas muito superficial. Mas continuei a 

busca. Depois eu fui pra uma igreja Batista, na vila Marque, no Bairro Assunção, 

lá tinha o pastor africano e o pastor Cardoso aonde me ensinaram a Bíblia da 

forma deles, lógico né! Na compreensão deles. E eu ouvi durante dois meses. 

Quando eu comecei a fazer as perguntas, a falar, eu não obtive resposta! 

VLR – Quais perguntas? 

I -  Por exemplo a Bíblia que ele apresentou. Quando você começa com seis pessoas. 

Adão e seus quatro filhos iniciais e sua esposa Eva. Morre um fica cinco. Sai 

este filho, teoricamente assassino e vai para o Oriente do Éden. Ora, então o 

assassino volta para o paraíso? Essa dúvida eu perguntei pro pastor. Ele disse 

não o texto ta errado. E chegando lá na terra de Enod. Quem é Enod? Eu 

conhecia Adão, Eva e seus quatro filhos. Quem é Enod? Perguntei ao Cardoso. 

Quando eu peguei essa primeira passagem e comecei a passar pra eles não me 

responderam. Depois eu cai numa parte de Êxodo onde tinha os dez 

mandamentos, não matarás, não adulterais, não roubarás e, quando você vira a 

página, Êxodo 20, 21 você ouve lá: se o arquiteto construir a sua casa. Se sua 
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casa cair e seu filho morrer, o filho do arquiteto deverá morrer também. O que se 

faz? Olho por olho, dente por dente, compreende? Eu não achei a resposta 

porque eu te disse antes: não matarás, na parte seguinte diz: você mate? Se vê 

que eu não compreendi. Aí depois eu comecei a ler os evangelhos e descobri que 

os evangelhos foram escritos de 80 a 115 anos depois da morte de Jesus. Foi um 

telefone sem fio de 80 a 115 anos. Quanto tem de verdade nisso? Nos 

evangelhos te pregam a crucificação de Cristo. No velho testamento, você 

encontra em Isaias dizendo: e seu corpo será transpassado por lanças e seus 

ossos esmigalhados. Eles enfiaram a lança e o prego. Eu não vi nenhum dos 

ossos de Jesus esmigalhados. Você viu? Você viu esses ossos esmigalhados? A 

cruz esmigalha os ossos? Se os evangelhos estão certos e Isaias errado ou Isaias 

está certo ou os evangelhos estão errados, a confusão está feita. Eu me nego a 

acreditar num ídolo que me disse ser palavra de Deus aonde ele próprio se 

contradiz. Deus se contradiz! Ai você pega uma história fantástica chamada 

apocalipse. Muito bonita a história. Muito impressionante. Aí você descobre que 

o João que sonhou não foi o mesmo que escreveu. Você descobre que o João que 

escreveu, escreveu 185 anos depois da morte de João que sonhou....mas é muito 

complexo esse sonho. Muitas perguntas, você tem muito mais, principalmente 

essas. E não respondendo eu tive que partir pra outras. Eu tive em outras 

denominações evangélicas nas quais não respondiam as perguntas. 

VLR – Quais denominações? 

L – Presbiteriana, Assembléia de Deus, Cristã do Brasil. Os evangélicos tradicionais. 

Eu visitei muito. Depois que eu saí dessa eu fui até um terreiro de Candomblé 

pra conhecer os princípios deles. Eu me recuso a acreditar que um ser, levando 

ovo na cabeça, farinha, hortelã, óleo, azeite de dendê vão se purificar. Acho que 

Deus tem um plano muito superior a isso para o ser humano. Não diferente você 

encontra isso também na Umbanda e no Quimbanda. E o que eles te passam é 

que esta vida está sempre ruim. Vai ta sempre ruim se você não tomar um chá, 

água fervida com algumas ervas, te banham nessas águas, ai eles te quebram 

ovos na cabeça né...eu acho um absurdo. Eu sou uma pessoa muito lógica. Meu 

cérebro funciona. Eu me recuso a acreditar numa coisa dessas. Depois eu passei 

conhecendo um princípio de filosofia chamado Maricari. É uma seita oriental, 

japonesa. Eu conheci também os messiânicos. Os messiânicos são pessoas 

voltadas mais para o naturalismo: pesca, ar, natureza. Não é bem uma religião, é 

uma filosofia de vida. O marricari parte do princípio que você tem que energizar, 

usar a sua força interior para energizar outra pessoa. Desculpa, a nossa força é 

tão pequena para nós mesmos! Como posso energizar outra pessoa?. Meu 

cérebro funciona em cima dessas informações e eu não consigo aceitar esse tipo 

de coisa. Ah, mas você é muito criterioso! Não, veja bem, eu to tratando de um 

assunto que é um ser superior, Deus. Eu to falando do ser supremo, o criador, o 

máximo. Além disso, como posso ser mais criterioso? Se não for com ele com 

qual outro assunto posso ser mais criterioso? Depois eu estive na Rosa Cruz. 

VLR – Em que ano? 

L – A Rosa Cruz foi em 89. Eu estive lá conhecendo os princípios deles. Eles 

vinculam a si mesmos como se fossem o caminho. Isto não é verdade. Eles 

esquecem que o caminho é aquele que o criador lhe mostrou, não aquele que ele 

acha que pode ser. A Rosa Cruz vem dentro da maçonaria. A maçonaria tive lá 
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conhecendo. Eu fui muito bem recebido por eles. Conversei com eles bastante. 

Só que a maçonaria é uma grande brincadeira de homens Barbados, não umas 

criancinhas, uns senhores já é...na minha concepção frustrados com a vida. 

Então, são crianças crescidas brincando tá e como todos tem essa mesma 

característica, eles se identificam. Não fazem mal a ninguém a não ser  para eles 

mesmos. A Rosa Cruz é uma derivação que permite mulheres porque até então a 

maçonaria é o clube do bolinha. É até irônico a maçonaria pelo seguinte: “nós 

não somos uma religião Deus é o criador do universo”. Concordo, Deus é o 

criador do universo. Ele é o arquiteto, o engenheiro, o químico. Ele é o tudo, não 

só o arquiteto. Eles dizem pra você que eles não são religião só que, no entanto, 

eles não param de falar Jesus, Jesus, Jesus o tempo todo lá dentro. Você procuro 

a imagem de uma pessoa do lado direito, Jesus? Até onde eu sei quando você 

começa procurar, começa dar forma a essa brincadeira ser sadia? Na verdade eu 

não conhecia tão profundamente. Alguns membros deles, que a gente conhece 

fora da questão, é uma brincadeira cara. Tem um custo mensal disso ta. É uma 

brincadeira cara. Eles ajudam mutuamente uns aos outros. Me contaram que sim 

eu não tenho essa certeza, eles se reúnem e vão mutuamente colaborando com os 

irmãos membros da seita, da religião. Eu diria...como eles denominam Jesus 

como o salvador, no mínimo eles teriam que ser denominados como religião. 

Mas eles não fazem nada que possa ofender uma pessoa. Agora dentro da Rosa 

Cruz, eles são pessoas, seres viajantes, imaginam muita coisa sabe? Criam pra si 

mesmos artifícios, acrescentam muito obstáculos na vida. Eu não vejo desse 

jeito. É muito simples a vida, né? Eles complicam o que ta aqui. 

VLR – E depois da Rosa Cruz? 

L – Eu tive na....é muitos lugares que eu tive. Eu retornei pra conhecer com a minha 

ex-esposa. Ela era da religião Kardecista quando a conheci. Eu acompanhei 

alguns encontros Kardecistas. Foi em 94,  mas depois que eu fiz um resumo de 

67 paginas do evangelho segundo o espiritismo ela nunca mais teve em lugar 

nenhum! Ela me deu o livro, de presente e falou: “leia, é bom pra você”. Eu 

peguei esse livro e fiz um resumo pessoal de 67 páginas que eu ainda possuo 

esse resumo. Ai eu disse pra ela: “ você me deu de presente? Posso te presentear 

com o meu resumo?” Ela me permitiu. Eu dei a ela o resumo e ela leu. Nunca 

mais ela teve numa reunião kardecista. Ela não comentou sobre esse fato. Nem 

bom nem ruim. Não me chamou mais pra ir e ela também não foi. E eu nunca a 

impedi! Aí, ela ficou meio distante. Não fui eu que a impedi de ir apenas eu fiz 

um resumo e disse pra ela lê, só isso. 

VLR – O que você questionava na época? 

L – Ela me deu o livro “evangelho segundo o espiritismo”. Eu pesquisei quem foi o 

autor desse livro. Eu descobri que havia as irmãs Fox. Elas eram tidas como as 

bruxas, conhecedoras da arte. Tinha um aluno que era Kardec, e elas começaram 

a aprofundar a matéria. Três anos de pesquisa descobriram que era ruim, 

incontrolável portanto é perigoso. Essa é a pesquisa das irmãs Fox. Quando elas 

quiseram acabar com essas pesquisas de estudo. Como o aluno tava tão a par 

quanto elas, ele tentou impedí-las. Tanto que tentou impedí-las, tentou matá-las. 

Ele mandou matá-las. Este é o autor do livro (entonação forte). Depois dentro do 

livro você vê que ele, no mínimo, era um megalomaníaco ou um louco utópico. 

Se você contar algo de você eu vou ouvi-lo, não acreditarei em você. Eu vou 
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pesquisar sua vida inteira. Eu vou pesquisar o que você fazia quando criança, o 

teu comportamento básico, os teus envolvimentos, o teu relacionamento atual. 

Lá está você. Eu não vou pegar o teu livro e lê. Vou ver quem é o autor da obra, 

o quanto de verdade existe em você. Isso é que vou buscar! Além do que o 

evangelho segundo o espiritismo nada mais é do que um plágio modificado do 

evangelho de João. Bom , não perca seu tempo, mas se tiver curiosidade leia. 

Nada mais é do que um plágio barato, modificado do evangelho de João. Um 

dos itens do livro: “não procure quem sempre os odeia, procure os nossos” 

(risos), você entendeu? Você vê os absurdos, né. É ridículo, é ridículo a forma 

que ele te põe. É um plágio barato, modificado do evangelho de João, só isso! 

Nós tínhamos quatro meses de namoro. Quando ela me permitiu eu passei pra 

ela o resumo. 

VLR – E depois disso? 

L – O problema da religião católica, bem antes eu já havia discordado de tudo. 

Principalmente na escola quando eu ouvir falar da Inquisição, dos absurdos que 

eles cometeram. Pedacinho da cruz de Cristo. Essa cruz era grande. Eles 

venderam tanto pedacinho da cruz de Cristo, mas tanto pedacinho....(risos). 

Cadeirinha no céu, né? Então frente a esses absurdos todos aí...em 96, eu estou 

tentando lembrar o nome da instituição...igreja da Graça, no Moinho Velho em 

São Paulo. Eu fui lá conhecer a igreja da Graça. Nada modifica das outras a não 

ser que eles não tem pastor. Eles tem um ancião que vai passar pra eles as 

informações. Mudou o nome, todos iguais. Aí, em 96 ainda, eu peguei um livro 

do Islã na mão. Eu estava passando aqui, na rua e tinha um rapaz na porta 

chamado Jihad. E eu tinha feito com ele defesa pessoal, no Jabaquara. Nós 

fazíamos pela manhã. Das 6 as 8 da manhã isso a uns cinco anos antes, 

91..92...aí ele teve que parar eu também parei nunca mais o tinha visto. Aí eu 

passei em frente a Mesquita e ele estava parado, aí eu olhei cumprimentei, 

conversamos, né. Ele me disse que era muçulmano e eu perguntei sobre o árabe. 

Eu perguntei se ele podia me ensinar árabe. Achava interessante o árabe. Já tinha 

visto muitas coisas em árabe e tinha curiosidade de conhecer. E lá na casa dele, 

ele me ensinava o árabe durante duas vezes por semana, duas horas por dia na 

parte da noite, das 7 as 9. Ele me ensinava um pouco de árabe e eu perguntava 

de religião. Ele somente respondia o que eu perguntava. Ele se continha na 

resposta da pergunta, não abrangia outros assuntos. Eu comecei perguntar, 

perguntar até que um dia eu pressionei tanto, de tanta pergunta que ele foi falar 

mais do que eu havia perguntado. Me encantei pela postura dele. E quando eu 

perguntei: por que você não fala do Islã? Ele disse assim: “O Islã tem que ser 

procurado e não jogado ao vento”. Você não pega o Islã e começa a gritar por aí. 

Apenas fala o que te interessa. Eu achei interessante a abordagem dele. Aí eu 

vim aqui na Mesquita conheci um rapaz chamado Edson. E o Edson foi a pessoa 

que mais me instruiu dentro do Islã. O Edson brasileiro. Eu tenho hoje o Edson 

como um dos ícones dentro do Islã no Brasil. Ele se dedicou tanto em aprender 

que ele não só aprendeu o árabe como compreendeu o Islã de tal forma que hoje 

é uma das poucas pessoas que conversa em português e ele conversa com as 

pessoas em árabe com muita influência e faz exatamente o que diz a religião, o 

Alcorão. E ele passou muita informação. Eu comecei pegar livro aqui na 

Mesquita. Tem uma biblioteca que eles fornecem os livros que você possa 

aprender o Islã. Eu fiquei quase três anos aprendendo o que era o Islã. 
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VLR – Isso em 97? 

L – De 96 até 99. Aí quando chegou 99, eu me converti. Eu retornei ao Islã e desde 

então eu to no Islã aprendendo cada dia mais. E é interessante que me 

apresentaram um homem que eu não conhecia. Eu ouvi falar de Maomé. Maomé 

não existe. Existe Mohammad! Me apresentaram esse homem que trouxe a 

mensagem para os muçulmanos, coisas que ele já havia questionado ele mesmo. 

Por exemplo, como é o céu e o inferno? E de uma forma tão significativa e 

tranqüila ele me mostra como seria o sentimento de estar no céu, o paraíso ou no 

inferno. O sentimento (frisou). Ele não me disse olha o céu você irá através de 

um cavalo alado. Não. Ele me disse você sofrerá um pouquinho pra estar lá. 

Você sofrerá em beneficio de uma causa, que é em nome de Alá. Ele não me 

disse, isso com uma certeza. Ele me disse como? Ele me disse que eu sentiria 

com essa recompensa, mas não me disse de onde viria. Ao mesmo passo que 

pagarei pelas minhas más lições e ele não me disse como eu pagarei. Mas ele 

disse como eu me sentiria pagando, entendeu? É totalmente diferente a visão. A 

revelação você começa buscar em detalhes e questioná-las. Como que seria se 

estivesse como companheiro dele, né? Eu seria mais um. Ele não diferenciava os 

seus inimigos dos seus amigos porque os seus amigos, que já estavam com ele, 

que eram companheiro dele já sabiam o que iam receber e com seus inimigos, 

ele se preocupava em passar para aquelas pessoas, o que iriam receber e o que 

poderia mudar em sua vida. E essa distinção é fantástica. Quando você começa 

entrar em detalhes. Era muito fácil identificá-lo dentro da multidão. A pessoa 

mais franca, mais tranqüila, mais serena de divulgar o bem para humanidade, 

estava lá, era ele. Ele era uma pessoa que até aos 40 anos não teve nada de 

especial da sua vida. Teve uma vida normal, como a minha, como a sua. Não foi 

uma coisa ah! Veio desde pequeno já veio a informação. Não veio informação 

nenhuma. Há a formação do caráter dele, da sua crença. Ele acreditava num 

Deus único desde pequeno e aos 40 anos foi revelado a ele o Alcorão. O anjo o 

acordava e dizia: “agora é ora, começa a recitar” e ele era analfabeto de pai e 

mãe. Não sabia lê e escrever, mas ele tinha todo o Alcorão na sua cabeça. 

VLR – Você fez a shahada em 99? 

L – Eu fiz no final de 99, no dia 14 de novembro de 99. 

VLR – Quais os motivos que te levaram até o Islã? 

L – Eu sempre fui lógico. E dentro do Islã eu não consegui desafiar uma informação 

que não tivesse fundamento. Que não tivesse um por que! Eu ficava, eu me 

perguntava muito antes, como é Deus? Onde está Deus? A mim foi dito uma 

coisa que fiquei impressionado: “levante suas mãos”. Eu levantei as mãos. “na 

sua direita você têm 18 e na sua esquerda você tem 81”. 99!. Eu peguei o 

Alcorão e tem 99 características de Deus. Que é 18 e 81? Os números árabes em 

tua mão! Sabia? Achei interessante isso. Como pode ser isso? E, realmente, em 

árabe, todo ser humano tem na palma da mão a marca. Isso já foi dito dentro da 

Sunna, dentro do Alcorão sobre as marcas que o ser humano carrega com sigo os 

99 atributos de Deus. Eu comecei a buscar esses conhecimentos que eu não 

tinha. Achei interessante. Nunca sabia disso. Eu descobri dentro do Islã, ainda 

pesquisando, não estando de retorno ao Islã que o maior pesquisador Jacques 

Custeau, ele estava pesquisando no mar. E nesse barco tinha um egípcio que era 

muçulmano, biólogo. E o biólogo chegou até ele e perguntou: “O que acontece 
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Custeau?” aí o Custeau pegou duas gôndolas. Desceu uma aberta até o fundo do 

mar e fechou, uma profundidade de mais ou menos 50m, e trouxe ela do fundo 

do mar. E aí pegou uma outra gôndola aberta na superfície do mar aberta e 

colocou em dois copos distintos. A que estava na superfície, ele falou para o 

biólogo: “toma”. Ele falou: “professor, eu ganho bem, mas não pra isso”. E 

provou e tava horrível. E a segunda água do fundo do mar...tão doce...como se 

estivesse colocado açúcar nela. Esse biólogo entrou em estado de choque com 

aquilo lá. O homem foi internado. No dia seguinte, Custeau foi visitá-lo e disse: 

“que tens tu? É louco também? Não, ele disse para Custeau. Pega aquele livrinho 

verde. Custeau pegou o livrinho. Abriu e começou a ler: “Eis que as águas doce 

do rio que encontram o mar não há de contaminar para que a aldeia não venha 

morrer de sede”. Há 1400 anos atrás já tinha profetizado o que acontecia com as 

águas do rio que encontravam o mar e passam como se fosse um duto de água, 

fechado, por dentro do mar, não se misturando pra aldeia do outro lado ter 

abastecimento de água. 

VLR – O Islã é mais lógico, racional ou mais sentimental? 

L – 100% racional. Principalmente na hora da oração. Você tem que estar consciente 

do que você tá fazendo. Durante a oração o muçulmano fica de olho aberto. 

Você já percebeu? 

VLR – Não. 

L – Porque quando você está rezando para Deus, você este expondo os seus mais 

profundos sentimentos. E seus olhos abertos é a sua consciência. Você põe 

conscientemente seus sentimentos. Você não precisa buscar Deus nos lugares. 

Deus está com teu irmão, tua irmã, teu vizinho. 

VLR – Esse foi o único motivo que te levou ao Islã? 

L – Não, veja bem quando você começa com uma procura como eu comecei. Na 

verdade, desde 83 como eu te contei, você encontra um monte de babozeiras na 

tua frente e também encontra a necessidade de outras coisas. E essa necessidade, 

que tava dentro de mim e não foi suprida, como por exemplo, quem é Deus? 

  

VLR – Foi mais uma necessidade religiosa? 

L – Não. Eu sabia que meu intelecto funcionava. Eu sabia que meu cérebro é tido 

como 9% de útil, e o restante ainda está escuso. Está oculto a capacidade de 

funcionamento, não é isso? No entanto, eu te pergunto? Por que ele funciona? 

Como ele funciona? Quem o fez funcionar? Aí me disseram assim: “a ciência, 

acontece que a explosão do universo surgiu tudo que há”. Tudo bem! Na 

explosão de uma biblioteca nasce um dicionário? Compreende? Você entende 

onde quero chegar? Nada é acaso. Ah, foi coincidentemente! Não, 

coincidentemente não! Fatalmente foi pré-determinado, foi pré-estabelecido o 

acontecido. Não existe o acaso! 

VLR – Qual a sua ocupação? 
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L – Sou técnico eletrônico e como comerciante em outras áreas. Atuo como técnico 

eletrônico. Tenho uma loja de antenas e a noite tenho uma pizzaria. 

VLR – Você acha que o nosso povo é um povo religioso? 

L – Na verdade, nosso povo é um povo carente. Ele é carente de atenção, é carente 

de compreensão, é carente de bens materiais. Ele acha que a religião é uma fuga 

para aqueles problemas que ele não consegue resolver. 

VLR – Você tem algum problema financeiro? 

L – Quando eu entrei no Islã eu estava muito bem financeiramente. Não tive 

problemas financeiros, emocionais. Eu tava casado. Eu tenho uma filha linda, 

maravilhosa. 

VLR – Você é casado? 

L – Não, agora eu sou separado. Pretendo me casar em fevereiro do ano próximo 

(2003). A minha ex-esposa é uma excelente pessoa, fantástica. O dia que eu 

disser pra alguma pessoa sobre o caráter dela é porque eu não tenho. Só que é 

uma pessoa fantástica como amiga, como mãe, como companheira, mas não 

como minha mulher, minha esposa. Nós temos uma relação muito boa de 

amizade. Ela me respeita e eu a ela. Ela cuida muito bem da nossa filha, que é 

uma coisa fantástica. Uma dedicação, uma atenção e...,mas como minha mulher, 

não deu certo. Não tem nada a ver com a religião, de ante mão ta. Ela não é 

muçulmana, ela não retornou ao Islã. É uma decisão 100% dela. O Islã não pode 

ser imposto. Ele tem que ser sentido. A pessoa tem que estar consciente do 

passo. Não ser conduzido ao passo. Isso é proibido no Islã. Quando eu me senti 

de retorno ao Islã, eu estava bem financeiramente. Eu já tinha comércio. Minha 

loja de antenas tem 21 anos só. Comecei aos doze anos com minha loja de 

antenas. Eu comecei trabalhando com eletrônica e, depois eu adquiri pra mim 

alguns anos mais tarde. 

VLR – Essa busca pela religião foi mais uma busca... 

L – Pessoal. O último ítem a ser citado é religião. Porque eu buscava a lógica. Eu 

sabia que Deus que tinha me criado era lógico. Eu não vim numa carochinha, 

num conto de fadas. Eu vim de uma lógica. Ele me fez pra que algo fosse bom, 

útil em mim. Eu deveria achar o por que ele tinha me feito. Por que ele fez você, 

fez a mim, fez uma árvore? Qual a utilidade de tudo isso? Por que é tão perfeita 

a sincronia da terra? Você pega a terra e ela move exatamente por milhões de 

anos. A temperatura do sol é exata para a terra. Apesar do sol ter uma 

temperatura elevadíssima, o que chega pra nós é exatamente o que precisamos. 

Então, tudo isso é questionável. Não pode ser simplesmente por uma explosão 

cósmica.  

VLR – Você encontrou o que buscava? 

L – Dentro do Islã me atende 100% as necessidades. O Islã te dá liberdade. É uma 

religião que diz pra você: “questione” e cesse suas dúvidas. 

VLR – O Islã num país ocidental...... 
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L – É difícil ser seguido. Porque existe um preconceito muito grande. As outras 

mulheres não podem ficar passeando com seus véus. Eles são constantemente 

ofendidas, constantemente agredidas. No próprio centro islâmico, a secretária 

tava na Marechal, no ponto de ônibus onde passou um rapaz e arrancou o lenço e 

foi embora com o lenço na mão. E a xingava. Isso é um dos exemplos que eu 

estou te dando de um país ocidental e, interessantemente, ocidental do terceiro 

mundo porque no primeiro mundo, no Canadá e EUA, as mulheres são mais 

respeitadas e...o maior número de pessoas que estão retornando ao Islã, são 

mulheres. Apesar que dizem que o Islã reprime, que o Islã omite a mulher dentro 

da religião. 

VLR – Como é a convivência do Islã com outras religiões? 

L – O Islã implica a não descriminação, não ao preconceito. Se eu não souber 

respeitar a sua religião é porque eu não vou saber respeitar a minha. Vamos 

imaginar que você é católico. Eu não tenho nada contra o Vlademir, nem contra 

a igreja Católica. Eu tenho contra o princípio que você está seguindo, mas eu 

não tenho autoridade de intervir no princípio. Eu posso informar o meu, mas não 

retirar o seu. 

VLR – Você tem uma tendência em sair ou continuar no Islã? 

L – Não, veja bem. O Islã é hoje bem ligth. Ao contrário do que as pessoas vêem, 

pensam, ele não prende. Ele te dá liberdade. Você vive a sua vida como você 

acha que deve ser vivido. Eu como muçulmano, por exemplo, eu não posso 

chegar pros não-muçulmanos porque tão fumando e dizer assim: “olha, você tem 

que parar de fumar”. Não, não posso dizer isso pra ele. Por que? Ele conhece o 

Islã? Quem não conhece o Islã, eu posso orientá-lo. Dizer assim: “olha, dentro 

do Islã, tudo aquilo que faz mal ao organismo não é lícito”. Eu orientei a ele. Eu 

não disse pra ele: “para de fumar!”. Porque o suicídio é um pecado contra o Islã. 

Quando eu vou ingerir carne de porco, bebida alcoólica ou tabaco 

automaticamente eu to cometendo suicídio. Então, o que for ilícito dentro do 

Alcorão, eu como muçulmano tenho a obrigação de informar o não-muçulmano, 

mas não de proibi-lo. A consciência dele vai dizer sim ou não! Quando eu bebia, 

chegava final de semana, achava que era legal até um dia, com 19 anos, eu quase 

morri asfixiado pelo próprio vômito e desde aquele dia até hoje nunca mais, 

provei nada de álcool. Vivi uma vida normal, de uma pessoa que não tem 

religião. Nunca fumei cigarro, nunca usei drogas, nunca tive uma queda por 

drogas. Mantive sempre a necessidade de estar junto aos amigos, entre aspas, 

que convivi com eles tá. Então beber era um negócio legal, eu gostava de beber. 

Não bebo cerveja. Não bebo cerveja até hoje. Bebia aqueles birinigth de moça. 

Bebia San Remy, vodka. Quando mais forte eu tinha tomado é uma dose de 

uyski com muita soda, aí nunca mais, nunca mais. A família brindava os natais 

antes deu ir para o Islã. Brindava os natais, os reveions, mas eu brindava com 

água. Eu tinha uma namorada, na qual, eu fiquei com ela 5 ou 6 anos e, na casa 

dela, o pai dela bebia muita vodka e eu tinha parado naqueles dias de beber e eu 

agüentei durante 5 anos este senhor bebendo do meu lado vodka e não tive mais 

vontade de beber. Eu me autoconscientizei. Quando a gente ia brindar lá os 

natais, os aniversários (hoje eu não comemoro mais aniversário). O muçulmano 

não comemora aniversário. Ele comemora só duas datas: o hajj e o Ramadã. 

Alguns comemoram o aniversário do Profeta. Desculpa, dentro do Islã não existe 

isso. 
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VLR – Para fechar, eu gostaria de saber se a religião permitiu mudanças na vida 

familiar, na vida social e no trabalho? 

L – Na família, eu tive alguns problemas quanto à alimentação. Convencer minha 

mãe que eu não podia comer mais carne de porco, foi complicado. Convencer 

minha mãe, e meu pai também, que eu estava numa religião onde eles diziam o 

tempo todo uns matando os outros, foi difícil. Até eles compreenderem que 

aquilo que eles diziam não fazia parte da comunidade do dia a dia de um 

muçulmano, foi difícil. A minha ex-esposa ficou extremamente preocupada que 

também via essas matérias na televisão, mentirosas e também temia por isso. 

Também foi difícil no trabalho porque, veja bem, quando as pessoas souberam 

que você era muçulmano: “eu vou colocar um muçulmano na minha casa, 

terrorista!” porque é essa visão que o Brasil tem dos muçulmanos, entendeu? Por 

mais que você tente falar pra essas pessoas que existe grupos e grupos dentro do 

Islã, denominações, pensamentos, dentro do Islã, só vão enxergar um, o pior! Na 

minha vida social, os meus amigos do passado, ficaram, mas eu até convencê-los 

de que minha amizade era a mesma, deu trabalho. Então, retornar ao Islã dentro 

de um país como o Brasil é muito complicado. Quando você sai na rua, as 

pessoas dizem: “Oh Bin Laden”. Bin Laden é nosso irmão muçulmano! E não 

serei eu que irei colocar o dedo no nariz dele e dizer: “você tá errado”. Eu posso 

orientá-lo em vista daquilo que tá no Alcorão. O que ele vai fazer? Eu tenho que 

falar para a pessoa refletir. Eu não posso tomar as leis e a justiça em minhas 

mãos. 

VLR – O Islã tem uma tradição? 

L – Você vai perceber muito de leve a diferenciação entre um muçulmano brasileiro 

e um não brasileiro. 

VLR – Como você nota isso? 

L – Convivendo. Hoje existe, apesar de estar bem leve, a distinção. Existe a parte 

brasileira, existe a parte árabe, existe a parte negra, entendeu? Isso dentro do Islã 

é proibido. Todos são iguais. “ Você é árabe?” a pessoa diz: “não”. “Ah, então é 

brasileiro?”. Isto dentro do Alcorão não existe. No Alcorão não importa onde 

você tenha nascido, não importa a cor dele, a sua altura. Dentro do Islã não 

descrimina ninguém, principalmente sexo. Não importa o sexo, ele é teu irmão. 

Por exemplo, quando alguém tem que falar: Ah, eu sou brasileiro, você percebe 

o tom de voz da outra pessoa. Sendo assim qual a diferença entre grupo e time? 

No grupo, você chama os seus afins, por exemplo: “você, você, você”. Esse é o 

grupo, eu quero minha mãe, meu irmão...No time não. O cara tá no time, ele 

odeia o Edmundo, detesta o Edmundo. O Edmundo está na boca do gol. Eu 

odeio o Edmundo, mas eu tenho que chutar pro Edmundo fazer gol né? Eu 

chuto, não é isso? Ele faz o gol. E o passe dele é valorizado e o seu é muito mais 

né? No caso do Islã não existe o ódio. O que ta faltando é a colaboração de 

todos. No dia a dia até no aperto de mão você percebe daquela pessoa. Ela não 

tem o prazer de pegar atua mão e te dar um abraço. Isso é um costume de um 

para com o outro. Não que o Alcorão diz isso. 

VLR – Você entende o árabe? 

L – Muito pouco. Eu entendo o básico da oração, algumas coisinhas, mas muito 

pouco. 
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VLR – Dentro dos pilares do Islã, existe algum mais importante? 

L – Todos são importantes. Veja bem na sexta-feira é o dia de reunião dos irmãos. 

Nós somos uma comunidade. É importante que nós venhamos pela comunidade 

em nome de Alá. Os homens são obrigados a vir. A mulher pode vir ou não se 

ela quiser. Quando a mulher não tem mais trabalho de casa, não tenha mais 

nenhuma atividade dentro de casa ela pode vir. Dificilmente a mulher tem um 

tempo disponível para vir à Mesquita. 

VLR – Você tem esse tempo? 

L – A princípio, um país como o Brasil, o ideal, não digo pra você que é 100% 

cumprido, eu tenho comércio. Se eu vier na Mesquita sexta-feira, meu comércio 

fica fechado. Se eu não fechar o comércio, aquilo que o meu vendedor vender, é 

dinheiro pra ele. Ele não pode dar a renda pra mim se eu estiver no centro 

islâmico, entendeu? É proibido. Se eu for empregado do comércio eu tenho 

obrigação para com o comércio. A minha obrigação é agora com Deus, né! Eu 

vou lá no meu cantinho, na hora da minha reza, faço a minha reza e serei tão 

compreendido por Deus como se estivesse na Mesquita. 

VLR – Na oração de sexta-feira, os homens ficam separados da mulher por que? 

L – Por que lá dentro eles colocaram uma grade? Quem está preso? (pausa) imagina 

o monte de irmãos lá trás rezando e um monte de mulheres na frente rezando. 

Você vê a posição de reza? O que aconteceriam com os homens? Entendeu? Ia 

acabar ali a reza deles! As mulheres ficam atrás, não porque elas são inferiores, 

pelo contrário, são iguais. Porque o homem tem uma coisa chamada instinto 

animal e você ia saber porque. Quando a mulher abaixa-se na frente, uma 

menina bonita na frente baixando você se desconcentra todo! Tô mentindo?  

VLR – Por que do véu? 

I - Como está a mulher muçulmana hoje? Exatamente como a 1400 anos atrás. E as 

mulheres de outras religiões? Quer ir na esquina comprar uma playboy? 

Pergunta a religião dela? Com certeza ela não é muçulmana! Então, não foi a 

mulher muçulmana que retiram o véu. Foi as mulheres de outras religiões que 

retiram. A mulher é uma jóia para o homem. A mulher muçulmana tem o valor 

de uma jóia. Tanto é que o namoro não existe toque. A mulher muçulmana 

quando ela olha pra um rapaz, por exemplo, ela nomeia uma pessoa de sua 

confiança para falar com ele. 

VLR – Independente de ser homem ou mulher? 

L – Não. Ela nomeia o irmão ou o pai. Geralmente o pai, para falar com ele. Se ele 

gostar dela, ele nomeia uma pessoa para falar com ela. E ela só mostra o cabelo 

pra ele depois do pedido de casamento. Se ele não gostar ele tem a opção de 

dizer: “não quero”. Assim também, se ela se arrepender, ela diz: “não quero”. 

Ela, não o pai dela. 

VLR – Bom, Leandro, obrigado pela atenção. 

L – Não há de que, precisando? 
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l. LUCAS 

Homem de 37 anos, paulista, casado, pai de duas filhas, dentista,  

estudante de Direito, convertido há 5 anos. Esposa se converteu mais 

tarde. 

Vlr – Boa tarde. 

L – Boa tarde 

Vlr – Pra gente iniciar eu gostaria de saber qual é a religião da sua familia? 

L – A religião da minha familia é católica, fui batizado tudo. Tenho até foto. 

Vlr – Qual foi a sua experiência enquanto católico? 

L – Meu pai sempre ia a igreja aos domingos. Eu sempre os acompanhava. Fiz o 

catecismo. Eu morava aqui na vila São José, divisa São Bernardo, Diadema. 

Paulicéia. 

Vlr – Qual era a paróquia? 

L – Paróquia da Vila São José. Eu fiz o catecismo em 1972 ou 73. Meu pai sempre ia 

a igreja no domingo pela manhã. Até quando era adolescente eu freqüentava. 

Então às vezes eu não acordava domingo de manhã pra ir com ele, aí eu ia à 

noite, na oração da noite. Eu lembro uma vez, acho que foi a última vez que eu 

fui numa igreja.... 

Vlr – Você participou de grupo de jovens? 

L – Não, não. Eu só ia na igreja. Eu sempre fui uma pessoa recolhida assim, poucos 

amigos. Então eu ia à igreja. Meu pai me obrigou a ir e quando eu voltei rapaz, 

eu tomei uma chuva e eu nunca mais quis saber de ir. 

Vlr – Tem mais algum motivo? 

L – Você faz a coisa sem saber o porque, né? Você deve fazer isso porque sim ou 

porque não. Porque sim porque não, pra mim não é resposta. Eu quero 

compreender a coisa. Porque eu não entendia que tinha que ir à missa. A gente 

sempre vê na liturgia aquela coisa quadrada. Ninguém me explicou isso. Até no 

próprio catecismo a gente tinha que decorar. Tinha perguntas e respostas. O 

padre fazia a gente decorar a pergunta e a resposta. Se ele perguntava....achava 

uma coisa estranha isso. Eu acho que a visão cristã leva o indivíduo assim muito 

da coisa da culpa. A coisa do pecado original do homem. Tenta limita o homem 

de alguma maneira. Acho isso um pouco castrante. 

Vlr – Como você conheceu o Islã? 

L – Pouco antes de entrar na faculdade eu já não freqüentava mais a igreja. 

Vlr – Que faculdade você fez? 

L – Fiz odontologia na USP em Ribeirão Preto. 
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Vlr – Em que época? 

L – Foi em 85. 

Vlr – Você teve contato com outra religião antes do Islã? 

L – Olha eu cheguei entrar em contato um pouco com o kardecismo, mas foi uma 

coisa que não me satisfez, não me satisfez em nada. Eu fui tenta saber o que era 

a coisa, como funcionava. Não respondeu ao que eu tava procurando. Depois 

que eu entrei na faculdade, sempre vi alguma coisa assim de filosofia,  fiz 

algumas aulas de estética da arte, foi quando comentou sobre arte islâmica. Eu 

sempre fui um cara assim. Até antes de entrar na faculdade eu gostava muito de 

música, né? Eu tocava violão. 

Vlr – Não toca mais? 

L – Eu parei porque até antes da faculdade eu tocava 3, 4, 6 horas de violão por dia. 

Violão clássico. Tocava as obras de Bach. Aí eu entrei na faculdade. Fui pra 

Ribeirão estudando odontologia lá, mas sempre tentando lê. Li alguns 

fragmentos, traduções dos sábios islâmicos aí quando eu voltei pra cá. Eu 

terminei em dezembro de 1988, foram 4 anos. Até em setembro de 89 eu fiquei 

em Ribeirão. Nesses meses eu fiquei lá tentando mexer com pesquisa na área de 

odontologia. Eu consegui uma bolsa do Cnpq no 2o semestre, também prestei um 

concurso na prefeitura de Ribeirão Preto, comecei a trabalhar na prefeitura e 

prestei aqui em São Bernardo pela prefeitura. Larguei a bolsa e a prefeitura em 

Ribeirão e vim trabalhar aqui. Quando eu me converti eu tava com 29 ou 30 

anos. Continuei lendo, ia numa aula aqui e outra ali. 

Vlr –Na mesquita? 

L – Não na mesquita. Historia da arte, da filosofia. Tinha um amigo nosso que dava 

aula em São Paulo e falou que tinha uma mesquita em São Bernardo. Eu vou lá 

visitar. Eu visitei e o que me interessava a principio, que me interessou foi a 

coisa do árabe. Que era coisa do Alcorão, eu já tinha lido alguma coisa que o 

Alcorão tinha sido revelado em árabe. Era a coisa da língua, de ter um texto 

revelado naquela língua. Então tive o desejo de estudar árabe. Eu procurei a 

mesquita com essa intenção foi quando conheci Mohammad (sheik libanês que 

trabalha na WAMY). Cheguei a fazer mais seis meses de aula. Ai eu parei e 

comecei ir atrás, mas eu já tinha me convertido. 

Vlr – Em que época isso? 

L – Em 95. Primeiro semestre de 95. Eu fui procurar a mesquita pra estudar árabe e 

estudando árabe eu senti esse desejo de me converter. Eu lembro que eu ia às 

sextas-feiras na mesquita porque a minha intenção não era se converter, minha 

intenção era a língua. O que me admirava muito é quando o sheik recitava o 

Alcorão. Achei que aquilo tinha uma musicalidade, tinha a coisa da leitura. Uma 

coisa assim que me deixou admirado. Aí eu parei de fazer essas aulas com 

Mohammad e comecei ir atrás de pessoas que pudessem me dar informação 

sobre a leitura do Alcorão. Consultei o sheik Ali, Mohamad porque tem regras 

pra você ler, né? Eu fui correndo atrás e estudei isso, né? Toda a coisa da 

pronuncia. Fiquei mais de 6 meses estudando o alfabeto de como pronunciava 

cada letra. Eu tinha problema de dicção. 
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Vlr – Você já sabe o alfabeto inteiro? 

L – Sei. Se me der o Alcorão eu leio, mas eu não compreendo tudo, né? Porque a 

língua árabe é muito rica, né? Teve uma época que estudava sozinho em casa. 

Eu comprei dicionário, árabe-inglês, árabe-árabe. Eu ficava lendo dicionário. 

Pegava o texto ali e passava a tarde inteira pra traduzir um parágrafo. Começava 

lendo um Hadizz do profeta, um versículo do Alcorão, aí procurava uma palavra 

e aí viajava, né? Aí eu cheguei pedir toda a papelada, estudar religião. Eu fiz 

uma entrevista pra faculdade de Medina onde o sheik Ali estudou, mas não me 

chamaram provavelmente por causa da idade. 

Vlr – Esta inscrição é pra estudar o árabe? 

L – Primeiramente é o árabe. 

Vlr – Mas isso depois que você se converteu ou não? 

L – Isso depois. Isso foi há 4 anos atrás. Eu já tava correndo atrás disso. 

Vlr – Antes da conversão você só buscava a língua? 

L – Isso. Eu fui sempre buscando uma coisa maior da coisa da vida. Dessa realidade 

e se existe outra realidade. Eu fui sempre buscando uma compreensão maior. A 

dificuldade econômica não foi o fator que me levou pra religião, claro que 

dificuldade a gente sempre tem. O que me levou a religião foi essa coisa do 

saber. A coisa do Alcorão me apaixonou e foi me levando a mergulhar dentro de 

mim. 

Vlr – Como você se sente dentro do Islã hoje? O que mudou na sua vida? 

L – Acho que o Islã na minha vida foi um catalisador. O Islã também tem essa coisa 

o haram, o pecado, mas talvez seja até a época da minha vida que eu entrei em 

contato com a religião. Eu quero sempre tentar compreender porque isso. Por 

que isso pode e isso não pode, né? O Islã na minha vida, o contato que tive com 

a língua pra poder entender alguns textos no original, o Islã funcionou como um 

catalisador. Foi uma coisa assim que eu não amadureci em 27 anos da minha 

vida, eu amadureci em 5 de abrir a visão de olhar pras coisas do mundo e 

enxergar totalmente diferente do que eu via antes. 

Vlr – Por exemplo? 

L – Isso é uma coisa meio particular, né? Essa coisa de você vê a realidade, por 

exemplo, um político: “você vai votar em mim, eu vou fazer isto, aquilo”, aí 

você começa analisar o sujeito. Sê vê o partido político do cara, né? O cara fala 

tudo aquilo, fala bem aí você vai ver a atitude, qual o exemplo que o cara dá? 

Como que o cara fala isso e faz aquilo? É uma coisa um pouco crua, meio dura 

sabe? Eu senti um pouco isso também, ver a realidade dessa maneira. Uma vez 

eu li num livro e o sheik falava assim: “sê você quer saber o que é o inferno, 

você é capaz de ver o inferno nesse mundo, mas você precisa ter olhos pra 

enxergar”, se você também quiser ver o paraíso, você é capaz de ver. O inferno é 

a ignorância que o mundo vive hoje, né? É a falta de visão das pessoas, porque 

isso pra mim é coisa da miséria humana. O homem, hoje não sabe o que é bom e 

o que é ruim, ele não busca mais compreender isso. Hoje você vê isso pela Lei. 



355 

 

O casamento era passível de ser anulado se a mulher não fosse virgem, né? Hoje 

já ocorreu a mudança da lei. Muda-se a lei, mas não fala mais da moral. Você 

cria um conjunto de leis pra você regular o comercio eletrônico, né? O comercio 

da internet. Poxa aí tem um regulamento, porque eu comecei a estudar Direito 

agora. Cadê a moral? de não querer roubar o outro, de não querer levar lucro 

sobre o outro. O homem faz esses sistemas normativos e se esquece da conduta 

mesmo. Eu acho que o Islã, por exemplo, o profeta fala, né? É obrigação do 

muçulmano, mesmo que ele tenha que ir na China e ir atrás do conhecimento. 

Esse sentido de ir buscar uma compreensão. O Islã sempre tá de dando isso, no 

Alcorão, no Hadizz do profeta, ele sempre tá dizendo isso. Eu encontrei essa 

liberdade e esse incentivo para buscar uma compreensão. Vá atrás, vá 

compreender. O primeiro versículo que Deus revelou para o profeta: “leia, leia”. 

O profeta falava pra ele: “eu não sei ler, vou ler o que?.....entendeu? 

Vlr – A busca do conhecimento passa pela realidade não religiosa? 

L – É, eu acho que a gente tem que compreender isso. Isso faz parte do gênero 

humano. O mundo islâmico, o Islã não tá separado do mundo ocidental. Quando 

o Islã chegava, ele não destruía nada, o que era interessante pra ele, ele absorvia. 

Por exemplo, a filosofia, o conhecimento da ciência, a matemática, a astronomia. 

Vlr – O Islã permitiu mudanças no trabalho? 

L – Eu achei que as pessoas...algumas pessoas, as amizades acharam que eu fiquei 

mais duro, né? Olha isso é mais preconceito das pessoas. Por exemplo, você vai 

numa reunião e não fica mais dando beijo nas mulheres. Então, eu acho que isso 

é um preconceito das pessoas. Isso não é uma castração, mas uma maneira de 

proteção, eu acho. Eu me proteger com uma coisa que não é legal pra mim. Por 

exemplo, eu me expondo mais com outra mulher, isso te dá chance de você 

desenvolver outro relacionamento com ela ou não, é difícil. Essa coisa de você 

não ir de cumprimentar mulher. É uma maneira de se proteger, evitar uma 

situação que pode desencadear outra. Sou pai de familia, tenho duas filhas e uma 

mulher. 

Vlr – Tua mulher é uma muçulmana? participante e convertida? 

L – Isso. Então ...imagina como um pai de familia, às vezes eu penso isso, você tem 

uma chance de ter outra mulher de uma maneira irregular. Imagina a situação, 

né? Imagina o que teu filho sofre, o que a sua mulher sofre. Acho que essa 

prática de não beijar, de não abraçar, é uma prática do profeta, né? Uma Sunna 

do profeta. As pessoas que tem o preconceito com relação a isso. As pessoas 

acham que você ficou duro, eu não tenho nenhum problema com a pessoa. Uma 

moça lá do trabalho veio me cumprimentar e eu......só beijo a minha esposa, 

minha mãe. A mulher ficou ofendida. Mas não é, da mesma maneira que ela 

pode querer me beijar, eu posso me dar....a minha vontade é de não querer. 

Estendo a mão, cumprimento, mas eu não quero que ela me beije. A minha 

forma de ver é uma muito mais mole, mais ligth do que o outro que quando vem 

pra mim, eu não quero cumprimentar, ela vê de uma maneira dura, né? Uma vez 

um amigo meu falou também de uma pessoa que se converteu, um homem. Veio 

uma nega cumprimentar ele e ele não cumprimentou e ela achou que aquilo era 

uma atitude racista. Veio dar um beijo nele e ele falou que não iria beijar... 
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Vlr – Logo que você se converteu, você já mudou a sua atitude? 

L – Não, eu fui mudando isso com o tempo. Você vai vendo e vai mudando as 

atitudes com as pessoas. Eu senti um pouco assim que você acaba sem a 

compreensão das pessoas, elas acabam te colocando numa geladeira. 

Vlr – Você perdeu seus amigos? 

L – Perder, não. A relação muda um pouco, né? 

Vlr – O que mudou no trabalho? 

L – No trabalho (trabalha como dentista), acho que eu não tenho condições de 

mostrar isso. No serviço público onde a gente tem um atendimento...é 

monstruoso o volume que a gente atende, né? Assim por educação tal, até logo. 

Não tem como tá falando, é difícil falar. A gente não tem nem tempo de tá 

falando coisas a não ser do próprio serviço e o povo não entende coisas que são 

assim mínimas. Isso eu vejo, essa coisa da miséria que eu tinha falado pra você 

antes, o próprio homem ele não se enxerga, né? Porque você fala pro paciente, 

ele vem no dentista, senta na cadeira e eu falo: “o senhor não tá escovando o 

dente direito” e o cara: “como doutor? Como eu não tô escovando o dente 

direito? Eu escovei antes de vir pra cá”. Eu vejo, o cara não escovou o dente, se 

ele tivesse bochechado a boca com água ele teria tirado pedaço de casca de 

feijão, de arroz. Ele senta na cadeira, vai no dentista e fica bravo comigo, né? A 

atitude do cara,  né? Quer dizer, ele não se enxerga. O cara não escovou o dente. 

Se ele fosse falar isso com o padeiro, o pedreiro, o mecânico...o mecânico ia 

acreditar nele, né? É até covardia o cara vim fala que escovou o dente pra mim, 

ele nem bochechou. O próprio indivíduo não se enxerga e nega. Ele acredita no 

que ele tá negando a realidade é outra. 

Vlr – E na familia, o que mudou? 

L – A minha mulher se converteu um tempo depois. Ela disse: “ah, não a gente vai se 

separar porque a religião....”. daí a gente vai conversando porque o Islã, 

conforme você vai vendo, vai conhecendo...sempre o que me moveu foi essa 

coisa da paixão. A gente senta e tenta buscar e compreender . Atualmente eu e a 

minha esposa, atualmente a gente conversa bastante. 

Vlr – Qual era a religião da sua esposa? 

L – Ela era católica. As crianças estão indo na escola, no Sapiens. A grande tá com 9 

anos e fica a tarde lá nas aulas de árabe e religião. Ela tem um pouco de 

dificuldade porque em casa a gente não fala o árabe. Eu tento sempre dar uma 

força no que eu posso na lição. Eu acho que o árabe é importante pra você 

conhecer a religião, mas não pra você tá transmitindo. Pra você a nível da sua 

compreensão é importante, faz parte, ter contato com os textos. Eu tento 

valorizar isso, essa coisa da compreensão. É uma língua que foi revelada num 

texto sagrado e é sempre uma língua, né? Eu falo sempre pra minha filha, uma 

língua abre um monte de porta na vida da gente. Antigamente eu pressionava 

mais ela. Hoje eu tento falar pra ela dentro da capacidade dela: “vai e faz o que 

você pode” porque ela realmente tem dificuldade. Porque a maioria das crianças 

que freqüentam a escola elas falam o árabe em casa com a familia. Ela fica um 

pouco perdida na aula porque eu não sei o método que os professores usam. 
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Vlr – Você falou que tocava violão. Você não toca mais? 

L – Eu tinha vontade de voltar a tocar, mas exige muito estudo. 

Vlr – Você tem televisão em casa? 

L – Tenho, assisto. Gosto de cinema. 

Vlr – Mas você não cortou tudo isso depois que você se converteu? 

L – Não. Eu sempre fui um cara que sempre selecionei as coisas. 

Vlr – Mas isso não cria conflito com a religião? 

L –É por isso que eu queria estudar, mais profundamente a religião porque dentro da 

religião tem muita diferença sobre isso. 

Vlr – Eu estou lhe perguntando isso pelo fato de eu ter ido na última sexta-feira, na 

Jumma e ouvir o sermão do sheik. Ele disse que a religião proíbe a poesia e a 

música. Pra você a música e a poesia são ou não proibida? 

L – Eu não tive a oportunidade de me aprofundar. A coisa da jurisprudência islâmica 

porque tem escolas que vêem isso de maneira diferente. O profeta tinha 

companheiros que escrevia poemas. Então o que é música e o que é poesia? 

Então é complicado falar a música é proibida, a poesia é proibida. Esse negócio 

das escolas, eu tive a oportunidade de ver alguma coisa, na Turquia, por 

exemplo, eles usam essa coisa dos modos. A nossa música é temperada. A 

musica oriental é modal. 

Vlr – Você viajou para a Turquia? E por que? 

L – Sim. Eu fui a uma viagem de turismo pra conhecer. Eu tinha acabado de me 

converter, eu fui sozinho, nem minha esposa foi. Eu tinha condições, eu vou ela 

concordou, mais um amigo meu que é músico. 

Vlr – Você acha que é possível conciliar gosto pessoal com religião? 

L – Acredito que sim. O que é essa poesia que o sheik tá falando, o que é essa música 

que o sheik tá falando? Tem músicas que estão voltadas pra Deus, num sentido 

espiritual. Quando eu escuto uma música,  vou querer ver a letra dela. 

Vlr – Você achou que teve alguma outra coisa que o Islã te trouxe? 

L – O benefício....essa compreensão. Ter alargado o horizonte da minha visão. Foi o 

catalisador do meu amadurecimento, minha visão de mundo, minha 

compreensão. O Catolicismo foi uma etapa na minha vida. Se eu não tivesse 

passado pelo catolicismo talvez eu não chegaria a conhecer o Islã. O problema 

dessa castração é como, o problema desde criança...a coisa é colocada na cabeça 

do indivíduo, entendeu? Por exemplo, quando a criança fala que Deus não 

existe. Ah, isso é um pecado pra criança, você não pode falar isso. Não você tem 

que tentar conduzir a criança de uma maneira pra ela desenvolver, articular pra 

que ela chegue numa conclusão, né?  

Vlr – O Islã proporciona isso? 
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L – Sim. Eu tive a oportunidade de ir a Turquia, fui a convite da WAMY, pude fazer 

um Hajj (peregrinação), visitei a Arábia Saudita. Eu tive a oportunidade de 

compreender. O problema está no ser humano, ele não consegue se enxergar. Ele 

enxerga o outro e não a si mesmo. 

Vlr – Quantas vezes você vai a mesquita? 

L –  Antigamente eu ia mais vezes, eu praticamente ia todo o dia. Eu cheguei a 

decorar mais de 40 ou 50 páginas do Alcorão até o ano passado antes de entrar 

na faculdade. A faculdade foi um dos motivos de eu ir menos, por falta de tempo 

pra poder ta freqüentando. Às vezes, eu fico com um pouco de condutas de 

algumas pessoas. Às vezes, eu vou na mesquita e saio de lá um pouco chateado. 

É aquela coisa, falta de educação, a pessoa diz uma coisa e faz outra. Eu sou um 

cara difícil de sair de casa, ou eu estou no trabalho ou em casa. 

Vlr – Você é obrigado a ir à mesquita? 

L – Isso. Às vezes eu tenho algum problema no serviço. Outro dia eu não fui porque 

eu tive que ficar lá com o chefe da prefeitura. 

Vlr – Qual o horário de trabalho? 

L – Das 7 a uma.  

Vlr – Aqui você trabalha e ganha alguma coisa? (convertido trabalha na WAMY) 

L – Ganho alguma coisa, mas não sou registrado. 

Vlr – Desde quando você começou a trabalhar aqui? 

L – Eu sempre fiz alguma coisa. O sheik Ali tinha um escritório. Faz uns dois anos. 

Vlr – Como foi isso? 

L – O primeiro foi com esse livrinho “os milagres do Alcorão” (o converso me 

mostrou um pequeno livro). A princípio, havia slaids e o texto em árabe. Nisso a 

gente foi trabalhando até fazer o livrinho. Esses dois livrinhos (o outro livrinho 

se chama “proteção do muçulmano”) eu fiz de maneira descompromissada 

mesmo, eu fiz porque eu queria fazer mesmo. Eu fazia bico pra fora e o sheik 

Ali disse: “precisamos de alguém que mexa em computador” e eu gosto de 

mexer em máquinas também. Eu tô aqui sem compromisso, se ele achar que eu 

não estou cumprindo mais com meu papel direito, ele pode fala: “olha Lucas, 

não precisamos mais de você” e eu gosto de tratar com o sheik Ali que ele é uma 

pessoa muito clara. 

Vlr – Você poderia ser um sheik no Islã? 

L – Claro. A tradução de sheik no Islã é velho, mas porque tem aquela coisa de 

respeito por trás. Pra ser sheik precisa ter conhecimento sobre a religião. 

Vlr – Você respeita o sheik? 

L – Eu acho assim que o sheik Ali, dentro da comunidade de São Bernardo é um 

catalisador da comunidade. É uma pessoa que eu tiro o chapéu pra ele. O sheik 

que conduz a oração, é preciso que as pessoas que estão em baixo tenham uma 
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consideração por ele, ele representa alguma coisa pra elas. O sheik Ali dá 

palestra, tá sempre dando aula. As pessoas foram conhecendo, foram vendo a 

atitude dele. Ele criou uma situação ao redor dele, é uma pessoa reconhecida 

dentro da comunidade. As pessoas querem que ele suba no mimbar para fazer 

uma Khutba. Se sobe uma cara lá que não tem a mesma especificidade perante a 

comunidade aí não vai repercutir o que a pessoa falar lá em cima. 

Vlr – Como você vê essa obrigação de ir à sexta-feira rezar? 

L – Ah, é uma maneira que pela Sunna do profeta, ele colocou de maneira...com 

ênfase...porque o muçulmano é obrigado....é uma maneira de estar ligando....o 

cara tem que tá ligado à comunidade. Esse amadurecimento que eu tive com o 

Islã, foram se agregando, do conhecimento, da fé, do contato com os textos. A 

obrigação também faz parte da conduta. Se eu não agir daquela maneira eu não 

me estaria considerando muçulmano. Eu creio que é um comando que veio pra 

criar coesão dentro da comunidade. 

Vlr – Qual o momento da oração que você acha mais importante? 

L – Eu acho que o momento da oração não tem. O momento tá dentro de mim. 

Depende de como eu estiver é que eu vou poder lucrar com aquilo que está 

vindo de fora. Pra você fazer bom uso deles depende de você estar 

compreendendo. Eu sou obrigado a ir na mesquita e tem vezes que você percebe 

que tem um lucro nessa situação. 

Vlr – Como assim? 

L – De você compreender um texto que o sheik tá explicando mesmo na tradução 

porque eu não entendo o que ele fala em árabe. Acho que depende de como você 

se coloca pra coisa. Você tem que tentar uma compreensão do que aconteceu (na 

vida) pra você tirar proveito disso. Por exemplo o sabor que eu sinto do bolo de 

chocolate é diferente do que você sente, né? Ou então o verde que você tá vendo 

é diferente do verde que eu estou vendo. Às vezes, tem histórias que o sheik 

conta que você percebe que são coisas tão singelas. Quando eu vejo aquela coisa 

tão complicada, de repente se torna tão simples. A gente cria uma parafernália 

em cima da coisa pra explicar...tem uma coisa que eu não compreendi ainda. Pra 

você ser liberto, ter liberdade você tem que se submeter a Deus e a oração é esse 

instrumento. 

Vlr – Quando você está rezando o que você pensa? 

L – Quando eu rezo eu penso nessa coisa da submissão. Quando eu coloco a cabeça 

no chão eu rezo “Louvado seja o Senhor, o mais alto” (o converso disse em 

árabe e depois em português). Eu falo 3 vezes. Os pedidos particulares eu faço 

depois das orações. 

Vlr – O que essa submissão trás para sua vida? 

L – É tentar alcançar essa liberdade, da compreensão da existência. Eu peço saúde 

pra mim, pra minha família. No final da oração, antes de terminar, nós rezamos 

“que a paz de Deus esteja com vocês virando pescoço para a direita e “a paz de 

Deus esteja com vocês, virando o pescoço para a esquerda. Eu não tenho certeza, 

precisa perguntar pro sheik, mas é por causa dos anjos, né? Dum lado e do outro 
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que são guias nossos, eu não tenho certeza. Cada indivíduo tem dois anjos, o que 

anota no teu ombro direito as coisas boas e o esquerdo o que você faz de mal. 

(nesse momento da entrevista, um sheik, chamado Mohammad chamou dr Lucas 

para a oração da tarde, levou 10 minutos). 

Vlr – Como é que foi a sua shahada? 

L – A conversão é uma coisa simples, né? Você declara que você é muçulmano: 

“Ach hadu na la ilaha illallah wa ach-hadu Anna Muhammadan raçulullah” 

(testemunho que não há outra divindade além de Deus e que Mohammad é o 

Mensageiro de Deus). Eu lembro que quando eu me converti, eu fui à mesquita, 

né? Tomei um banho, fui chamado lá na frente e fiz o testemunho perante a 

comunidade, numa sexta-feira. 

Vlr – Você toma banho antes da conversão? 

L – Isso. Isso é Sunna ou prática do profeta. Significa que você vai dar um passo na 

sua vida, então pra você tirar...as coisas do jeito que vieram, elas vieram e eu fui 

acatando e fui fazendo, né? 

Vlr – Não houve nenhum questionamento da sua parte? 

L – Não. Eu questiono sim, mas eu pergunto o que isso vai me levar, por que isso é 

assim ou o que isso vai trazer para mim. Tem perguntas que a gente faz na vida 

que não vem naquele momento a resposta. Você vai ter resposta de uma coisa 

depois de um tempo. É quando você pede alguma coisa pra Deus, né? A coisa 

não vem no momento, demora um pouco pra vir... 

Vlr – E ela vêm? 

L – Vem. Às vezes vem, às vezes não vem também. Se a coisa não vem você acaba 

sendo ingrato com a vida, fica nervoso porque as coisas não são da maneira do 

que você quer. 

Vlr – Alguém te cobra participação na comunidade? 

L – A comunidade tem uma coisa, né? Tem alguma coisa que não dá pra 

explicar...Gozado que as pessoas que são educadas no Islã são as que menos 

cobram. A pessoa que conhece a pratica do profeta, o Alcorão, que tem temor a 

Deus, ela tem outro tipo de postura. Pessoa que pensa duas vezes antes de agir, 

tem mais consciência. 

Vlr – Você tinha me falado antes da entrevista que você tem um nome em árabe? 

L – O nome não fui eu que escolhi, mas foi o sheik que me falou. Depois da 

shahada, depois de alguns dias um sheik me falou Mohammad Amim. Acho que 

o sheik falou e por algum motivo se encaixou. Essa coisa de honesto, de fazer a 

coisa direitinho. Amim significa honesto. Eu to sempre me esforçando para fazer 

a coisa direito e na minha vida foi uma coisa que me perseguiu muito. 

Vlr – E a barba? 

L – A barba é Sunna, né? O profeta usava a barba. Em algum momento quando eles 

estavam em Medina, ele sugeriu que os companheiros usarem a barba para se 
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diferenciarem dos, acho judeus. Não sei se os judeus só usavam bigode. Então 

isso faz parte da prática do profeta. 

Vlr – Você usava barba antes da sua shahada? 

L – Usava, primeiro pela comodidade de não se barbear todo o dia e segundo pela 

minha profissão, a gente faz a barba e pode machucar, então a gente trabalha 

com coisas contaminadas então eu sempre usei a barba por causa disso. Pra mim 

a barba, além de tá seguindo a sunna do profeta é uma identificação do 

muçulmano porque ele usa a barba. 

Vlr – Você usaria uma barba maior do que essa que você está usando (a barba do 

convertido é bem aparada)? 

L – Não porque devido as condições do meu trabalho. Não teria condição de usar, 

né? O trabalho que eu presto. Aquilo que eu falei, né? As pessoas que mais 

estudam, né? Depende da comunidade, elas não tem a barba daquele tamanho. O 

sheik Ali, por exemplo. A jurisprudência do Islã, entra em tudo do indivíduo, 

né? O ordenamento da gente aqui, ele regula, por exemplo, como você deve se 

comportar quando você vai no banheiro....o Islã é um método de vida completo. 

Vlr – Você já usou túnica ou a saub? 

L – Não nunca usei. Nem mesmo quando eu fui para a Arábia Saudita assim, eu 

usava uma calça de algodão e uma camiseta. Uma calça azul e uma camiseta 

branca. 

Vlr – Você usaria uma saub em nossa sociedade? 

L – Na sociedade que a gente vive não combina muito. Não tem como, né? Chama 

muito a atenção. Às vezes até pra divulgação da religião, pra levar a religião, se 

a pessoa vê ela vai achar...acaba sendo um empecilho. Quando a gente tá 

fazendo um trabalho de divulgação, eu tento dar sempre alguma informação 

clara do Islã, sobre o que eu conheço. Quando eu tenho alguma duvida, oh 

pergunta pro sheik. 

Vlr – Como você vê as outras religiões? 

L – Isso é complicado, porque se você for ver, o Islã é a ultima revelação que veio. A 

gente tem que ter uma boa relação com cristãos, judeus. Tem alguns erros, né? O 

cristão, vê Cristo como Deus, né? O próprio Alcorão fala que isso é errado, mas 

dizer que um vai ser salvo e outro não, eu não poderia dizer. Eu não me arrisco a 

dizer, isso quem vai dizer é Deus. 

Vlr – Por fim o que significa o Alcorão pra você? 

L – É a ultima mensagem que Deus se dirigiu ao homem. Chegou até mim, até nós 

de uma maneira integra, pelo pouco que eu pude ler. Eu sei ler o Alcorão, até 

pronunciar eu pronuncio, mas eu não sei o sentido, eu não sei o significado de 

cera palavra. A língua árabe é uma língua muito rica, né? É importante recitar 

porque isso faz parte da prática do profeta. 

Vlr – Pra sua vida como muçulmano o que é mais importante pra você? 
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L – A recitação. Ela te ensina uma postura. Você tem que ter bom-senso. A recitação 

me abriu muito. Hoje eu sou uma pessoa enrolada pra falar, eu tenho dificuldade 

pra me expressar, mas antes de eu estudar o Alcorão, eu era muito pior, eu tinha 

problema de dicção. Eu nunca fui num fonoaudiólogo. Depois que eu comecei 

estudar o Alcorão, eu mudei toda a minha maneira de falar, sozinho, fui 

estudando sozinho. Acho que isso pode fazer parte da fé, do esforço de uma 

pessoa e levar a um resultado, acho que isso não chega a ser um milagre, não. 

Qualquer indivíduo tem condição de fazer e de mudar... 

Vlr – Obrigado  

L – Eu agradeço.  
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m. MARCELO 

Homem de 37 anos, 11 anos de conversão, profissão: marceneiro. 

Vlr – Boa tarde. 

M –  Boa tarde. 

Vlr – Pra começar eu gostaria de saber qual a religião da sua familia? 

M –  Católica Apostólica Romana. Venho de uma família de religião católica, fui 

educado numa religião católica. Freqüentava assiduamente a igreja Católica 

desde a minha infância até os 12 anos aproximadamente. Depois aos 13 anos eu 

não freqüentava muito a igreja e por volta dos meus 17, 18 anos voltar a me 

interessar por religião novamente, isso ainda no interior de São Paulo onde mora 

a minha família, numa cidade chamada Garça, região de Marília. Nesse período 

eu comecei a voltar e freqüentar uma religião novamente embora fosse de 

educação católica, eu queria conhecer uma outra coisa e entrei em igreja Batista 

pra ouvir um culto, uma vez, não me satisfez, não teve uma mensagem que me 

chamasse a atenção, uma coisa diferente daquilo que eu estava acostumado a 

ouvir, achei até que era um retrocesso naquilo que eu já conhecia. Mesma coisa 

na igreja Assembléia de Deus e tive contato com pessoas que praticavam 

Candomblé. Nesses contatos, também não me satisfizeram eram coisas que não 

podiam fazer parte da crença de um ser humano porque eles tinham tanto a 

possibilidade, na crença deles, de pedir o bem e pedir o mal pra outras pessoas. 

Que crença é essa que quer o mal para o ser humano, aquele que é seu irmão, 

descendente de Adão, de Eva, ter a mesma origem? Foi quando passou-se um 

tempo quando eu me desliguei novamente por uns 2 ou 3 anos, depois eu 

comecei a ter interesse de novo a freqüentar alguma crença, mas eu fiquei mais 

uns 2 ou 3 anos sem me manifestar. Quando eu tinha a idade de 26 anos eu 

comecei a freqüentar um curso na cidade de Brasília, quando eu tinha me 

mudado. Até os 18 anos, até o ano de 83 aproximadamente, eu morava no 

interior de São Paulo. De 83 para 89, eu me mudei para capital e quando foi em 

89, 90, eu me mudei pra Brasília e lá eu comecei a ter contato e me interessar em 

fazer um curso de idioma e comecei a fazer o curso de idioma árabe. Era um 

idioma que eu escolhi aleatoriamente. Pretendia fazer assim o grego, ou uma 

língua é...chinesa ou japonesa, mas de repente eu escolhi o árabe. E no decurso 

da aprendizagem da língua árabe, dentro de um instituto de cultura árabe, eu tive 

contato com livros, com pessoas do Islã. Esse instituto não era vinculado com 

mesquita, era um instituto de cultura árabe- brasileiro, mais nível cultural e não 

tem vinculo com religião nenhuma, inclusive ele é patrocinado com a embaixada 

da Síria e do Iraque, mas fundamentalmente para propagar a cultura árabe e não 

propagar a religião dos árabes. 

Vlr – Você estudava árabe clássico? 

M –  Sim. 

Vlr – Ainda é utilizada? 



364 

 

M –  Sim, não é uma língua morta, é uma língua viva. Aquele que aprende a língua 

árabe clássica, aprende a leitura dos livros, das revistas, dos jornais. Ele 

compreende qualquer discurso de árabe clássico que são os discursos oficiais 

que são proferidos nas mesquitas. São basicamente os jornais, os telejornais que 

são proferidos em árabe clássico. Então não é uma língua morta e a pessoa pra 

compreender a sua própria religião, ela tem que entender o árabe clássico. 

Vlr – Você trabalhava no que nesta época? 

M -  Trabalhava na área de vendas. Eu tinha....eu trabalhava com representação de 

vendas na área de propaganda com lista telefônica, em Brasília, Distrito Federal. 

Eu tinha muito contato com pessoas,mas nada que tinha a ver com religião, mas 

quando eu comecei a fazer esse curso de idioma árabe, comecei não só ter 

contato com o idioma árabe, quando você aprende o idioma você acaba 

aprendendo a cultura do povo, sua religião, seu costume. Num primeiro 

momento, nos primeiros meses eu tive contato só com o idioma. Não tive assim 

contatos com a cultura ou com uma religião árabe embora sabendo que eles eram 

muçulmanos, mas não sabendo ser exatamente o que era ser muçulmano. Foi 

quando eu comecei a ter contato com os livros e foi quando eu cheguei na 

mensagem do Islã. Foi a partir do instituto que eu me aproximei do Islã porque 

nesse instituto tinha uma biblioteca com livros árabes, com livros de idioma e 

tinha também os livros de religião, inclusive do Alcorão, exemplares do Alcorão 

sagrado até erradamente numa biblioteca, colocados de uma forma errada 

juntamente com outros livros, de maneira desordenada. Então existiam muitos 

exemplares de Alcorão sagrado em árabe, no original e alguma tradução 

também. Além de livros sobre a religião, em português e em árabe também. 

Vlr – Você estudou quantos anos? 

M –  Eu fiz esse curso mais de um ano, aproximadamente... comecei esse curso em 

92. Eu fazia duas vezes por semana. Nas terças e quintas nós tínhamos 1 hora, 1 

hora e meia de aula e isso eu fiz durante o ano de 92 todo e praticamente quase o 

ano de 93 também  todo. 

Vlr – Você acha que foi suficiente? 

M –  Não foi suficiente porque o curso...tinha um contato duas vezes por semana 

com professor e material, livro didático, então a gente não tinha conversação. 

Conversação era só na classe, fora da classe eu não conversava com ninguém, no 

meu trabalho ninguém falava árabe, minha casa ninguém falava árabe, na rua 

ninguém falava árabe. Árabe era mais mesmo na mesquita e pra gente que tava 

aprendendo, você chega pra conversar com uma pessoa em árabe e não consegue 

entender no começo, muito pouco, né? O desenvolvimento maior você pega 

quando você pratica conversação todo o dia. Eu só vim ter essa oportunidade a 

partir do ano de 93, a partir de novembro de 93, fazer mais um curso intensivo, 

mas até esse período não. Nesse meu contato com o curso, tendo contato com 

esse material sobre acerca do Islã, eu vim saber o que era o islamismo porque até 

aí, era uma pessoa que trabalhava como representante comercial, tinha bastante 

contato, conversava com muitas pessoas, tinha boa comunicação, tinha boa 

interpretação das coisas, via regularmente o jornal, telejornais, assistia muitos 

programas, muitos documentários, revistas e até então nunca eu tinha ouvido 

falar do islamismo diretamente. Tinha ouvido falar de muçulmanos, mas não 
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sabia exatamente o que era os muçulmanos, sabia que era uma religião que foi 

dominante no povo árabe. Vim depois saber que ela foi dominante não só entre 

os povos árabes, mas o maior país islâmico do mundo não é nenhum país árabe, 

é um país que é fora da Arábia que é a Indonésia. É o maior país árabe, mas o 

maior país islâmico do mundo. Existe uma diferença entre árabe-islâmico e 

árabe não-islâmico e existe a possibilidade de árabes não muçulmanos, existem 

árabes-judeus de religião judaica. Esse contato que eu tive foi uma coisa pra 

mim admiradora até então, eu me considerava uma pessoa bem informada e de 

repente eu me vejo na frente de outras que eu desconhecia completamente. Era 

uma informação que o conhecia bilhões de pessoas. Nessa época já sabia o que 

era o islamismo, os povos muçulmanos e outros milhões que poderiam saber ou 

simpatizantes e até então eu me encontrava sempre informado e não sabia acerca 

disso. Isso vem até conotar aquela ignorância que existe dentro da gente quando 

surge alguma coisa. Nessa mensagem do islamismo que eu comecei a conhecer 

que mudou completamente tudo aquilo que eu conhecia e que derrubou por terra 

tudo aquilo que eu acreditava foi a mensagem da divindade, da unicidade divina 

quando eu li assim sobre o sasharud, o kárima, que significa palavra, em que é 

testemunhar na unicidade divina. Quando eu li acerca disso que dizia: “não há 

divindade a não ser Alá, Deus, e Mohammad que é o profeta”. Então é um texto 

simples, é uma expressão simples, mas com uma profundidade muito grande. 

Porque quando eu li “não há divindade senão Alá e Mohammad é seu profeta” e 

eu comecei a ler acerca desses ensinamentos caiu por terra aquilo que...se eu 

precisava de alguma coisa pra algo, tipo assim, pra divindade, eu antes me 

dirigia não a Deus diretamente, mas eu pedia pra um santo, um santo da época, 

um santo da necessidade embora não fizesse muito uso disso, mas era comum, 

né? Pedir pra Nossa Senhora Aparecida ou pedir pra Jesus, pra auxiliar essa 

necessidade, pra me dar àquilo que eu tinha necessidade, né? Isso eu ganhei tudo 

porque Deus é criador de todas as coisas quando diz a mensagem: “Não há 

divindade a não ser Alá e Mohammad é seu profeta”. Primeira parte: “Não há 

divindade a não ser Alá”, isso é a base de tudo, se a gente não acredita nisso, 

tudo que você possa tentar fazer em seu benefício, tudo não tem aquela validade, 

não tem possibilidade de dar certo na sua vida porque você tá pedindo pra 

pessoa errada, pedindo pra entidade errada. Se Deus é maior e ele que gerou 

tudo isso, função dele de nós existirmos, todo o universo, a terra, tudo que a 

gente conhece entre o céu e a terra, então pra que eu pedir pra outra divindade? 

Pra que eu pedir para um santo, por exemplo? Então foi essa mensagem, da 

unicidade divina é que me despertou, deu aquele clique e tudo aquilo que não 

ouvia na igreja católica, que não ouvia na Assembléia de Deus, nas igrejas 

protestantes e outras igrejas que vinha com muitas palavras, muitos enfeites em 

que não me tocou. Eu ouvi uma mensagem simples: “Não há divindade a não ser 

Alá”, quando ouvi acerca disso derrubou por terra tudo aquilo. Não havia 

necessidade de eu me dividir em pedidos, né?  

Vlr – Como foi esse contato seu com o Candomblé? 

M –  Eu não fui exatamente buscar o Candomblé. Eu trabalhava com uma pessoa que 

freqüentava o Candomblé só que, logicamente, eu vinha a conhecer outras 

pessoas, mas o primeiro contato não foi uma coisa positiva, não foi uma coisa 

boa porque essa pessoa que eu trabalhava com ela e tinha esse contato, ela não 

fazia o bom uso daquela que ela poderia fazer daquela crença que ela praticava. 

Não querendo ofender as outras crenças porque a gente tem que partir do 



366 

 

princípio, eu tenho a minha crença, a gente tem que respeitar a crença mesmo 

que não concorde absolutamente com nada. Eu tenho que respeitar a crença dele 

como ele tem que respeitar a minha crença como diz no versículo alcorânico, um 

dos últimos capítulos que Deus fala acerca disso quando ele, num discurso para 

o profeta Mohammad, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, ele diz 

acerca disso, né? “diga para os incrédulos que você tem a vossa religião e eu 

tenho a minha”, pra resumir o texto do versículo que ele é maior um pouco. 

Então essa pessoa que eu tinha contato, ela fazia uso do que ela imaginava ser, 

do que ela poderia fazer uso do Candomblé ou da Umbanda, não sei exatamente 

qual ela seguia, pra pedir pras entidades coisas ruins, pra prejudicar pessoas, pra 

tirar marido de fulana, pra prejudicar fulana, pra prejudicar fulano, até ele 

próprio eu desconfiei, anos depois, que ela teria tentado fazer alguma coisa. 

Quando eu tive esse contato foi com essa pessoa que freqüentava, não tive 

contato com o local embora eu tive contato com o local, meses depois, com a 

mesma pessoa. Eu cheguei a ir num centro e presenciar um....atendimento dela 

com a.....pessoa responsável que recebia os santos, etc e de repente no exato 

momento eu tava na companhia dela ele olhou pra mim e colocou o dedo no meu 

estômago, falou muitas coisas, acerca da minha da minha saúde, acerca da minha 

vida em que num primeiro momento estavam corretos e aquilo de certa maneira 

me espantou um pouco e questionei: “Que leva determinados tipos de pessoas a 

terem esse conhecimento?”. Acho que pessoas que praticam coisas ruins, né? 

Que chamam entidades ruins pra fazer determinadas maldades com pessoas, né? 

Recebem outro tipo de conhecimento...que entidade é essa? Não seria Deus, eu 

imaginava. Por esse motivo, foi o meu último contato, primeira, única e ultima 

vez que eu pisei dentro de um terreiro de Candomblé e também não tive mais 

contatos com as pessoas da religião. Depois eu li alguma coisa acerca disso, eu 

vi que há muita mistificação, há muito desconhecimento por parte das muitas 

regiões no Brasil. Como eu sou de uma região do Brasil, tipo que é interior do 

Brasil, interior de São Paulo, principalmente, eles não gostam disso embora 

existam alguns terreiros, mas são coisa assim de periferia, são coisas de gente 

negra, são coisas de gente pobre, no interior é assim. Se lá você fala que meche 

com Macumba, Candomblé, Umbanda, vão dizer pra você: “Você é 

macumbeiro” e não vão conversar com vocês, vão querer distancia de vocês, no 

interior paulista é assim. Eles têm uma certa discriminação forte com relação a 

isso. Qualquer pessoa que eles não gostem eles falam: “A pessoa é 

macumbeira”, é uma direta mesmo. Aparece no muro da tua casa tal, né? Isso é 

coisa de macumba. Muitas religiões no Brasil ela não é...é uma religião que não 

é muito conhecida. Outras regiões: tipo Rio de Janeiro, Bahia, que fazem muito 

uso então eles conhecem mais, mas no interior paulista, não. Nasci numa região 

que era predominante, 90% ainda é hoje Católico Apostólico Romano. Uma 

mínima parcela é que a gente chama de crentes. Nesse lugar ou você é católico 

ou você é crente, existe essa discriminação ambas essas partes. 90% é católico 

tradicional e outra pequena parcela é crente e outra mínima parcela de Umbanda, 

de outras religiões, mas como eu falei... periféricas. Nesse meu contato com 

essas religiões, com essas crenças, não me despertaram pra aquilo que talvez eu 

buscava. Até meses antes de eu conhecer a mensagem do islamismo, até eu 

mesmo proferir a palavra chamada de Galima (shahada) que perante um sheik, 

uma autoridade do Islã, tanto é que no árabe a gente estuda isso, não é uma coisa 

assim obrigatória, você em frente de um sheik, uma testemunha....porque o ser 

humano tem uma relação direta com Deus que diretamente com Deus você 
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acredita na unicidade divina, você acredita na mensagem dos profetas, isso é que 

vale. Você não precisa estar na presença de uma autoridade, de uma testemunha 

porque que relação essa que você precisa ter extras divindade? Você pode ter 

uma relação direta com Deus, foi isso que eu conheci no islamismo. Essa 

mensagem do Islã pra mim foi muito forte, a mensagem da unicidade divina e 

foi até matéria que eu me aprofundei mais, no conhecimento, um conhecimento 

mais técnico. Após ter um conhecimento mais no idioma, eu vim ainda buscar 

mais informações e ter mais conhecimento acerca disso porque o islamismo se 

divide em muitos conhecimentos. Podemos estudar o Islã basicamente em dois 

caminhos, se divide em dois caminhos de conhecimento. Primeiro, o 

conhecimento da crença e é isso que eu tenho mais forte comigo, isso que eu 

busquei e me chamou a atenção. O outro conhecimento é a nível de 

jurisprudência ou como fazer a oração, como praticar o jejum, como você 

praticar a peregrinação, da parte prática do ensinamento religioso, né? E tem a 

parte teórica, que é o ensinamento da crença que é o alicerce. Se você não 

solidificar essa primeira parte que é essa parte que eu buscava, que eu encontrei, 

então toda a outra parte estaria em areia movediça. Não adianta nós entrarmos 

em oração, em congregação, fazer a oração corretamente dentro dos princípios 

do islamismo, dentro das obrigações, primeiro ter a intenção, depois praticar a 

ablução corretamente, que é a lavagem da parte do corpo, depois dirigir para 

Quibla, para orientação de Meca, se posicionar e rezar com os outros irmãos....se 

você fazer tudo isso perfeitamente, 100%, mas sua crença não é em Deus, você 

não está ali por Deus, mas está ali pra mostrar pra certas pessoas que você está 

ali, imaginando a divindade, querendo colocar a divindade do profeta 

Mohammad onde ele não está, como erradamente muitas pessoas fazem isso. 

Então se você fizer tudo isso corretamente, mas se sua crença tiver incorreta, 

então tudo isso que você está fazendo é invalido. Tem invalidade perante Deus. 

O primeiro ponto é que nós conheçamos e praticamos essa primeira parte, da 

unicidade divina, aí em árabe nós dizemos: “Ach hadu na la iláha allallah”, né? 

“Que não há divindade a não ser Alá”. 

Vlr – Então um dos motivos principais que te levou a buscar o Islã, foi a questão da 

unicidade divina? 

M –  Primeiro e o mais forte motivo foi a da unicidade divina porque nós como 

brasileiros viemos de uma educação diferente. Nós viemos de uma educação 

baseada no cristianismo e o cristianismo não é baseado na unicidade divina. Ele 

é baseado na trindade, em nome do Pai, do Filho e do espírito Santo que se quer 

consta na Bíblia. Jesus não falava a cerca da Trindade, nunca falou a cerca da 

Trindade então nós trazemos com essa base, com esse conhecimento, né? Um 

santo pra cada dia...em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Em nome 

de Jesus, em nome da virgem Maria, então nós viemos com tudo isso na cabeça. 

Então era muitas divindades, muitas pessoas pra seguir sendo que quem criou 

tudo isso, quem criou, quem é o senhor de tudo isso é um só. Se você pode se 

direcionar diretamente pra Deus por que você vai se desviar por outros 

caminhos? É mais direto, não tem parábolas, não tem mistérios, não tem 

estigmas, não tem coisas assim que a pessoa tem que buscar no além, não existe 

nada disso. A mensagem do Islã é clara, ela é absoluta, né? “Ouça a Deus e 

obedeça-o”, né? como tá no Alcorão sagrado, né?, o texto é muito claro. Isso me 

bateu de frente, isso foi contra tudo aquilo que eu acreditava que eram outras 

divindades, como eu já disse. Então, a segunda coisa foi quando eu comecei a ler 
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acerca do Islã, quais os pilares do Islã. Nessa época eu não estava nem na 

mesquita, não sabia o que era uma mesquita. Eu estava a 1 Km de uma mesquita, 

no prédio onde eu estudava a respeito disso, acerca do idioma árabe e não sabia 

que existiam sheiks, mesquitas, não tinha o conhecimento disso. O meu 

professor de língua árabe, que era um sírio de religião muçulmana, porém ele 

não falava acerca da religião, o que ele se comprometia era dar aula de língua 

árabe e não falava acerca da religião. Quando ele começou a notar meu interesse, 

que eu comecei a fazer perguntas a respeito do Islã, foi quando ele começou a se 

manifestar, né? Perdeu talvez aquela timidez que poderia ter com ele, em falar 

acerca da sua religião, o medo, eu não sei o que possa passar dentro da cabeça de 

cada um, né? Da pessoa falar acerca de si próprio, né? Foi quando ele começou a 

me falar algumas coisas, eu comecei a questionar. Foi quando também eu 

comecei a ler acerca disso e questionava ele também sobre isso. Quando eu 

comecei a ter contato com o Islã foi através de um livro. Eu comecei a ler esse 

livro, um livro que chama: “O caminho para o islamismo”, é um livro que existe 

em português, em árabe escrito por um dos sábios aqui no Brasil. Esse livro me 

explica toda a doutrina do islamismo. Quando eu comecei a ler acerca disso, da 

unicidade divina....há muitas partes que era “acreditar na mensagem do profeta 

Mohammad”, que é a segunda parte. Traz os pilares do Islã. Eles solidificam a 

sua crença e ele vai por partes. Então você acredita na mensagem divina, você 

acredita na mensagem do profeta Mohammad, quem foi esse profeta? O último 

dos mensageiros enviado por Deus. Acerca dele foi dito alguma coisa pelos 

profetas anteriores, foi dito acerca dele pelo profeta Jesus, por exemplo,né? Que 

falava acerca daquele que viria depois dele, um outro profeta que viria depois 

dele que é o profeta que os judeus esperam até hoje, que é o messias que eles 

esperam hoje e que não virá mais. Esse messias que eles falavam, os teólogos, 

eles sabiam acerca disso. Esses sábios, teólogos judeus já desde a época do 

nascimento do profeta Jesus, já sabiam que viria um messias, sabiam dos sinais, 

sabiam até o local que viria esse messias tanto que muito desses sábios, suas 

famílias e algumas tribos se mudaram para a região da Arábia, para a região que 

hoje é Medina onde o profeta (Mohammad) migrou a partir de Meca. Eles 

emigraram para essa região porque eles sabiam que ia nascer o messias, outros 

grupos fingiam não saber, outros por até uma certa conveniência, não quiseram 

acreditar nisso, né? outros, por absoluta ignorância não acreditaram nisso. Então 

o que testemunha que eles sabiam da existência desse messias, esse messias, 

outro profeta que foi anunciado por Jesus, era o profeta Mohammad, que a paz e 

as bênçãos de Alá esteja com ele, seria aquele nascido naquela região da Arábia, 

uma das provas disso é que eles se mudaram para lá. Por que eles mudaram para 

lá? Eles esperavam que esse profeta que nasceria fosse das suas tribos, né? se ele 

vai nascer lá, nós temos que ir pra lá, tá escrito. Não que eles esperassem que 

fosse das tribos dos árabes, né? esperavam que fosse das suas tribos. Quando 

eles viram que não eram das suas tribos, eles negaram embora eles tivessem 

provas da mensagem do profeta Mohammad, que é incontestável, né? quando eu 

li acerca disso, do profeta Mohammad, como último mensageiro. Acerca daquilo 

que eles falavam, era um profeta iletrado, que não sabia ler nem escrever e como 

ele recebia essa revelação? E como ele passava isso? Quando eu tomei 

conhecimento da sua vida, da sua conduta, acreditei naquilo, acreditei no 

segundo ponto. Eu não questionei. Li sobre isso, não vi simplesmente e não vejo 

até hoje, com muito mais conhecimento, nenhuma contradição acerca disso. 

Ainda seguindo o pilar do Islã, que é o terceiro pilar do Islã, a oração, quando 
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Deus nos prescreve as orações que para o muçulmano são 5 orações obrigatórias 

por dia, dentro dos seus respectivos horários, com suas respectivas 

jurisprudências, que contem uma fórmula  única de ablução. Existe uma forma 

única de ablução para a oração, sendo que existe uma ablução que nós 

chamamos de maior e uma ablução menor. A ablução menor quando nós 

estamos em determinado estado de impureza, né? e a ablução maior quando nós 

estamos em outro determinado estado, por exemplo, no caso de relação sexual, o 

caso, eles fazem a purificação maior que é um banho. Quando eu li esta oração, 

mas uma vez eu acreditei naquilo. Se Deus nos criou e devemos obediência a ele  

que nos prescreveu a oração. Então eu fui tomando conhecimento, passo a passo, 

o que era o Islã, eu fui acreditando. Tudo aquilo foi derrubando coisas que eu 

acreditava e foram surgindo coisas novas, coisas que talvez eu esperava que eu 

pudesse encontrar ou que eu buscava. Tudo foi tendo uma absoluta coerência, eu 

não via incoerências, né? coisas que eu via nas crenças anteriores, em coisas que 

eu lia, em coisas que eu participava, eu via muitas incoerências, muitas 

contradições, coisas que eu não encontrei no islamismo. Outro pilar do Islã foi o 

jejum. Deus nos prescreve o jejum, como ele prescreveu a povos anteriores, não 

era exclusivo do muçulmano de maneira de fazer diferente, mas prescreveu o 

jejum para os muçulmanos de uma forma especifica dentro do Islã. O jejum 

obrigatório, por exemplo, no mês de Ramadã, no nono mês do calendário 

islâmico que é prescrito o jejum para homens e mulheres, né? crianças e todos 

aqueles capacitados, né? de fazer o jejum. Crianças, logicamente que tiveram 

atingido a puberdade, não exatamente crianças do jardim da infância que não são 

obrigados e nem sequer fazer a oração. O ser humano, começa a ter a sua 

obrigação religiosa após a puberdade. 

Vlr – Depois dessas leituras você foi à mesquita? 

M –  Não fui diretamente à mesquita. Eu fui mantendo contato com essas leituras 

acerca do Islã e conversava com esse ex-professor de idioma, me explicava 

algumas coisas que eu tinha duvida.não lembro exatamente o que era. Ele falava 

acerca do Islã....foi quando eu conheci um outro brasileiro que freqüentava a 

mesquita. Até aí, eu não fui através  desse professor, pra mesquita. Eu conheci 

um brasileiro que freqüentava a mesquita, inclusive ele que sugeriu o nome de 

Mahmod. Esse brasileiro não trabalhava comigo. Esse brasileiro usava o nome 

de Farud e ele tinha conhecimento do islamismo, mas ele não tinha entendido o 

islamismo. 

Vlr – Como você o conheceu? 

M –  Eu o conheci através do próprio centro de cultura árabe, ele freqüentava 

também lá. Ele tinha além do próprio idioma, ele tinha cursos de danças árabes, 

né? dança do ventre, danças folclóricas e ele tinha o contato com pessoas que 

participavam disso. Ele não chegou a se converter. Ele conheceu o Islã, 

freqüentava a mesquita e até onde eu soube, ele não chegou assim a falar com o 

sher. Que eu saiba, ele não se converteu porque ele conhecia o islamismo até um 

certo grau, freqüentava a mesquita e que eu pude entender depois que ele não 

havia entendido o islamismo. Tanto que a profissão dele era tarólogo. É 

impossível a pessoa ser taróloga e muçulmana porque o tarólogo mexe com 

crenças, com politeísmo, né? o que faz o tarólogo? Ele prevê o futuro. Como é 

que pode um muçulmano prever o futuro? Não existe. Jamais você pode dizer 
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que é muçulmano e tarólogo porque ele está caindo no primeiro ponto que é a 

unicidade divina. Quando diz unicidade divina e a pessoa diz que prevê o 

futuro? Isso só está na mão de Alá. Acerca disso o profeta Mohammad, que a 

paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, foi perguntado para o profeta, acerca 

do juízo final...ele disse pra pessoa que perguntava pra ele: “O perguntado sabe 

menos aquele que pergunta”. Ele era profeta e pedia perdão, dezenas de vezes 

pra Deus, por dia. Deus havia revelado a ele que ele devia se explicar dos 

pecados perdoados até o dia de sua morte. Tudo que ele fizesse estaria perdoado 

seus pecados, estaria entre o povo do paraíso, estaria entre os melhores, ele era o 

profeta e ele não sabia o dia do juízo final. Ele não sabia o inconhecivel. Ele na 

qualidade de profeta e Deus nos deu a ele essa condição. Nem os profetas 

anteriores, nem os outros profetas sabiam também, coisas como o juízo final, o 

que vai acontecer com você amanha. Ele próprio não sabia então pode uma 

pessoa chegar em você e dizer com base em cartas ou búzios e etc, etc dizer: 

“Com você vai acontecer tal coisa”. Como a pessoa pode se colocar nessa 

condição? Ela está se igualando a Deus. Ela está se colocando na posição de um 

atributo de Deus. O atributo de Deus é conhecer o inconhecível, só Deus tem 

esse poder. Coisas que mais aprofundamento eu vim a conhecer. Muitas vezes, 

em contato com pessoas assim, ele pode dizer até alguma coisa pra você, como 

já aconteceu comigo, né? o que está para acontecer ou que já tinha acontecido. 

Ele pode até dizer uma coisa com base em alguma coisa que foi de fato, real, né? 

ou que poderia, tempos depôs, confirmar sua validade. Mas isso não significa 

que essa pessoa detém o poder absoluto e nem ele possa se comparar a Deus. As 

pessoas que fazem isso, elas estão auxiliadas pelo demônio, estão auxiliadas 

pelos gênios que trazem essa informação pra essa pessoa. Eu não vou entrar em 

profundidade nisso porque demandaria um estudo, né? mas essas pessoas têm 

essas informações não por Deus. Essas informações são trazidas por demônios e 

gênios. Num determinado lugar trazem essas informações, cochicham isso pra 

pessoa, incutem isso na pessoa, dentro da pessoa que ela está analisando e ela 

passa isso pra pessoa. Isso pode até vir acontecer. A pessoa se espanta e se ilude, 

né? aquilo cria mais areia movediça embaixo dos pés das pessoas. Faz ela se 

afastar mais de Deus ainda. Em vez de ela buscar o auxilio em Deus, ter 

paciência, com aquilo que Deus prescreve pra ela que é o destino e nós vamos 

falar acerca disso futuramente. Dela se colocar no seu destino....ela tá buscando 

coisas que ela não deveria fazer. Ela tá lidando com entidades perigosas, ela tá 

lidando com demônios, com gênios que desmistificam isso, que colocam isso 

num plano. A pessoa que está fazendo isso, ela tá cometendo politeísmo. A 

pessoa que está buscando e a pessoa que está pensando isso, os dois estão 

cometendo politeísmo. Os dois estão em um maior grau de pecado que Deus 

colocou e diz Deus no Alcorão sagrado que os dois estão eternamente no fogo 

do inferno, não sairão do fogo do inferno a não ser que Deus é perdoador, é 

clemente, misericordioso, a não ser que a pessoa, antes de sua morte, porque 

Deus dá a possibilidade pra pessoa pra que ela se contraia. Ela pode ter feito isso 

a vida inteira, mas num determinado momento, no fundo do coração, e que isso 

só Deus também sabe, ela se conter e saber que estava fazendo uma coisa errada, 

pedir perdão pra Deus, mas no fundo do coração, Deus conhece esse lado, ela 

será perdoada. Mas aquele que morreu nessa condição, tanto aquele que dá 

consulta como aquele que é consultado, está no fogo do inferno. Esta pessoa que 

eu tive contato, ela trabalhava com isso por isso que era impossível ele ser 

muçulmano, porque ele estava fora do ensinamento islâmico e foi através dele 
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que eu fui pra mesquita, ele me levou à mesquita. Primeiro contato com a 

mesquita quando eu cheguei que foi uma outra coisa assim também que me 

colocou e....que eu nunca tinha visto isso, né? me tocou bastante foi o respeito e 

a forma como os muçulmanos rezavam. Inclusive a primeira coisa que fez eu 

encarar o Islã foi a unicidade divina. A segunda coisa foi o que eu vi, foi a 

pratica do Islã. Foi quando eu vi as pessoas colocarem a testa e a ponta do nariz 

no chão e rezar pra Deus, numa absoluta forma de respeito e aí eu imaginei. 

Quando eu entrei na mesquita eu nunca tinha visto alguém rezando daquela 

maneira, mas nem na televisão eu tinha visto aquilo, não tinha esse contato, não 

tinha prestado atenção nisso. Quando eu entrei e vi as pessoas fazendo isso dessa 

maneira, eu questionei: “Que pessoas são essas que colocam a testa no chão?”, 

colocam a testa, o nariz no chão e se submetem dessa maneira, se humilham no 

chão? Com o traseiro pra cima, com a testa no chão, que pessoas são essas? 

Aquilo me deu mais força ainda. Isso tem uma coisa muito profunda que eu 

tenho que conhecer. E foi quando eu comecei a conhecer mais a pratica do Islã 

dentro da mesquita. Eu fui numa oração de sexta-feira, aí ele me ensinou como 

fazer a purificação. Ele mesmo, esse amigo, me ensinou a fazer, depois entramos 

na mesquita, tiramos os sapatos. Ele falou: “O que eu fizer você faz igual”. Ele 

fez 2 genuflexões, né? e a saudação à mesquita, é um respeito à mesquita. 

Quando você entra na mesquita você deve fazê-lo, tem 2 genuflexões, são duas 

orações, uma oração composta de duas genuflexões em respeito à mesquita. 

Sempre que você entrar na mesquita, em qualquer horário, mesmo que o sheik 

esteja no alto do mimbar fazendo o sermão, deve fazer. Então, nós entramos 

antes de começar o sermão, ele me disse: “Olha, eu vou rezar assim...”. Até 

então eu não sabia como rezava os muçulmanos exatamente. Eu tinha lido nesse 

livro alguma coisa, mas eu não tinha presenciado. Eu já tinha conhecimento 

teórico, mas não tinha visto, não é? Então, ele diz: “Olha, você vai rezar como 

eu rezar, tudo que eu fazer você faz igual”. Então, ele entrou, deu uns passos, até 

o meio da mesquita e começou a rezar e eu fiquei do lado dele e eu fazia 

exatamente igual. Todas as posições que ele fazia, eu fazia. 

Vlr – Ninguém te criticou? 

M –  Ninguém me criticou, ninguém me interpelou, absolutamente nada. Terminei a 

oração, que é a oração à mesquita, nós sentamos e aguardamos o começo do 

sermão. O sheik fez o sermão, ele não falava português. Foi só feito o sermão 

em árabe, não houve tradução. Nem eu, nem ele soubemos o que foi dito. Depois 

que o sher termina, ele desce do mimbar e faz das genuflexões, uma oração 

composta de 2 genuflexões que chama-se “oração da sexta-feira”, oração do 

Jumma. Eu participei dessa oração também sem que eu tivesse proferido a 

shahada, que é o kalima, que é a conversão, né? prefiro não usar a palavra 

conversão, eu usava até ter um certo conhecimento de um dito do profeta. 

Depois que eu vim a conhecer o dito do profeta eu não usei mais a palavra 

conversão. Porque ninguém se converte...diz o profeta: “Todas as pessoas 

nascem na sua origem. Os seus pais os tornam judeus ou cristãos ou adoradores 

do fogo”. Após eu tomar conhecimento desse dito do profeta e estudá-lo em um 

certo grau, de conhecimentos e explicações dos sábios, eu vim saber que nós não 

nos convertemos. Nós nascemos na origem, na pureza, na unicidade divina. 

Deus nos criou puros é que o meio em que você vive, vai torná-lo daquele meio 

que os seus pais são. Se os meus pais eram cristãos eu só podia ser cristão. Eu 

poderia ser judeu ou muçulmano no meio cristão? Jamais! Se você nasce numa 
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familia que todos torcem para um time, você vai também torcer até que você 

tenha uma certa idade, você começa a fazer uso da sua razão, aí você vai 

discernir: “Opa, espera aí, eu estou torcendo pro time errado, eu vou torcer pra 

outro time” e você passa a ter sua própria escolha. É a mesma coisa na questão 

pessoal, você come a ter escolha própria. Quando meus pais seguiam aquela 

religião até um determinado tempo, eu não questionava, embora na minha 

familia, meu pai principalmente, não acredita em nada. Ele não segue. Até hoje, 

que eu saiba, ele não segue absolutamente nada, ele nunca seguiu. Eu nunca vi 

ele entrar numa igreja. 

Vlr – Você é filho único? 

M –  Não, tenho mais 3 irmãos. Então, só minha mãe que tem educação religiosa, 

vem de pessoas assim de agricultura, simples,mas muito religiosa e freqüenta a 

igreja. Então esse primeiro contato pessoal, foi dessa maneira. Fui vendo essa 

forma como eles rezavam, eu fiquei admirado as pessoas se submetem a Deus 

dessa maneira. Foi quando eu comecei a aprofundar mais ainda e quando eu 

comecei ter contato com à mesquita. Desse meu primeiro contato até minha 

shahada, sentar com os sábios e dizer que eu queria fazer parte dos muçulmanos, 

foi mais ou menos três meses. Eu fiz a shahada em julho de 1992. 

Vlr – Como foi  o processo da shahada? 

M –  A shahada era costumeiramente como até se fazia na época do profeta 

Mohammad, que a paz de Alá esteja com ele, muita das pessoas que queriam 

fazer parte daquela comunidade, eles chegavam, ainda na época do profeta, e 

proferiam essa shahada. Chegava o profeta e dizia: “Qual o profeta de Alá?”, 

“Testemunho que não há divindade a não ser Alá e que testemunho que 

Mohammad é seu profeta”, antes que o profeta dissesse alguma coisa. O profeta 

nunca forçava. As pessoas chegavam espontaneamente em função de muitos 

acontecimentos na sua vida particular ou da sua comunidade. Então não há 

necessidade absoluta de você chegar numa pessoa e fazer a shahada, mas 

costumeiramente nós fazemos isso na presença de um imã, mesmo porque ele 

vai nos orientar, ele vai dar testemunha de que nós fazemos parte dessa 

comunidade e quando tivermos em países não muçulmanos, como no Brasil, por 

exemplo, se há uma pessoa reconhecidamente cristã é bem importante ela fazer 

esse shahada na presença do Islã e de 2 testemunhas para que eles certifiquem 

que ela fez a shahada. Se é uma pessoa que é cristã ou de uma outra religião, de 

repente você vê ela dentro de uma mesquita, você vê ela acompanhando, você 

não sabe até que ponto o por que ela tá participando. 

Vlr – Você era casado nessa época? 

M –  Eu já era casado, no meu primeiro casamento. Minha esposa era católica, mas 

não praticante. Podemos dizer praticante, não-praticante, é ou não é. Como no 

Islã nós dizemos é ou não é perante Deus. Ou você é absolutamente 

desobediente, tá fora do caminho, se você morre nessa condição seu destino é o 

inferno. Você morre na condição da “não-prática” ou você tá na prática e dentro 

da misericórdia divina. Então foi de 3 meses até a minha shahada...depois eu vim 

a conhecer um sher que apareceu em Brasília e comecei a ter contato com ele. 

Até então eu não tinha muito contato com as pessoas. Era mais com esse 

brasileiro e foi com esse sher que eu tive mais conhecimento. 
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Vlr – O que mudou na sua vida familiar? 

M –  Mudou tudo praticamente. O que muda na nossa vida não significa que é...como 

nós vemos em muitas crenças até hoje nós assistimos isso que são coisas 

absurdas em que você esta em situação de sofrimento, passa a praticar aquela 

crença e Deus vai lhe abrir as portas do dinheiro, vais abrir as portas da bem-

aventurança, você vai se tornar um empresário, uma pessoa de sucesso 

financeiramente, nem que seja empresário...uma coisa não tem nada a ver com a 

outra. Na parte prática, eu contribuo tendo meu trabalho, não tenho mais a 

profissão que eu tinha antigamente. Hoje eu tenho um outro trabalho, mas é um 

trabalho de sobrevivência, é como um ser humano normal. Deus não me proíbe 

ter um trabalho e nos incentiva a ter nosso trabalho, nosso sustento, não 

precisamos viver a vida só em orações, orações, esquecer do nosso trabalho e 

esquecer da nossa sociedade. nós precisamos do nosso trabalho para ter nossa 

sobrevivência, pra ter suprimentos pra tua família, para construir sua sociedade, 

para ser útil para ela. Agora o que mudou completamente foi a visão das coisas, 

a visão do ser humano, a visão das minhas necessidades. Aí vem, por exemplo, o 

fruto do meu trabalho, dessa necessidade, como fazer. A visão em eu saber que 

eu sou, de onde vim, pra onde vou que é uma questão até hoje colocada no 

ocidente, quem somos, de onde viemos, pra onde vamos. A gente quando 

conhece a mensagem do Islã, nós temos essa resposta. Quando eu tive o primeiro 

contato com o Islã, que eu fiz a shahada, era casado com uma outra mulher e ela 

achou, de início, absolutamente esquisito, diferente, eu professar uma religião 

que rezava 5 vezes por dia, com a testa no chão, fazíamos jejum, passávamos a 

noite na mesquita. Então, pra ela foi completamente estranho isso, ela achou, até 

uma certa maneira um exagero. Achava ela que não havia necessidade de fazer 

tudo isso pra agradar a Deus. Deus não queria me sacrificar tanto, achava ela, a 

ponto de eu precisar fazer tudo isso embora ela não tivesse esse conhecimento. 

Depois que eu fiz a shahada, 1 ano e 4 meses depois, eu saí do Brasil, fui pra 

Arábia Saudita atendendo um convide de professores da universidade islâmica, 

na cidade de Medina, terra onde foi o túmulo do profeta, o sagrado profeta 

Mohammad, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, pra onde o profeta 

emigrou e de onde começou o islamismo. Então, eu tive a oportunidade de 

estudar nesse local e depois eu perdi o contato com essa mulher e quando eu 

retornei ao Brasil em 1996, novembro de 96, praticamente 9 meses depois, eu 

me casei com outra mulher que eu estou atualmente e essa minha mulher vê 

assim com muito mais respeito a minha colocação religiosa, minha crença. Ela 

não é muçulmana, mas ela respeita, em casa não há práticas de outras religiões. 

Ela mesma pode dizer que ela foi educada no cristianismo, mas ela não teve 

assim é...práticas de cristã. É uma brasileira, como muitos brasileiros, milhões de 

brasileiros que não professam religião nenhuma. Dizem: “Sou cristão porque é 

um país cristão”, meus pais são cristãos e eu da mesma maneira. Em casa, graças 

a Deus, não de uma maneira que eu seja assim intolerante, ou que seja exigente: 

“Não vai ter isso”,  ela não pratica mesmo, não faz questão. Então, em casa não 

praticamos coisas como natal, não comemoramos natal, não comemoramos 

aniversários, né? nós não comemoramos aniversário, não devemos comemorar 

aniversário de nada, nem de ninguém, nem de data, absolutamente nada a não 

ser, para o muçulmano, dois dias, duas festas no ano, que é a festa do desjejum e 

a festa do sacrifício, que é no mês da peregrinação, vamos ter agora daqui alguns 

dias, né?...e a festa do desjejum, quando praticamos o jejum obrigatório do 

Ramadã de 29 a 30 dias, depois que termina esse mês, o primeiro dia do mês 
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seqüente, que é décimo mês do calendário islâmico e esse dia é o dia da festa, no 

desjejum, que é proibido pra nós, pecado praticar o jejum nesse dia e a gente 

deve confraternizar com nossos irmãos. Então, apenas esses dois dias que nós 

temos de festas. Em casa não temos bebida alcoólica, não comemos carne de 

porco, então não temos práticas assim que são estranhas ao Islã. Graças a Deus, 

nós temos práticas em casa que são islâmicas e ela respeita isso e até gosta disso, 

ela incentiva muitas vezes, de certa maneira, um procedimento meu de 

determinada coisa, ela me lembra embora ela não professa o Islã, mas ela 

respeita. Não tem o desrespeito, coisa que poderia criar entre eu e ela, uma 

desarmonia muito grande que é até a separação, em função disso. 

Vlr – Quando você voltou da Arábia, você voltou pra Brasília? 

M –  Não. Eu voltei aqui pra São Bernardo do Campo. Eu vim pra São Bernardo em 

dezembro de 1996. aqui eu tive contato com a comunidade islâmica. Eu vim pra 

São Bernardo mais em função da mesquita. Eu tava afim, quando eu voltei, eu 

tinha ido pro interior de São Paulo, pensando em me colocar novamente, mas eu 

pensei: “Bom, eu cheguei da Arábia Saudita, tenho um bom conhecimento 

islâmico, eu queria ficar perto de uma comunidade islâmica”, aí minha decisão 

foi vir pra São Bernardo e eu já tinha tido contato com São Bernardo 

anteriormente. Eu tinha vindo aqui 2 anos antes no congresso dos muçulmanos, 

inclusive com professores da Arábia Saudita que nos acompanhava até aqui, 

trabalhamos com eles nas aulas, nas traduções e...foi quando eu tive contato com 

São Bernardo. Desde então, desde 1996 eu estou instalado aqui em São 

Bernardo. 

Vlr – Você tinha me dito anteriormente que mudou tudo... 

M –  Antes disso, até quando eu conheci o islamismo, eu posso dizer pra você 

assim...quando eu conheci o islamismo eu tinha uma vida completamente 

diferente. Minha vida era bebida, bebia, tomava bebida alcoólica, tomava 

cerveja. Misturava com mulheres, tinha um relacionamento com varias 

mulheres. No meu trabalho praticava muito a mentira, eu era representante 

comercial e normalmente vendedor ele trabalha com muito jogo de inverdade, 

mentira, né? falsidade pra você conseguir alguma coisa. Então, participava de 

festas, passava a noite fora é...meu costume era completamente diferente. Num 

determinado momento eu conheci o islamismo, isso não mudou de uma ora para 

outra. Digo pra você assim, conheci hoje amanhã larguei tudo...eu fui largando 

isso aos poucos. Na medida que eu fui conhecendo o Islã, levando mais a sério. 

Ninguém me pressionou, não havia pressão, lógico, no ensinamento islâmico a 

gente aprende. Depois que você sabe, dentro dos critérios islâmicos que eu citei 

aqui, são cinco. O último eu não cheguei a citar que é o Hajj. Bom, dentro das 

práticas eu não posso tomar bebida alcoólica, se misturar com mulheres, ficar 

longe de festas, esse tipo de coisa. No início, o que foi mais difícil pra mim foi a 

bebida alcoólica e as mulheres, foi inclusive um dito do profeta Mohammad que 

até então eu desconhecia, eu vim a conhecer anos depois, né? o profeta dizia que 

“A causa da perdição do povo de Israel foi as mulheres”. As mulheres é uma 

coisa difícil para nós que vivemos numa sociedade em que tudo é mulher, 

mulher, mulher, propaganda é mulher, mulher e mulher na rua seminua etc. 

então o que foi mais difícil foi a mulher. Onde eu trabalhava tinha mulher, era 

um grupo de trabalho que existiam... metade homens e metade mulheres e nosso 
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contato é praticamente íntimo, tinha um contato bem íntimo, né? esse contato, 

pra me desvencilhar dele no primeiro momento foi muito difícil. Quando as 

pessoas começaram a notar que tinha alguma coisa diferente, foi quando eu 

comecei a deixar a crescer a barba, quando eu comecei a não entrar mais nas 

rodas de cerveja, no jogo. Eu não comecei mais ficar até tarde da noite no bar 

com eles, de sexta feira que era uma coisa muito comum. Isso foi bem antes de 

eu ir pra Arábia pra fazer estudo. Quando eu tive contato com a mesquita foi em 

abril, maio de 1992, até então meu comportamento não tinha mudado 

completamente em nada. Quando eu fiz o shahada e tive o contato mais direto, 

foi quando eu comecei a tomar conhecimento das coisas que eu comecei a deixar 

as práticas. Num determinado momento, a primeira coisa que eu comecei me 

afastar foi da bebida, não foi no primeiro dia. Ainda uns dias eu tomei as 

cervejas, tomei bebida alcoólica, mas depois eu acabei deixando de vez. Eu 

entendi o sentido da proibição, não foi ninguém que chegou em mim: “Deixe a 

bebida”, foi o meu entendimento, né? que era proibido, era pecado porque só nós 

que não temos conhecimento religioso, pra aqueles que não tem. Ele não leva a 

sério aquele pecado como uma coisa que vai destruí-lo, ele não leva assim para 

uma coisa que vai pesar num outro mundo pra ele. “Ah é pecado, pecado é 

pecado” (o informante trata de uma forma irônica aqueles que falam do pecado 

como uma coisa comum). Pecado é você roubar, matar....era pecado pra mim, eu 

tinha a mesma concepção de pecado, Deus vai me castigar e tal, mas eu faço 

uma coisa boa apago esse pecado, eu pensava assim, né? mas depois eu fui tendo 

mais contato e ninguém na orelha, né? eu fui lendo, fui conversando, fui 

escutando os sermões até então quando não existia, quando não tinha ninguém 

que traduzisse, né? diretamente alguém me traduzia depois, né? lia os livros e fui 

deixando as práticas aos poucos. Em fiz em julho o shahada e quando foi até o 

final daquele ano de 92, praticamente eu já tinha deixado muito das práticas e eu 

comecei a só ficar com minha mulher em casa mesmo. Apesar de eu estar 

casado, eu vivia fora, né? em questão de meses minha rotina mudou bastante. 

Mudou em função do meu contato, com conhecimento, não foi assim: “Me 

tornei muçulmano e a partir de agora não faço mais nada”, seria hipócrita e 

mentiroso dizer dessa maneira. Se você conhece alguma outra coisa, você pode 

até deixar tudo de uma vez, mas é difícil você deixar aquilo de uma vez. Até o 

islamismo, quando ele foi revelado, no decorrer de 23 anos. Não foi revelado de 

uma vez porque Deus em sua magna sapiência, ele saberia e é lógico, se ele 

revelasse tudo de uma vez as pessoas não iriam cumprir, porque eles estavam 

todos arraigados, eles não iam compreender essa mensagem, deixa a bebida, 

deixa a mulher, deixa um negócio mentiroso, não coloca um peso a menos na 

venda do seu comercio...não foi no primeiro momento, foram 23 anos. A 

mensagem do Islã veio durante 23 anos aos poucos, de acordo com aquela 

necessidade daquela comunidade, de acordo com a necessidade que vinha para o 

profeta, que eram colocados perante o profeta acerca de uma determinada coisa, 

um determinado assunto, uma determinada guerra. Tudo isso veio aos 

poucos...até a própria bebida alcoólica. Deus num primeiro momento, ele não 

proibiu a bebida alcoólica. Ele se manifestou como sendo incoerente uma pessoa 

se aproximar da oração estando alcoolizado. Não sendo agradável, ele não 

colocou sendo impermissível. Não é apropriado...então, quando muitos que 

ouviram essa mensagem deixaram a bebida alcoólica e pronto...outros não. 

Quando veio a determinação de Alá, Deus louvado seja, a bebida alcoólica era 

proibida para o povo do islamismo, para os muçulmanos...deixe a bebida 
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alcoólica tanto que o profeta diz que as ruas de Medina eram como se fossem 

rios de bebida, rios de vinho.as pessoas viravam seus barris, viravam seus tonéis 

de bebida, né? e jogaram fora aquilo porque era muito precioso, né? muitos 

viviam em função daquilo, embora o próprio profeta Mohammad (SAS) ele 

nunca tenha bebido um cálice sequer de bebida alcoólica em toda sua vida. Na 

biografia que estudamos, nós tivemos o comportamento do profeta excelente 

desde o seu nascimento até sua tenra idade, até quando ele recebe a mensagem, 

ele não foi uma pessoa que mudou assim completamente, ele já era uma pessoa 

verdadeira, não era uma pessoa falsa, um mentiroso, nunca haviam escutado 

mentira da boca dele. Ele nunca tinha tomado bebida alcoólica nenhuma. Ele 

nunca havia adorado ídolos, coisa que a sua tribo fazia, os seus ancestrais já 

faziam. Ele não adorava os ídolos da Caaba, da pedra sagrada de Meca, que já 

existia. Por que ele não adorava? Deus tava preparando ele para ser um 

mensageiro...então, essa mudança, voltando a esse ponto ela não vem de uma ora 

para outra. Ela vem aos poucos. Pra mim foi aos poucos também, na medida que 

eu fui tomando conhecimento. Minha vida vai mudando em função daquilo que 

eu leio sobre o Islã. Minha vida mudou na prática e mudou na teoria. A forma de 

ver as coisas, no meu entendimento, em conversas futuras, se Deus quiser, nós 

temos os pilares do Islã que são cinco e os pilares da fé que são seis. Quando 

vamos falar acerca do destino, que você aceitar o seu destino no bem ou no 

mal...coisas que mudou a minha visão quando eu comecei a tomar conhecimento 

dessa ciência e a gente aceitar aquilo que Deus concede pra gente.nós temos a 

capacidade de mudar...você faz alguma coisa e não deu certo, Deus quis dessa 

maneira. Você tem que ter paciência para que Deus olhe para você. Você tem 

que ter paciência tanto na obediência quanto na desobediência. A gente tem que 

ter paciência na pobreza e na riqueza. Lógico, a riqueza exige menos a sua 

paciência, mas também vai existir determinada paciência. Todos nós temos o 

nosso tipo de problema, mas só que quando tomamos conhecimento a respeito 

dessa doutrina, nós aceitamos a paciência. Coisas que exige grande objetivo pra 

pessoa, é ela ter paciência. Deus diz em varias passagens no Alcorão sobre a 

paciência. Inclusive ele fala que Deus está com os pacientes, aqueles que 

suportam a dor, a fome, suporta a miséria, mas ele entende...se hoje eu estou 

aqui, na minha condição, na minha condição profissional, na minha condição 

social, eu entendo porque estou aqui, eu sei que Deus prescreveu isso pra mim. 

Eu tenho capacidade de mudar? Posso até fazer alguma coisa, se eu quiser 

mudar ou não, é porque Deus quis assim, entende? Então tudo está prescrito por 

Deus. Então eu não vou ficar lamentando: “Ah, Deus me deu a pobreza, 

ah...Deus me deu a doença”, eu não tenho mais esse tipo de lamento, coisa que 

acontecia comigo antes. Então, eu entendo o que acontece no meu caminho, tudo 

no meu dia a dia, todos os percalços, né? deus diz no Alcorão sagrado: “O bem 

provém dele”, provem de Alá, o mal provem da gente. Então, a gente quando 

tem os percalços na nossa vida, esses percalços foi em função do que a gente fez 

alguma coisa errada. A pobreza, a riqueza, Deus não dá pra essa pessoa porque 

ele gosta dessa pessoa, exatamente. Deus pode dar a riqueza e também pode 

gostar dessa pessoa, ele pode testar essa pessoa porque nós estamos nesse mundo 

para ser testados. Deus diz no Alcorão, anos depois que eu tomei conhecimento 

do versículo, aí eu fui exatamente entender toda essa nossa natureza, eu fui 

entender porque eu existo, entender porque eu tenho que ter paciência, quando 

Deus diz: (a frase foi pronunciada em árabe), “não criei os gênios e os humanos 

a não ser pra que me adorassem”...quando eu tomei conhecimento desse 
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versículo, eu compreendi toda a minha natureza, por que Deus me enviou? O 

que eu estou fazendo aqui? Pra onde eu vou? Eu sei toda essa resposta, tá muito 

claro na minha cabeça, eu não tinha duvida nisso. 

Vlr – Quer dizer que você não tinha resposta para essas coisas? 

M –  Não, não tinha. Não tinha resposta: Por que Deus nos criou? por que Deus me 

mantêm aqui? Pra onde eu vou? Não tinha essas respostas, claras...podia falar de 

coisas subjetivas, mas eu não tinha exatamente essa resposta, no islamismo é 

uma resposta clara, faz você ter uma visão de tudo. Esse versículo que eu te 

disse anteriormente, depois que eu tomei conhecimento dele em estudos mais 

aprofundados, mais científicos, mais técnicos acerca do islamismo, da crença foi 

quando eu aprendi muito mais coisas. A minha visão mudou muito, até então e 

com um certo grau de conhecimento do islamismo, eu via as coisas de uma outra 

maneira. Depois que eu tomei conhecimento desse versículo então eu vejo o 

mundo com outra visão. Isso mudou muito a minha vida. Posso dizer assim 

resumidamente que ela mudou mais, eu digo pra você que mudou 100% vai, a 

prática, né? deixei muito dessas praticas talvez mínimas praticas eu posso ter 

mantido. Basicamente o que mudou é meu modo de ver as coisas, de entender, 

de aceitar, de agir com as pessoas, deixando mentiras de lado, deixando práticas 

que, por exemplo, dentro de uma sociedade que nós vivemos aqui, a mentira é 

uma coisa comum. Você tem que mentir pra você se manter, ela faz parte, ela 

não faz mal (tom satírico). Bate alguém na porta, fala: “Filho, fala que eu não 

estou, filho atende o telefone fala que eu não estou”. Que educação eu posso dar 

pro meu filho, falar pra ele: “não minta” sendo que eu to pedindo pra ele mentir? 

Que adianta eu fumar e pedir para ele: “Não fume”? você que tem que dar o 

exemplo, é isso que mudou muito comigo. Lógico que na minha vida pessoal, eu 

brigo muito comigo, tem aquele Jihad que é principal Jihad nosso: “você vai 

pela causa de Alá com a espada na mão pra contra o seu inimigo na causa de 

Deus”. Tem uma outra forma de jihad que é muito mais difícil não é você lutar 

com seu inimigo frente a frente, você vai acab tudo, você mata ou você morre, 

mas o mais difícil é você combater o seu interior, a sua vontade. Quando você tá 

em jejum você combater a sua vontade de abrir a geladeira e tomar uma água, 

abrir a geladeira e comer alguma coisa gostosa, então isso que é difícil. Esse 

jihad, esse esforço, todos nós muçulmanos que não estamos alinhados dentro da 

efetiva pratica porque nós hoje muçulmanos seguimos a pratica do profeta 

Mohammad (SAS) não, nós estamos longe de seguir a pratica do profeta, a 

pratica dos seus companheiros...nós estamos muito longe disso. Nós tentamos 

segui-los, nós professamos que somos muçulmanos, nós tentamos seguir a sua 

pratica, mas nós não conseguimos seguir totalmente a sua pratica porque nós 

estamos ainda hoje muito embaralhados com esse mundo. Nós estamos muito 

embaralhados com as necessidades do mundo. Coisa que o próprio profeta 

Mohammad (SAS) dentro do que ele dizia acerca do dia do juízo final, dos sinais 

da hora que o próprio profeta...não foi lhe dado jamais saber o dia que seria o 

juízo final, mas Deus deu pra ele sinais e quando seria próximo o dia do juízo 

final? O profeta fala dos pequenos sinais e dos grandes sinais. Os pequenos 

sinais já apareceram todos, os grandes sinais estar por vir, não é? Os pequenos 

sinais...coisas que nós, dentro da nossa própria comunidade, nós sentimos hoje, 

vivemos hoje dentro do que o profeta falou há 14 séculos atrás. 

Vlr – Você falou que tem muita coisa que embaralha, como assim? 
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M –  No dia a dia, por exemplo, nós praticamos os pilares do Islã. Certa vez um 

homem chegou no profeta e disse: “Oh, profeta se eu praticar isso, isso, isso”, 

que está nos pilares do Islã, “vai pro paraíso?”. O profeta disse: “sim, se você 

praticar isso você está no paraíso, é o suficiente pra você estar no paraíso”. 

Agora ser muçulmano não é só você dizer que acredita na unicidade divina, 

acredito na mensagem do profeta Mohammad, SAS, você praticar as 5 orações 

diárias, você praticar o dízimo, você praticar o jejum obrigatório no mês do 

Ramadã, você praticar a peregrinação a Meca se você tem condições pra fazê-lo, 

né? não é uma coisa obrigatória se você não tem condições de fazer. Fora essas 

práticas, além das orações obrigatórias, você tem orações não obrigatórias que 

eu, por exemplo, não as pratico muito, mas pratico muito pouco. Eu gostaria de 

praticá-las, mas é uma coisa que é...em função dessas coisas do mundo, do meu 

trabalho, do meu dia a dia...isso é um exemplo. É uma oração não obrigatória, 

mas não invalida, não me deixa de ser muçulmano, mas eu não estou seguindo 

exatamente o caminho do profeta, não estou fazendo aquilo que o profeta fazia. 

Vlr – Quando a pessoa deixa de ser muçulmano? 

M –  Se eu não praticar qualquer um dos 5 pilares do Islã, eu deixo de ser 

muçulmano. Se você deixa de praticar os 5 pilares logicamente você não está 

praticando algum pilar da fé. Os pilares da fé são, que você crê em Deus, que 

você crê em seus anjos, acredita nos livros revelados, acredite nos profetas até 

Mohammad e não como os judeus que acreditam até Jesus. Nós muçulmanos 

acreditamos em todos, em Jesus e em Moises, ah, mais o profeta do judaísmo, eu 

não vou acreditar nele! Eu não vou falar pra você que eu acredito em 

Jesus...coisa que é muito divulgado, né? muito divulgado entre os cristãos, né? 

que falamos mal dos cristãos...eu fui nascido e criado no meio dos cristãos, eu 

sei o que falam, né? não exatamente dos muçulmanos porque eu não sabia, eu só 

tive contato depois, né? então se nós não acreditamos nesses pilares, 

concluindo...que são os profetas, né? é...você deixa de ser muçulmano. Você tem 

que acreditar no 5o pilar da fé, no destino, no bem ou no mal. Deus sabe 

antecipadamente o caminho que você vai escolher, mas você tem o caminho da 

escolha. Deus te deu o que? O livre arbítrio. Tem um livro que chama “os 

profetas do Islã”, foi feito por um irmão nosso, inclusive estudamos juntos na 

Arábia Saudita, no Rio de Janeiro. Ele dá uma diferença bem simples, bem clara 

pra gente entender o livre arbítrio...o que é livre arbítrio? E o que é destino?. 

Dentro daquilo que está prescrito o nosso destino, Deus sabe o que nós vamos 

escolher, mas Deus nos deu o livre arbítrio para escolher o caminho. O 6o ponto 

é a crença do dia do juízo final, o dia das contas, o dia do acerto de contas, 

último dia. 

Vlr – Qual desses pilares é o mais forte pra você? 

M –  A unicidade divina. Porque sem ela o resto cai tudo. Pessoalmente significa 

mais porque eu vim de crenças pagãs. O cristianismo está apoiado no 

paganismo. A doutrina da Trindade é doutrina do paganismo. O Natal, a Páscoa, 

elas tem doutrinas pagãs. 

Vlr – Como é viver o islamismo dentro da cultura brasileira? 

M –  É uma cultura que vem de outros povos, não é uma cultura essencialmente 

brasileira, mas uma cultura do Brasil, comemorações religiosas, dias 
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santificados, carnaval e que tem até ligações com a religião, não da forma como 

ele é colocado hoje. Pra nós que tentamos seguir a mensagem do islamismo com 

profundidade dentro de uma cultura completamente hostil a tudo isso. Os 

brasileiros, eu como brasileiro, não me sinto mais brasileiro, eu me sinto 

muçulmano. Quando eu falo que sou muçulmano é porque eu tento seguir a 

mensagem  do islamismo, eu não posso dizer pra você “eu não sou muçulmano” 

porque isso só cabe na mão de Deus. A partir do momento que professa sua 

shahada, tem sua práticas, você tá na mão de Alá. Se você é muçulmano ou não, 

você tá na mão de Alá. Até que você não professe isso você não é muçulmano, 

mas a partir do momento que você professa você tá na mão de Alá, de morrer 

muçulmano ou não muçulmano. Deus diz no versículo: “Se agarrem naquilo que 

Deus lhe deu”, no Alcorão sagrado e na tradição do profeta e “não se divirjam 

entre vós e morrais muçulmanos”. “morrais muçulmanos”, o que significa? 

Morram muçulmanos, terminem sua vida como muçulmanos. Você pratique 

esses pilares do Islã, se acredita na unicidade divina. Agora, dentro de uma 

sociedade que é hostil a você, a todo esse meio...quando vê determinada pessoa 

muçulmana que tem certo tipo de práticas, você é um extraterrestre perante a 

sociedade, que eles olham você...se é homem, usa a barba...eles olham você, 

diferente, como uma pessoa que pratica as coisas com fundamentalismo, com 

exagero... “não precisa rezar 5 vezes, não precisa colocar a testa no chão, não 

precisa fazer jejum 30 dias”, é isso que eu sinto nas pessoas que tem esse 

primeiro contato, geral, “pra que esse exagero? Tá cego? Fizeram uma lavagem 

cerebral?”, é um absurdo isso, esse pensamento. Pra mulher muçulmana...pro 

homem muçulmano, tudo bem, ele tá de barba, ele tá com vestes ocidental, né? 

como eu uso, camisa, calça...é uma coisa que eu não gostaria de vestir, mas eu 

uso até em função do meu trabalho, do meu dia a dia. Gostaria de ter uma veste, 

não como veste árabe, mas como vestia o profeta Mohammad, SAS, ele vestia 

um turbante, ele vestia uma calça bem larga, um camisão bem largo. 

Vlr – Mas não fazia parte da cultura deles? 

M –  Era uma roupa melhor que essa que eu uso. Por exemplo, eu homem, nós 

homens, se eu uso uma roupa, uma calça muito apertada, quando eu vou fazer 

uma oração, aquilo me incomoda e se torna pra quem tá atrás, às vezes, tá 

fazendo uma oração não obrigatória, a pessoa tá sentada atrás de mim, ela 

visualiza coisas que é feio. O homem não deve usar roupa..nem a mulher deve 

usar, uma calça que aperte e marque o corpo dele, que quando ele agacha, por 

exemplo, marque a sua região genital ou marque seu traseiro, né? pra mulher, 

que sai aqui no Brasil  com, lógico com muito respeito, mas eu já fui testemunha 

de muita falta de respeito com as mulheres de véu...o que elas passam na rua, o 

que elas ouvem na rua, né? absoluta falta de respeito. Além da falta de respeito, 

é falta de conhecimento. Então, como eu dizia, a gente vive numa sociedade que 

acha a gente como uma diferença...essa cultura islâmica, essa cultura que a gente 

tenta viver, muitos de nós conseguem viver em mais grau.....eu não vou dizer pra 

você que existem pessoas que vivem igual o profeta, Deus há de ver melhor, mas 

na sociedade brasileira aqui é praticamente impossível, mas tem pessoas que 

vivem dentro daqueles preceitos que vivia o profeta, sem mentira, não trabalha 

com juros, com usura, com fornicação, mas ele também não segue exatamente 

todos os passos do profeta porque ele vive numa sociedade que não dá muita 

saída pra ele. Tentando viver essa cultura religiosa nessa sociedade pra nós á 

muito difícil, o grau de paciência é muito maior. Você imagine, por exemplo, eu 
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uso barba comprida e eu na rua, as pessoas me chamam de determinado nome, 

coisa que me incomoda. Muitas vezes eu não falo nada, abaixo a cabeça. Às 

vezes, eu perco um pouco a paciência e falo alguma coisa pra pessoa, você não 

conhece a pessoa, você não tem respeito. E a mulher o que ela passa? Ela não 

pode se defender, tem medo de se defender. Eu, que sou homem, me defendo, 

falo alguma coisa quando eu quero, pra nós exige muito mais da paciência. Pra 

nós não é proibido viver numa sociedade assim. A não ser, como dizia o próprio 

profeta, a gente vai viver num local longe de uma comunidade, de um povo 

islâmico, de um país islâmico, eu tenho que divulgar isso que eu sei para as 

outras pessoas, em forma de aula, ensinamento. Muitas vezes, até nos meus 

locais de trabalho eu entrego para as pessoas, material didático, livros, folhetos. 

As pessoas me procuram, tem pessoas que não tem respeito, mas tem aquelas 

que tem respeito. Há desrespeito, mas há respeito. Então, nós temos que fazer, 

cada um de nós, um ponto pra divulgar isso, pra desmistificar, por exemplo, 

quando se falam que é uma religião de exagero, uma religião, como dizem no 

tempo de hoje, como terrorismo, absolutamente. Não pode ter esse exagero, é 

muita coisa contada pela mídia, né? pela imprensa, há muito jogo de interesse. A 

mão do demônio tenta extraviar o ser humano porque ele quer levar para o 

caminho dele. O demônio, disse Alá, que ele, até o dia do juízo final ele tentaria 

levar tudo que ele pudesse pro inferno junto com ele. Em se tratando de cultura 

árabe, Só no aspecto cultural a diferença é muito grande. Se tocar no aspecto 

religioso a diferença é maior ainda. Todo nosso comportamento muda, nosso 

comportamento de tomar banho etc. 

Vlr – O que é mais difícil mudar? 

M –  No sentido comportamental o que é mais difícil é a relação, aqui no Brasil, do 

homem com a mulher, que a mistura é muito grande. Você entra num ônibus, 

você tem a mulher colada com você. Você trabalha a mulher sentada junto 

contigo, você vai pra faculdade e a mulher colada com você. A mulher vem 

conversar com você, ela tá desnuda. Ela tá sentada ela coloca o seu peito na sua 

frente, ou você olha ou não olha. Isso tudo é difícil. Acho que a coisa mais 

difícil, para um homem que quer seguir a sua crença aqui no Brasil é essa 

mistura com mulher. E a coisa que tá mais fácil pra arrastar ele pro inferno é isso 

aí. A bebida, eu não vou beber, não como carne de porco, mas a mulher tá na 

frente dele. A mulher é carne, necessidade. Se ele olhar, o pecado vai 

aumentando, acaba por colocar a mão na mulher, o outro ponto é ele levar a 

mulher pra cama e cometer uma fornicação com ela, né? toda essa questão 

comportamental essa questão da mulher é o que já derrubou povos e continua 

derrubando. 

Vlr – O que não mudou na sua vida? 

M –  Foi, por exemplo, não sei se talvez por uma questão até de trabalho. Eu tenho 

uma carga de trabalho puxada, tenho meus compromissos, tenho familia. Tenho 

2 trabalhos, meu pouco contato com familia, com vizinhos. Isso de quando eu 

não era muçulmano depois de muçulmano, não mudou. A gente deve ter um 

contato mais aproximado com familia. O profeta nos proibiu em cortar as 

relações com familia. Cortar, não significa somente ficar de mal, não. Eu tenho 

contato telefônico com minha familia. Eu tenho contato com o pessoal de visita 

muito poucas vezes, uma vez por ano, mas eles proibiram de cortar relação, né? 
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não é só brigar, mas é você não ligar pra familia, não dá atenção pra familia, não 

participar da familia. A familia tem que ter união, laço até com o seu vizinho. 

Meus vizinhos eu tenho muito pouco contato. 

Vlr – Você mora onde? 

M –  Moro no Jardim Palermo, bairro Santa Terezinha. Esse ponto que pra mim não 

mudou, esse relacionamento com as pessoas praticamente não mudou. Eu tenho 

uma carga puxada no meu trabalho, mas as vezes, eu estou em casa, mas não 

faço visita. Entre os muçulmanos é uma coisa que tem que ser comum, você 

visitar seus parentes, os vizinhos e os doentes. 

Vlr – Quando você chegou aqui no ABC, você começou trabalhar com que? 

M –  Comecei a trabalhar com móveis. 

Vlr – Como foi essa transação? 

M –  Foi através de um dos irmãos da comunidade que vim conhecer quando eu 

cheguei, ele que me apresentou ao dono de uma fábrica, também da comunidade 

e ele me ofereceu trabalho. Com ele trabalhei 5 anos. Depois eu trabalhei 1 ano 

em outra fábrica do mesmo ramo. 

Vlr – Aqui em São Bernardo? 

M –  Isso. 

Vlr – Aqui na Jurubatuba? 

M –  Não. Tem loja na Jurubatuba, mas eu trabalho no depósito que fica a duas 

quadras da mesquita. 

Vlr – Quantas vezes você vai à mesquita? 

M –  Por dia, em média, 2 vezes. Eu vou uma próxima a hora do almoço, a oração do 

meio dia e a segunda oração que é às 5 horas da tarde. 

Vlr – Você é obrigado a comparecer na oração de sexta-feira? 

M –  Todos os muçulmanos são obrigados a comparecerem na oração. 

Vlr – Caso você não for o que você faz? 

M –  Nunca me ocorreu de eu não ter ido. Só me ocorreu algumas vezes de eu não ter 

ido quando estou em viagem, estou numa localidade que não tem mesquita ou 

não tem uma comunidade muçulmana por perto. Na Arábia Saudita, isso é 

impossível porque país islâmico, tem mesquitas em todos os bairros, você não 

tem uma desculpa para não ir a não ser que esteja doente. Aqui no Brasil, como 

eu moro aqui em São Bernardo, eu trabalho e moro próximo, então eu tenho 

possibilidade de comparecer. Agora, se eu não comparecer devido a uma falta 

pessoal, é um grave pecado para com Alá, porque a gente tem obrigação de 

comparecer na mesquita pra ouvir o discurso do líder. Esse discurso é feito uma 

vez por semana e esse é de próprio interesse da comunidade e uma obrigação 

para com Deus. Tem um dito do profeta Mohammad, quer a paz e as bênçãos de 

Alá estejam com ele, que até os anjos, no momento do discurso, sentam e ouvem 
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o discurso. Então, se os anjos fazem isso e por que os seres humanos não o 

fariam? 

Vlr – Tem algum momento da Jumma que você acha mais significativo? 

M –  Toda ela é importante. Temos essa organização que foi dada por Deus, por Alá, 

pra que a gente pudesse se reunir, se congregar. Na sexta-feira, toda ela tem 

importância, no meu ponto de vista eu não vejo uma coisa que significasse mais 

ou não porque uma vez que nós rezamos à mesquita, a gente aguarda a subida do 

líder, do imã, até o púlpito pra que ele profira o seu discurso. Ele enfatiza na 

nossa necessidade, aquilo que nós precisamos ouvir, fala sobre as palavras de 

Deus no Alcorão, as palavras sagradas do profeta, que a paz de Alá esteja com 

ele, todo esse discurso tem importância. Não tem nada no discurso que é menos 

ou mais importante. Todo ele tem que ser escutado com muita atenção, 

absorvido e colocado em prática os ensinamentos. 

Vlr – No momento em que você se prostra, você faz alguma relação com a sua vida? 

M –  Não. Na prostração a gente deve glorificar a Alá, a sua grandeza. Nós 

glorificamos Alá, nessa prostração e devemos apenas glorificar Alá em sua 

majestade, em sua grandeza. 

Vlr – Tem um momento de pedidos que são particulares? 

M –  Eu faço esse pedido não exatamente em prostração. Eu faço esse pedido quando 

levanto as mãos, após as orações. Depois que eu termino as orações, eu faço 

pedidos pessoais. É uma coisa que seja logicamente licita e nem devemos pedir 

coisas que são do mundo, coisas que não vai ter utilidade pra gente no dia do 

juízo final e no tumulo. 

Vlr – Por exemplo? 

M –  Eu nunca peço pra que Deus me dê a riqueza, nem me aumente o dinheiro, nem 

me aumente o conforto. Não peço coisas ligadas a isso. Não peço uma boa 

roupa, não peço um bom carro, não peço uma boa casa porque nada disso eu vou 

levar ao tumulo e nada disso vai me levar no dia do juízo final. 

Vlr – Você acha que isso é contraditório para uma sociedade que a gente vive? 

M –  Extremamente contraditório. Uma vez que a gente entende a mensagem do Islã, 

a gente entende isso a partir do estudo, muitas leituras, escutar muitas aulas com 

aqueles que sabem mais do que nós. Nós conseguimos ter essa paciência, ter 

essa visão a partir do conhecimento. 

Vlr – Alguém te cobra participação na comunidade? 

M –  Não que haja uma cobrança especifica de alguém. Eu que tenho sempre contato 

com a comunidade, praticamente todos os dias, com excessão de um dia ou outro 

da semana, que não vou à mesquita. Como eu tenho esse contato contínuo eu 

não tenho esse tipo de cobrança, mas nós da comunidade, devemos aconselhar as 

pessoas, né? porque ninguém obriga ninguém. Eu não posso obrigar ninguém a 

ser muçulmano, como eu não posso obrigar ninguém a cumprir a oração ou 

cumprir o zakat. Lógico, uma vês sabendo que tal pessoa não pratica, então 

reconhecidamente essa pessoa deixa de ser da comunidade, deixa de ser 
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muçulmana. um dito do profeta como em muitos outros ditos e no Alcorão 

sagrado a diferença entre os cristãos e os judeus está na oração. Se nós deixamos 

a oração, nós deixamos de praticá-la. Nós devemos fazer entre nós a 

recomendação. Eu particularmente eu tenho contato, alguém me liga, mas tem 

irmãos que não me viram determinada hora, na mesquita ou deixei de 

comparecer 2 ou 3 dias na mesquita, ele perguntou onde eu estava, se estava 

doente. Esse contato permanente com à mesquita leva uma ligação entre uma 

pessoa e outra. Diz no Alcorão: “O irmão muçulmano é irmão de muçulmano”. 

Tem um dito do profeta que diz: “Não queira verdadeiramente nenhum de vós 

até que você queira para seu irmão aquilo que você queira para si mesmo”. À 

mesquita não tem só a funçao de abrigar aqueles que rezam, ela tem muitas 

outras funções dentro da sociedade islâmica entre elas educação. Esse 

aconselhamento deve existir, faz parte da religião. Diz o profeta: “A religião é o 

conselho”. Aqueles irmãos vão ficar preocupados com o não comparecimento de 

um muçulmano já conhecido pela comunidade: “será que está doente?” “vamos 

visitá-lo”. Até na época do profeta quando ele não via determinada pessoa na 

mesquita ele perguntava acerca dessa pessoa. Se estivesse doente, o profeta ia 

visitá-lo até pra não muçulmanos. Havia em Medina judeus e um desses judeus 

inimigo do profeta, não gostava do profeta, ele costumava jogar sujeira na porta 

do profeta, praticamente todos os dias. Determinado dia o profeta não viu a 

sujeira na porta, estranhou, né? e perguntou: “Onde está fulano?” aí ele soube 

que esse judeu estava doente e o profeta foi visitá-lo. Veja a prática e o exemplo 

do profeta....uma pessoa que jogava sujeira na porta dele e ele foi visitar essa 

pessoa doente, quem de nós faria isso? Nós xingaríamos a pessoa, jamais iria 

visitar essa pessoa doente. Graças a Deus, esse conhecimento que eu tenho do 

Islã, eu tenho muita paciência, não perco a paciência facilmente, eu sou muito 

tranqüilo, eu observo muito as coisas, então, eu aceito aquilo que Alá coloca no 

meu caminho. Qualquer tipo de aflição, eu tento levar o máximo de calma 

possível porque é assim que Deus gosta que cada um de nós façamos. Manter a 

paciência quando a gente mais precisa que é na aflição, que é fácil manter a 

paciência numa coisa boa, tranqüila. 

Vlr – Você  tem uma participação ativa dentro da comunidade fora as orações? 

M –  Já dei aula sobre monoteísmo aos domingos. Essa forma de participação é uma 

obrigação de cada um de nós. Se nós recebemos algum convite nós devemos 

participar dentro da comunidade ou coletivamente ou individualmente. Uma 

pessoa que não tem conhecimento, você chama essa pessoa e passa o 

conhecimento para ela, como diz o profeta num Hadizz (falou uma frase em 

árabe), “melhor entre vós aquele que aprendeu o Alcorão e ensiná-lo”. Tudo que 

Alá nos ensina no Alcorão, as praticas do profeta, então, aquele que aprende 

alguma coisa que seja mínima possível, um versículo do Alcorão sagrado, 

apenas um Hadizz do profeta, é louvável. Cada um de nós muçulmanos...não há 

uma classe sacerdotal, não há o clérigo, cada um tem suas responsabilidades, 

cada um tem possibilidade de chegar a um grau de conhecimento maior, uns 

maior que os outros logicamente, e cada um tem essa possibilidade de poder 

ensinar, por mínimo que ele aprenda, ele tem condições de ensinar. 

Logicamente, ele tem que se formar no caminho do aprendizado, tomar muito 

cuidado a fonte que ele aprende o Alcorão e a Sunna. É preciso ele aprender de 

fontes seguras, de sábios seguros, sábio conhecidos. Você não pode pegar uma 

fonte, um dito do profeta, uma explicação do versículo alcorânico, através de 



384 

 

uma fonte desconhecida, de pessoas que não tenham tido o cuidado pra estudar 

aquilo. Tudo que nós temos hoje, dentro da nossa comunidade, na nossa 

sociedade, isso já foi em tempos passados, em épocas passadas, já começa na 

época do profeta, foi com os companheiros do profeta, e depois aqueles que 

conheceram e que tiveram contato com os companheiros do profeta. Esse grupo 

de pessoas, fizeram um esforço muito grande em pro do conhecimento, 

buscaram essa informação fidedigna da religião pra passar pra nós séculos 

depois. Hoje, nós temos grandes sábios que se esforçam, mas aquilo que tinham 

pra passar pra gente, foi passado. Alguns fatos novos que surgem tem ajuda de 

sábios que se reúnem procurando uma jurisprudência acerca daquele assunto 

com base no Alcorão e com base em algum dito do profeta. 

Vlr – Você foi convidado a lecionar na comunidade justamente por ter esse estudo na 

Arábia? 

M –  Justamente. Num primeiro momento, como eu já participo da comunidade já 

alguns anos, eu  participava espontaneamente, voluntariamente sem que alguém 

me pedisse. Comecei uma vez ou outra, chamar uma pessoa que participava da 

comunidade, pra ensinar alguma coisa pra ela. Depois num determinado 

momento, foi observado isso, foi me pedido espontaneamente que eu fizesse 

esse trabalho quando possível. Continuei fazendo esse trabalho e final do 2o 

semestre do ano passado (2002) fui convidado a colaborar com algumas aulas, 

uma vez que fizemos um grupo de trabalho de várias pessoas. Cada uma delas 

tinha a responsabilidade de dar uma matéria. Cada um de nós foi qualificado 

para fazer um trabalho desse e durante 3 meses, eu participei com as aulas de 

monoteísmo pra um grupo de irmãos. Entre essas pessoas que participavam das 

aulas, tinha pessoas de nacionalidade brasileira, como o irmão Edson, nós 

chamamos de Edson brasileiro, o irmão Ali Afta, também brasileiro de 

descendência árabe, os demais eram líderes, sheiks da nossa comunidade, sábios 

da nossa comunidade que também se prontificaram e se dispuseram a participar 

das aulas. 

Vlr – Valeu a pena essa oportunidade? 

M –  Valeu porque você tem a oportunidade de passar o que você aprendeu pra 

outras pessoas, com seriedade, buscando informação dentro do Alcorão, dentro 

das tradições do profeta. É uma fonte fidedigna de informação. Esse aprendizado 

não é fácil, ele requer paciência, tempo. O pessoal tem que ter uma auto 

disciplina muito grande pra fazer esse tipo de aprendizado porque se trata de 

religião, não se trata de outro conhecimento qualquer e esse aprendizado faz 

parte da vida da pessoa. Ele trata desde o nascimento da pessoa, anterior ao 

nascimento da pessoa. Esse conhecimento vai tratar da criação do céu e da terra, 

da sua vida futura, da sua morte, vai tratar até o dia do juízo final. Veja eu nunca 

participei de trabalho comunitário ou político. Já em tempos passados, anterior 

ao islamismo, eu pensei em ter participação política, em partidos políticos, mas 

depois eu desisti e fiquei direcionado mais ao trabalho. depois que eu conheci o 

islamismo eu não vejo mais necessidade de participar em grupos, de partidos. O 

Islã ele é completo. Tudo que nós precisamos está dentro do Islã. Se a gente não 

consegue alguma coisa é porque a gente não está colocando em prática. Os 

partidos são considerados Haram, porque vão contra o Islã, eles tem estatutos, 

tem determinadas leis, você tem que jurar cumprimento e cumpri-las e que vão 
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em desacordo com as revelações do Alcorão sagrado e as tradições do profeta. 

No Islã, os fins não justificam os meios. Todo mal, desde a raiz, ele é haram. Por 

exemplo, a bebida alcoólica, não basta apenas um muçulmano não beber, ele não 

pode participar da bebida e nem da propaganda. Ele não pode vender alguma 

coisa que esteja relacionada a bebida. Tudo isso é haram, é pecado. Se eu usar 

uma camiseta com a propaganda de uma bebida alcoólica, eu estou cometendo 

pecado em grau menor daquele que está bebendo. Voltando a questão política, se 

eu quiser usar um partido político para falar do Islã, de inicio eu não estou 

seguindo o caminho do profeta Mohammad. Esse não foi o caminho que ele 

deixou pra nós. O caminho que ele deixou é seguir as ordens de Deus, seguir os 

mandamentos do islamismo e ser uma pessoa digna e se comportar como 

muçulmano. Se você conseguir apenas fazer isso, você vai ser um exemplo pra 

outra pessoa e assim sucessivamente, criando uma reação em cadeia. Temos a 

oportunidade de ver esse tipo de coisa acontecer na Indonésia. O pessoal se 

converteu através do exemplo de pessoas muçulmanas que foram até lá. Foram 

pessoas que emigraram para a Indonésia a fim de praticar o comercio, pessoas 

que tinham práticas religiosas que forneciam exemplos para aquelas 

comunidades e essas se admiraram. É dessa maneira que atingimos a mensagem 

do Islã, com práticas, com exemplos. As pessoas da nossa sociedade não estão 

com o espírito em religião. Não se acham. Elas só vão pensar acerca da religião 

quando tem uma necessidade, uma aflição, aí falam de Deus. Falam acerca da 

divindade, pedem ajuda a Deus, mas eles esqueceram Deus todo o tempo, Deus 

não vai esquecê-los na ora que eles precisam. A pratica é o caminho. Nós temos 

muitos meios de divulgar isso para as pessoas, nós temos obrigação de fazê-lo, 

mas eu não preciso subir a presidente da republica, para fazer isso. A relação do 

ser humano com Alá, tem que ser dele com Deus e aquele que entra num partido 

político ele não tem conhecimento religioso porque uma coisa não bate com a 

outra.  

Vlr – Por que você usa a barba? 

M –  Um ano antes da minha conversão, eu já usava barba, mas já era na época em 

função do islamismo. Eu tinha observado quando eu comecei a me aproximar do 

islamismo, pessoas que usavam barba, mas eu não sabia por que? Bom eu estou 

vendo que esses muçulmanos são barbudos então vou deixar minha barba....deve 

ser tradição, uma regra entre eles. Eu comecei a deixar, mas foi com essa 

intenção de inicio. Como eu disse a você, as ações e as palavras são pelas 

intenções. Não foi com a intenção de agradar a Alá ou seguir ao profeta. Essa 

primeira intenção, foi a de seguir as pessoas, é diferente. Vou deixar, por 

exemplo, bigode e cavanhaque e vou a um determinado lugar, vou deixar o 

bigode igual ao presidente em determinado país, como é muito comum. Umas 

pessoas, até com um certo medo e outras pra puxar o saco mesmo, né? os caras 

usam bigode, ele usa bigode. Ele está fazendo isso para agradar Alá? Ele faz pra 

agradar a pessoa. Então esse não vai ter a recompensa por que ele não esta com 

medo de Alá e não está querendo agradar Alá. Depois com meu contato com 

islamismo, eu fui tendo o meu conhecimento, fui tendo mais contato direto é que 

eu soube o porque da barba. Aí minha intenção mudou, então eu vou continuar 

usando a barba em função disso. A barba é uma tradição do profeta, ele usava a 

barba com um comprimento de um palmo abaixo do queixo, aproximadamente. 

Ele dizia: “diferenciem-se dos idólatras, deixem crescer a barba e apare os 

bigodes”. Não deve deixar crescer os cabelos, muito longos. O que nós fazemos 
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é seguir o profeta. No tocante a taquia, era costume do profeta...ele nunca rezava 

sem algo sobre a cabeça. Não era obrigação religiosa. A taquia é uma Sunna do 

profeta, e é uma pratica dele. Quem o fizer, ganha a recompensa pela prática. Ele 

também usava uma espécie de turbante, e ele nunca usava com a cabeça 

descoberta e nunca cobria a testa. Qualquer coisa que você coloque na cabeça, 

você não pode cobrir a testa. Eu faço com intenção de seguir o profeta, não faço 

porque outro faz. Eu particularmente eu não me incomodo de usar a barba, eu 

sofro até piadas no meio da rua em função da barba e muitas pessoas não usam 

para não querer parecer ser, Alá sabe melhor, eles não fazem questão de não se 

tornarem diferentes. Os judeus e os cristãos não tem o hábito de usar a barba. Os 

judeus deixam crescer a barba e deixam crescer o bigode. Tem pessoas que não 

se preocupam com essa diferenciação outras pessoas fazem até questão de não 

diferenciar como talvez tivessem vergonha da sua religião. 

Vlr – E o nome? 

M –  Não é uma obrigação de trocá-lo. Eu posso manter meu nome que eu fui 

registrado, mas nós devemos fazê-lo em recomendação do profeta acerca disso. 

Diz que quando um homem entrou para o Islã, diz o Hadizz, ele tinha um nome 

que não agradou ao profeta. O profeta recomendou que ele usa-se o nome 

islâmico. A partir daí se torna uma tradição. O profeta quando fala não é uma 

recomendação é uma ordem, porque nós não devemos somente seguir o Alcorão 

sagrado, mas o profeta no Alcorão está escrito que nós devemos seguir o 

Alcorão e seguir o profeta. Ele é o melhor exemplo. Tem um relato do profeta 

que ele fala disso: “Haveria no final dos tempos, muitas pessoas que estariam 

confortavelmente em suas casas, abrindo o Alcorão e se apegando somente no 

Alcorão e esquecendo o ensinamento dele. Até de uma forma premeditada, 

muitas das ordens, muitas das nossas proibições, vem da palavra do profeta 

Mohammad, SAS. Ele fecha o olho, dá uma de João sem braço e fala: “Ah, mas 

não tá no Alcorão”, mas tá na palavra do profeta, então ele não tem o 

conhecimento todo do Alcorão para falar que não está no Alcorão. O profeta 

falou é uma ordem, isso o muçulmano tem que ter na cabeça. O nome 

especificamente não tem que ter identidade da pessoa. Você pode adotar um 

nome de Mohamad, Mahmod, Abu Bakr, Ahmed, o nome que você quiser, que 

seja nomes que fizeram parte da historia islâmica e adotar até nome de profetas. 

Eu posso até me chamar de Isha, Jesus, Moises porque os profetas anteriores ao 

profeta Mohammad, SAS, eles eram muçulmanos. 

Vlr – Ainda falando dessas questões, eu queria saber o lugar da mulher dentro do 

espaço da oração na mesquita? Existe um motivo principal? 

M –  Não existe um motivo principal. Por que separar homem de mulher? Para que 

não haja mistura, o homem não deve se misturar com a mulher. Ali no meio 

daquelas mulheres tem muitas mulheres que são estranhas aquele homem. Não 

são de sua família, não é sua mulher, sua irmã, sua filha. Primeira coisa é essa 

mistura. Outra das razões , é...se há essa mistura de homem com mulher, não só 

o homem ficar desatento, ficar distraído na oração, a mulher pode, 

evidentemente, em função de um homem próximo, ela perder a atenção da 

oração. O homem pode ser bonito, ela pode estar interessada nele, pode 

pretender casar com ele e outra das razões é o respeito do homem para com a 

mulher. Imagine um homem rezando atrás da mulher? A posição que nós 
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rezamos, fazendo o Sujud (uma das posições da oração), nós colocamos a testa 

no chão e ficamos com a parte de trás para cima, imagina o homem atrás da 

mulher vendo isso? Num determinado momento ele levanta e ela se atrasa. É 

uma absoluta falta de respeito. O islamismo nos organiza nisso. Por isso que as 

mulheres estão lá atrás não por discriminação ou por considerá-las inferiores. 

Aqueles que dizem isso não conhecem o Islã. Digo isso, não nascido num berço 

islâmico, não fui educado no islamismo, mais de duas décadas depois que eu fui 

conhecer o islamismo. Eu falo isso porque eu fui dessas pessoas, se eu não 

tivesse conhecido o islamismo, tivesse visto isso, talvez eu diria isto. A 

separação é um absoluto respeito com a mulher e não um desrespeito. 

Vlr – O que você acha das mulheres hoje? Com a conquista dos seus direitos? 

M –  A mulher no Alcorão sagrado, Deus lhe dá muito dos direitos e obrigações, mas 

a mulher na questão da sociedade jamais ela pode se equiparar ao homem ou 

querer andar igual ao homem. O homem tem suas obrigações, quem tem as 

obrigações de responder pela necessidade do lar? Pra mulher, Deus reserva um 

grande papel na sociedade, a mulher tem uma casa, um filho e um marido pra 

olhar. Deus lhe reserva autoridade sobre a casa, em olhar a coisas do marido, não 

permitir que entre na casa alguém que o marido não queira e educar as nossas 

crianças. Imagine quem fica em casa pra educar as crianças? A mulher! Olha o 

grande papel da mulher! Ela não vai ficar em casa só pra lavar e passar, 

logicamente não é proibido ela ter alguém que possa ajudar nas prendas 

domésticas. Ela não é obrigada a fazer isso. Uma vez que o marido tenha 

condições financeiras, ele queira facilitar as condições de vida de sua esposa, ele 

pode oferecer para ela uma facilidade. A mulher tanto quanto o homem tem 

obrigação, tanto no Islã, quando nós vemos as obrigações islâmicas dentro dos 

pilares do islamismo não há diferenciação entre o salat para os homens e para a 

mulher. As obrigações são as mesmas, as recompensas são as mesmas. A mulher 

quando reza na última fileira, no final da fileira pra Alá, é como se ela rezasse na 

primeira fileira junto com os homens, ela tem o mesmo beneficio. Deus lhe 

reservou respeito sentada daquela maneira, atrás dos homens. Deus lhe reservou 

sua separação dos homens. A mulher que reza na ultima fileira entre as 

mulheres, essa ainda é a das melhores, tem recompensa melhor pra Deus ainda. 

Nós homens devemos buscar as primeiras fileiras, as mulheres devem buscar as 

ultimas fileiras. A mulher tem um papel de grande importância dentro da 

sociedade, dentro da educação dos seus filhos, dentro da preservação do lar, 

dentro da preservação da sua vergonha, do seu corpo, da preservação dos seus 

bens, do seu lar, marido, dessa sociedade. não é necessário que a mulher saia na 

rua, em atitudes feministas, com bandeiras e com faixas, querendo se igualar ao 

homem para que ela seja respeitada. Com tudo isso o que nós vemos dentro da 

nossa sociedade? As mulheres impondo suas bandeiras, impondo igualdade e as 

mulheres ainda continuam em grande escala, até maior do que antes, sendo 

tratada como objeto sexual. As mulheres estão procurando um caminho que não 

agrada Deus. O caminho que agrada Deus é quando ela obedeça a Deus, obedeça 

ao profeta, cuide de sua casa, dos seus filhos. Que papel pode ter uma pessoa 

que educa o ser humano? Essa criança que nasceu homem, quem educou? A 

mulher. 

Vlr – O que você gostaria de falar para finalizar a entrevista? 
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M -  As coisas acontecem exatamente por que Deus quer. Eu procuro não pensar 

assim: “Ah, se eu tivesse feito isso ou aquilo”, porque o profeta nos advertia 

quando começamos pensar muito assim. Quando uma pessoa começa pensar 

assim, ela começa abrir as portas pro demônio, o demônio começa criar duvidas 

na cabeça: “Puxa se eu tivesse feito isso eu me daria melhor”, então cria uma 

duvida entre ele e aquele destino que Deus reservou pra ele. Tudo acontece 

porque tá destinado. Deus deu o destino e o livre arbítrio pra enfrentar aquele 

destino. Logicamente, uma pessoa que não teve oportunidade, embora todas as 

pessoas tem raciocínio. O que diferencia as pessoas dos animais é o raciocínio. 

Os homens e os animais tem a mesma necessidade, a de acasalamento, de 

alimentação, de um lar, de ter filhos. Esse raciocínio, que Deus para o homem é 

que faz a diferença. O homem que tem raciocínio, ele tem a obrigação de 

procurar. Uma pessoa que não nasceu perto de muçulmanos, a partir do 

momento que ele começa a ter um leitura, acerca de determinada crença ele tem 

que usar o seu raciocínio. Ele não pode ler, ler, ler e no final, amém...tempos 

atrás as missas eram em latim e a igreja impôs sua visão por que? Porque o alto 

clérigo não queriam que o povo aprendesse a língua religiosa, ir para as igrejas e 

falar amem! O islamismo incentiva essa busca do conhecimento. Uma pessoa 

que não tem isso e descobre de uma vez toda essa informação, é muita 

informação pra cabeça dele de uma vez. Como se ele fosse jogado no meio de 

um oceano. Quando uma pessoa encontra uma pessoa muçulmana devotada ao 

Islã, que pratica, ele vai encontrar uma coisa totalmente estranha pra ele. Aquilo 

pra ele absorver logicamente vai demorar um certo tempo. Hoje eu tenho uma 

absoluta certeza. O Islã tem uma mensagem muito clara, muito fácil, não tem 

parábolas, logicamente, nós temos que aprender o Islã. Quando eu digo muito 

fácil não significa que você vai aprender tudo, saber tudo. Eu não vou aprender 

tudo aquilo que o profeta deixou para nós, então o Islã é um universo de 

conhecimento que pode se aprofundar e conhecer. Deus quando ele me coloca 

nesse caminho, ele me dá oportunidade de eu conquistar a chave do paraíso. 

Deus quer que eu pratique as obrigações elementares da religião e não cometa 

pra Deus politeísmo, posso cometer pecados que sejam, mas eu tenho convicção 

que eu não cometo o pecado do politeísmo, que é o pecado mais grave. É o 

pecado que Deus lança no inferno eternamente. Posso cometer outros pecados, 

mas esse pecado do politeísmo eu tenho consciência e o castigo será merecido 

porque eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. 

Vlr – Muito obrigado. 

M –  De nada. 
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n. ROBERTO 

Homem de 26 anos, 1,4 anos de conversão, profissão: auxiliar 

administrativo. 

R – Boa noite. 

Vlr - O que é o Islã? 

R – O significado da palavra, a nomenclatura exata... é submissão a Deus. Então nós 

acreditamos que tudo no mundo está submisso a Deus. Porque Deus é o criador 

de todas as coisas, então tudo, o gravador, o relógio, tudo, tudo, o ruim, o mal é 

submisso a Deus. Partindo disso, a gente acredita que todas as criaturas, os seres 

humanos já nasceram nessa condição e que, um dado momento da sua vida,  ele 

foi encaminhado para uma doutrina que pode ter tirado ele dessa submissão. Por 

isso quando nós dissemos: eu me tornei muçulmano, dissemos revertemos ao 

Islã, mas na verdade, se você for no dicionário você vai ver que converter é 

voltar para uma condição pré-estabelecida, então eu sou convertido. 

VLR – por que algumas pessoas reforçam o termo revertido? 

R –  Justamente por falta de conhecimento da terminologia. Inclusive á algo que eu 

tenho tentado falar para as pessoas. Mesmo revertido a idéia soou legal. Cara, eu 

já nasci muçulmano! Na minha cabeça, revertido e extraviado não tá muito longe 

entendeu? Eu sou um que não gosta na palavra revertido. Eu sou convertido. 

Pronto e acabou. Converti para uma idéia, converti para uma religião, converti 

pra um pensamento.... 

VLR- Você nasceu aqui mesmo em São Bernardo? 

R. Sim, nasci aqui mesmo 

VLR – Foi na Vivaldi? 

R. Não, não. Na verdade, atrás da Mesquita existe uma grande favela. Alguns anos 

atrás, década de 80, década de 90 ela era muito famosa, chamada DER. Eu morei 

ali, nasci ali (no hospital, tal..) mas fui criado ali, convivência. Não existia 

Mesquita. Que eu me recordo a presença de libaneses era mínima, ou quase 

nenhuma. E...., depois começaram a construir a Mesquita, tal. Prédio 

estranho...até então.. uma cúpula que mais parecia um cifre do qualquer outra 

coisa. 

VLR.- Quantos anos você tem? 

R -  Estou com 26! Então.. eu olhava aquilo ali... ai.. o que aconteceu...meu pai é 

cabeleireiro, trabalha até hoje lá. Mora comigo na casa dele que ele construiu, 

mas ele tem um comércio dele lá. Toda a comunidade dele é de lá. Então ali que 

começou. Voltando... a minha família toda é de São Bernardo, meus tios de São 

Bernardo tal... o meu bisavô. Meu avô, veio acho que da Bahia trabalhar na 

construção da Via Anchieta. A família da minha mãe tem uma história que não 

conheço muito bem, mas eu conheci uma bisavó. Chamada Maria que teve uma 
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passagem pela escravidão. Nasceu acho que num período de liberdade, lá do 

Ventre Livre logo depois veio a Lei Áurea, a dita lei Áurea.. e eu tive grandes 

indícios de que essa minha bisavó era muçulmana. Grandes indícios. E... tanto 

de região como dos familiares dela. Eu tenho uma prima que é formada em letras 

e, fez um estudo e tudo leva a crer que minha bisavó era muçulmana. Mas isso 

teve alguma influência na minha conversão? Nenhuma, absolutamente nenhuma. 

VLR – Teu pai é católico, era católico, seus irmãos, tua mãe? 

R. Tenho três irmãs, uma sobrinha, que mora com a gente, meu pai e minha mãe. Sou 

solteiro, não tenho nenhum relacionamento por causa da doutrina religiosa. Até 

o presente momento, em função da doutrina religiosa não surgiu nenhuma... 

VLR – Não surgiu nenhuma pretendente? 

R. Pretendente tem várias (risos) eu é que ainda estou estudando. Porque casamento é 

um negócio muito sério. E eu antes da minha conversão, eu abominava a idéia 

de casamento cara! Eu achava um negócio totalmente....então agora tá sendo um 

negócio sério, mas... voltando lá...eu nasci dentro da umbanda. Meu pai e minha 

mãe eram umbandistas. Literalmente eu quase nasci dentro da Umbanda porque 

minha mãe tava lá no terreiro fazendo um trabalho! Começou ali o trabalho de 

parto, as contrações. Saímos às pressas. Que eu me recordo, até aos 8 anos eu 

estava dentro da umbanda, desenvolvendo um trabalho junto com eles tal... 

minha mãe se desligou por desentendimentos pessoais, depois o meu pai. Minha 

mãe, logo que se desligou, começou a praticar o catolicismo. Era batizada no 

catolicismo, mas por causa do sincretismo, aquela papagaiada toda, se desligou e 

se tornou catequista. Minha mãe, na umbanda (olha os extremos!) era mãe 

pequena, um negócio assim. E saiu e se tornou catequista. Meu pai, continuou na 

umbanda, mas se afastou do terreiro, mas continuava com as práticas dentro de 

casa. Dois anos depois ele abandonou as práticas umbandistas ai ficou 

totalmente sem religião, acompanhava algumas cerimônias católicas como o 

batizado da gente. 

VLR – A comunidade católica era ali perto? 

R – Era perto do DER, a capela era do lado. 

VLR – Qual era o nome dessa comunidade? 

R – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do frei Sebastião. 

VLR – Parece que ele faz um programa na rádio? 

R – É... na Milícia da Imaculada. Eu freqüentei lá uma casa que fica menores 

chamada Casa Santa Clara. Minha mãe também foi catequista lá. E ..... depois 

meu pai se afastou tal...hoje meu pai é evangélico pentecostal Igreja Universal 

do Reino de Deus. Minha mãe continua sendo católica praticante. Não é 

catequista. Minha mãe quis frisar muito isso na gente: sejam praticantes! Eu era 

um católico muito do praticante, muito, muito, muito.  

VLR – Participou de grupo de jovens? 

R. Ah... participei, fiz crisma, comunhão, grupo de jovens. Até quis ser catequista, 

mas na época não era muito aconselhável para um rapaz jovem fosse catequista, 
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era melhor uma pessoa de mais responsabilidade tal, inda mais lá na favela. Ou 

não vai ter credibilidade ou não vai ensinar nada também. A comunidade era 200 

m perto de casa. Conhecia todo mundo. Então, minha irmã do meio é protestante 

também só que ela vai à denominação. A outra irmã não tem uma denominação 

determinada e assim caminha.. 

VLR – E a convivência? 

R. É tranqüila, a gente fala de religião. A minha mãe me convida. Quando ela está 

assistindo os programas dela na TV. Me chama, comenta: olha, o padre falou 

isso etc. a gente comenta coisas do passado. Eu não entro na questão do mérito 

do que ela crê e do que eu creio assim como eu não entro no mérito do meu pai. 

Meu pai ainda acha ( na cabeça dele) que minha religião é igual a dele, 

entendeu? A minha teologia é igual a dele. E não é (reforçou) ainda que exista 

alguma semelhança, não é senão eu seria protestante e não muçulmano. Então 

meu pai acredita... que exista muitas coisas, inclusive outro dia ele fez alguns 

comentários. Ele falou: seu irmão ta encaminhado, nós estamos encaminhados 

só falta a sua mãe. Na cabeça dele nós estamos numa mesma fé, mas não é. É 

outra linha de pensamento, outro culto. Fora isso a gente não tem nenhum atrito. 

O único atrito é que eu não como carne de porco. A prática religiosa impede que 

se coma carne de porco. E meu pai insiste em comprar carne de porco. Minha 

mãe cozinha carne de porco. Prepara para os outros , mas não para mim. Tem 

dia que eu chego em casa tem  arroz, feijão, salada e... carne de porco (o itálico 

é meu). Você come a lingüiça ou a salsicha ou você não come nada. Porque a 

salsicha tem carne de porco. Então eu não como mesmo! Então eu respeito à 

jurisprudência islâmica. Eu sequer falo pro meu pai que eu não estou satisfeito, 

eu simplesmente não como. Essa é a divergência. Ele sabe que eu não como mas 

ele trás (tom de inconformismo). Quando eu vou no mercado com ele, ele quer 

comprar carne de porco.. tudo bem.. mas eu compro a carne que eu vou comer, 

entendeu? Esta é a divergência que nós temos até o presente momento e espero 

que seja a única e que seja logo. 

Vlr – Você atuou como católico até que ano? 

R – Olha parece brincadeira. Na missa do galo no ano passado eu ainda estava dentro 

da igreja católica. 

Vlr – O dia que você se converteu mesmo. 

R. O dia em que eu fiz a Shahada, o testemunho, foi a primeira semana de fevereiro. 

Agora vou dizer o que acontece. Eu estudei, mesmo sendo católico, eu tive 

contato com o Islã em 1990. Algumas pessoas que cortavam cabelo no meu pai 

eram muçulmanas. Levaram pro meu pai uma Taquia que é um daqueles 

gorrinhos que a gente usa durante as orações. 

Vlr – Qual o significado? 

R. O Profeta (que a paz esteja com ele) usava e recomendava que cobríssemos a 

cabeça durante as orações. Essa é a tradição do profeta. Muitas das coisas que o 

muçulmano deve fazer é tradição do Profeta. São os ditos, os atos e o 

comportamento do Profeta (Hadiz) tanto é que a tolerância com meus pais vem 

da tradição do Profeta. A tradição de não dizer nada para chateá-los vem da 
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tradição do Profeta. Então, em 1990, eles freqüentavam o salão do meu pai, 

deixavam Taquias e livros. Aí eu tive uma conversa rápida porque eles iam num 

horário que eu estava voltando do trabalho e indo pra escola, mas aquilo me 

intrigava, o comportamento deles. Era um comportamento totalmente diferente 

dos outros. Não pareciam ser pessoas como qualquer um. Pela forma, pela 

educação que eles tinham com meu pai, entendeu? Não entravam sem um 

convite. Eu não estava acostumado com aquilo. Na favela entra sem ser 

chamado, não tem muita cerimônia. O que prometiam cumpriam. Em 1992 eu 

me envolvi com o Movimento Negro Unificado. Antes eu fazia parte do PT e da 

pastoral operária. No movimento negro eu li a história de Malconé, líder negro, 

li o livro e assisti o filme que se tornou muçulmano. Depois a história de 

Mohamad Ali (boxista). Isso é um negócio que mexe comigo. Parecia ser uma 

porta para um mundo que eu não conhecia e a saída pra toda uma situação que se 

vive na favela. E também uma forma de ser respeitado pelos demais, pela 

sociedade. Aí eu comecei a estudar, mas dentro da prática católica. Na minha 

cabeça, eu estava na religião certa, acreditava na doutrina católica. Tinha grande 

carisma na comunidade. Não era um negócio externo mais interno. Mas aí 

intrigava o Islã. Então 1990 passou, 1991, 1992, 1993, 1994. Neste ano eu tive o 

primeiro contato com a Mesquita. Queria aprender árabe, mas eu queria aprender 

árabe para chegar perto da religião. Conheci o Jihad (xeque), foi me apresentado 

como uma pessoa que poderia me dar aula de árabe mas eu não pude freqüentar 

as aulas e logo em seguida Kleber (Abdu Harmani convertido) ele entrou no Islã. 

Ali eu conheci um tunisiano, o Amadu, que freqüentava as reuniões do 

movimento negro. Me falou muito pouco do Islã. Morava no fundo onde hoje é 

o centro islâmico depois o Abdu Harmani (Kleber) entrou para o Islã. Daí eu 

conheci outros muçulmanos do movimento. Ali o Islã começou aos pouquinhos 

entrar dentro da minha prática católica. Eu pensava assim: eu não preciso ser 

muçulmano para parar de comer carne de porco. Continuo sendo católico, mas 

eu não vou comer mais carne de porco. 1994, nunca mais eu comi uma feijoada 

com carne de porco na minha vida. Eu vou fazer mais orações durante o dia até a 

forma como eu me ajoelhava na igreja era diferente dos demais. Eu estava 

colocando o Islã na minha prática religiosa católica. Eu tava na religião certa só 

que o que era bom do Islã eu poderia pegar para mim. Então assim fui mudando, 

abandonei aquelas coisas de santo, imagens, coisas que no Islã não existem. Isto 

já era influência do Islã em 1994. depois eu me afastei do movimento negro. 

Depois que o Abdu Harmani se converteu, depois o André (convertido) que fazia 

parte do movimento negro e de um grupo de rap, uma sociedade de cantores de 

rap da qual eu fazia parte, chamava-se posseraússa. Existia um movimento negro 

que era uma entidade e existia uma sub-entidade só de jovens negros, inclusive 

até hoje existem, chamada posseraússa. As posses são a junção de vários grupos 

de rap, como se fosse o sindicato. Ali eles fazem várias atividades voltadas para 

o rap, a conscientização negra. Ali foi onde que me reforçou a idéia de se fazer 

direito. Isso foi o que levou muitas pessoas a saírem do crime, infelizmente, 

outras se encaminharam. Um exemplo é o marido da Simony, o Cristian. Ele era 

um dos nossos amigos. Os próprios Racionais que a gente conheceu nesta época. 

Existem em São Paulo várias comunidades de grupos de rap. Quais eram os 

princípios dessa comunidade? A divulgação do rap, do grafite, do 

aperfeiçoamento do break (que era a dança) e da conscientização negra porque a 

maioria era negra e de baixa renda. E pra todos nós o Islã parecia a resposta. Por 

que? Porque nós vínhamos de um movimento negro e que tínhamos a nossa 
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dignidade. O Islã está inclusive no nome da posseraússa. Raússa era uma tribo 

de negros e era uma tribo Male e os Malês fizeram a revolta e eram 

muçulmanos, entendeu? Então a identidade muçulmana já estava aí nesse grupo. 

Depois eu encontrei com André e Abdu Harmani na Mesquita, mas eles eram 

um dos velhos amigos do movimento negro. Pra mim eles continuavam sendo 

loucos. Eu pensava como a maioria das pessoas pensavam do que seria um 

muçulmano. Quando foi em 1997, entrei na Universidade e, lembro até hoje. 

Meu professor de direito constitucional fez um comentário a respeito do Oriente 

Médio. Ele perguntou: Há algum muçulmano aqui? E eu levantei a mão, só que 

eu tinha práticas católicas. Eu menti. Ele falou: você é xiita ou sunita. Eu falei 

sou sunita. Mas na verdade eu não tinha prática muçulmana, mas católica 

entendeu? Sincretismo estranho que eu mesmo criei. Foi em 97 que eu tive 

certeza de que seria muçulmano. Comecei a agir de forma tal, a me desligar da 

Igreja Católica. Eu falei pra você que minha conversão ao Islã se deu esse ano 

(2002) mas ela já vem acontecendo desde 1990, porque todos os momentos ela 

veio me cercando. Antes de fazer a sahada eu me via como muçulmano. Então 

às vezes as pessoas falam assim: ah mas você é muito novo. Eu falo: não! Eu 

comecei a vir aqui agora entendeu? Mas eu estou no Islã há muito tempo. A 

idéia do Islã estava amadurecida na minha cabeça desde 1997, mas faltava 

alguma coisa pra cortar meu relacionamento com a igreja católica. Isso foi na 

missa do galo. Ela começou por volta de umas nove horas da noite na igreja da 

Santíssima Virgem, não naquela que fica na Lucas Nogueira Garcez. Como 

sempre com muita emoção. Os cantos eram muito bonitos então eu me sentia 

bem, agradável. Eu estava  me sentindo extremamente bem naquele momento e 

frei Sebastião pegou e...aquela cena eu vi em todos os anos da minha vida dentro 

da prática católica, mas naquele momento foi uma machadada. Foi ponto final. 

Ele pegou da manjedoura, tinha um presépio na igreja porque era Natal. A igreja 

lotada. Na mão direita ele ergueu a hóstia, na mão esquerda ele ergueu o menino 

Jesus ( a imagem ) e falou assim “ este é salvador, o filho do homem...este é 

Deus” ...quando ele falou isso eu só fiquei ali dentro para ver até onde ia, mas ali 

caiu a minha fé católica. Sabe incomodou. Porque até então a hóstia não era um 

negócio tão explicado, um negócio dogmático. Era o corpo de Jesus. Um 

negócio dogmático estranho. Se era Deus como ele poderia igualar aquilo com 

aquilo? Que era um bloco, um pedaço. Se eu não estou acreditando nisso eu não 

tenho que estar aqui, entendeu? Se isso me incomoda, eu não tenho que tá aqui. 

VLR – Você falava em prática católica. Qual prática específica? 

R –Ir à missa, rezar o terço e a leitura da Bíblia. 

VLR – Depois que você fez a shahada, você continuou com as práticas católicas? 

R – Nunca mais. Alguma coisa que me vem a mente é alguma música do pessoal 

tocando. A letra mas eu evito até pensar nisso porque não condiz mais com o 

meu pensamento. A última foi a idéia do papa. Ele não faz mal para ninguém. 

Não tenho nada contra e nem a favor. 

VLR – O que o catolicismo te ofereceu? 

R – Hoje eu vejo que o catolicismo não me ofereceu muita coisa não, mas eu também 

não cuspo no prato que eu como, não. A ingratidão é pior coisa que um homem 

pode ter até porque eu sou muçulmano e acredito na predestinação. Acredito que 
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Deus primeiro me colocou no caminho da Umbanda, depois o Catolicismo me 

preparando já para o Islã para quando eu chegasse até ele eu não tivesse dúvida. 

Por isso eu passei doze anos envolvido na idéia do Islã. Não é algo que você 

pensa de vez em quando. Eu pensava sempre no Islã. E mesmo dentro da prática 

católica, isso é muito interessante, na hora na ave-maria tem aquela parte que eu 

nem lembro ela toda (só pra você ver como foi o processo de apagamento). Eu 

talvez, não seria capaz de dizê-la por completo. Eu sei que tem uma parte que 

diz assim: santa Maria mãe de Deus e eu sempre dizia comigo santa Maria mãe 

de Jesus. Você sabe desde quando faço isso? Desde os meus onze anos de idade 

porque eu achava ilógico a idéia que Maria fosse a mãe de Deus...é quando a 

gente acompanhava as novenas dentro das casas, na favela. Toda vez que eu 

abria o jornal. Por exemplo, parece brincadeira, na guerra do Iraque passei a 

madrugada ouvindo no rádio os caras bombardeando lá. Não por causa do Sadan 

Russein, nem por causa da guerra, mas eu queria saber sobre o Islã e isso porque 

eu considero que não sabia muito do Islã, não. O catolicismo, o que ele me 

trouxe? A temência a Deus, ser católico me impediu cambiar para a 

criminalidade, foi o que levou muito dos meus amigos. Permitiu ter um objetivo 

na vida que era estudar, trabalhar, ser honesto. Permitiu que eu fosse uma pessoa 

que respeitasse os meus pais, mas como religião mesmo ela não me esclarecia as 

dúvidas que eu tinha. 

VLR – Por exemplo 

R – A dúvida da Trindade. Nunca foi clara pra mim. Eu não entendia esse negócio 

três em um e tal. Negócio meio estranho na minha cabeça. Não me explicava por 

que eu tinha que pedir para os santos. Toda vez que eu falava barrava num 

código, num dogma. E eu falava porque minha mãe é catequista e eu tinha 

contato com o padre porque ele ia na porta da minha casa, frei Sebastião. Ele foi 

meu confessor. E eu era praticante cara, eu tava dentro da igreja. 

VLR – Qual santo você tinha como referência? 

R – Nenhum. Se eu disser pra você que eu tinha algum santo.... teve um tempo que 

eu comprei um são Jorge e andava com aquilo no peito. Nunca pedi nada pra ele 

porque não acreditava. Não acredito em Jesus pedia para Deus, eu sempre fui 

assim. Eu até...caía naquele negócio cara...pode ser uma heresia eu sempre 

pensava assim. Eu sempre questionava aquele negócio da hóstia, o que ta ali 

dentro? Será que realmente? Se tiver tudo errado...eu pensava assim mas o padre 

dizia que não podia haver dúvidas e crer, e crer..tal. Bom, não o condeno, ele 

fala aquilo que ele acredita assim como eu tô falando pra você aquilo que eu 

acredito hoje, né? Teve uma ocasião que isso peso. Uma vez o padre fez uma 

reunião com os catequistas e falou pra minha mãe. Ele falou: já pensou se um 

dia (isso tem mais de  cinco anos o que vou te dizer agora). Gente já pensou se 

tudo isso que eu prego não é a verdade? Ele falou isso, frei Sebastião. Falou 

numa reunião para catequistas. Minha mãe ainda é católica convicta, entendeu? 

Eu sei que muitas coisas da minha religião não agradam ela..claro... eu não 

procuro entrar em atrito com ela, mas ela tem isso na cabeça: eu não sigo 

homens. Minha mãe é católica e ela diz não acreditar nos homens. Praticamente 

todo dia ela fala isso: o pessoal acredita nos homens e não em Deus. Então 

baseando-se nisso que o frei Sebastião falou pra ela e minha mãe até hoje 

repete...aquilo pesou forte em mim (entonação de voz). Pô meu! O cara não tem 
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certeza? O catolicismo não me abriu as portas para o conhecimento, entendeu? 

Coisa que no Islã não existe. O Islã é racional! 

VLR – Ele (o Islã) tem resposta pra tudo? 

R- Ele tem. Mas a resposta não é uma resposta dogmática. É uma resposta que você 

vai chegar nela. Não sou eu que vou te dar. Não é aquilo: porque qué?..não.. vai 

você atrás! Eu te dou o material pra estudo e permito que você estude em outros. 

Outras teologias, outras idéias! Ele não dá uma resposta e pá. Pronto. Não! 

Outro dia foi um rapaz lá: “ai porque eu queria fazer o shahada hoje”. (gesto 

negativo com a mão). Vai pra casa e lê isto aqui. Toma meu telefone. Vem 

freqüentar aula com a gente. Porque se for dá vontade de Deus um dia você vai 

ser. O cara tomou um susto. A igreja católica não dá essas respostas. Você tinha 

que ficar tantos anos numa universidade. Fazer o celibato etc... 

VLR – Você pensou em ser padre? 

R – Eu pensei em ser padre. Depois de um tempo eu pensei em ser monge, entendeu? 

No mosteiro de São Bento. Eu tive um amigo no colégio que entrou no mosteiro, 

mas ele abandonou porque viu algumas coisas que não agradaram. O padre da 

ordem deles lá falou que não dava comida para os mendigos e o meu amigo 

achava aquilo errado. O padre falava que a teoria era uma coisa e a prática outra. 

Hoje ele casou, tem filhos com uma moça da comunidade, muito religiosa. Então 

a igreja católica não me deu as respostas e hoje eu vejo se ela tivesse me dado 

mais eu teria feito a shahada antes. O que eu encontrei no Islã não foi a emoção 

mas o racional. Vai pela razão no Islã. 

VLR – Você quando era católico era muito mais emocional e menos racional? 

R – Exatamente. Eu percebo isso em muitas pessoas. São raras as exceções de 

católicos de grande envolvimento dentro da comunidade. O que eu percebo é 

que por serem muito racionais acabam criando um certo atrito com os padres, as 

freiras ou porque aquele cara é muito questionador. Os luteros da vida. Por 

exemplo, minha mãe se afastou da catequese porque ela acha que não deve pedir 

pra santo. Acha que não deve interceder e acha errado. E não adianta dizer que a 

igreja católica não prega a prática, porque prega! Eu fui católico. Quando lá tem 

sexta-feira santa desce a imagem perto do antigo Best shopping. Desce uma 

procissão imensa, com uma estátua enorme e o frei Sebastião fala pra todo 

mundo: “olha abram caminho pra Jesus” o Jesus morto. Aplaudam o Jesus num 

sei o que...aquilo é uma pedra entendeu? Eu nunca consegui chegar lá como as 

pessoas e passar a mão. Não via necessidade. O que mais pesou foi a idéia de 

descaracterizar Jesus como ele é. Na minha conversão isso foi o que pesou 

realmente. 

VLR – Tem alguma coisa mais que te identificou no Islã? 

R- Tem uma outra que é a razão do meu nome de conversão. Meu nome de 

convertido é Muslim Abu Huraira. Muslim foi uma pessoa que compilou os 

Haddiz (a tradição do Profeta). Ele foi atrás de todos aqueles que ouviram o 

profeta. Ele os juntou e Abu Huraira (sarraba que quer dizer um dos 

companheiros do Profeta) foi um companheiro do Profeta. Então aí são duas 

pessoas. Abu Huraira era uma cabeça fantástica para administração das coisas e 
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pra decorar e ele foi um dos grandes relatores dos ditos e feitos do Profeta (que a 

paz esteja com ele). 

VLR – Por que você se identificou com o nome? 

R – Porque Muslim é a definição dos muçulmanos. Muçulmano é Muslim. A 

terminologia dessa palavra significa submisso à vontade de Deus. O que me 

identificou foi a submissão a Deus. E Abu Huraira porque toda vez que eu lia 

um Haddiz aparecia toda vez o nome  dele lá.  Relatado por Abu Huraira. Por 

exemplo: certo dia o Profeta disse isso, isso, isso... 

VLR – O que é estar submisso a Deus? 

R – Cada um tem uma forma de interpretar. É você procurar a todo momento a 

justiça, a verdade. Procurar praticar. Ser correto e adorar realmente a Deus. 

VLR – O Islã é uma religião mais prática do que teórica? 

R-  O Islã é 110% prática tanto é que existem os Ulemás, que são os grandes sábios, 

dizem que a falta da prática pode tirar a pessoa do Islã, da condição de 

muçulmano. Desde a fala da prática das orações, desde a falta da prática das 

intenções, das boas ações, da falta da prática da leitura. É a prática que te coloca 

no Islã e é a prática que te tira do Islã. 

VLR – Qual é a relação que existe entre praticidade e racionalidade? 

R – A racionalidade do que eu digo é a racionalidade do que eu creio, da crença. Por 

que crer no Alcorão, por que crer nos Haddiz. A racionalidade está na crença. 

Nas outras religiões por onde passei eu me sentia bem...me passa uma 

tranqüilidade, eu estou com problema eu vim aqui me sinto bem ( tom irônico). 

No Islã não, quando você tem um problema você vai pra prática da oração, você 

vai para o pagamento da esmola, você vai fazer o jejum, a peregrinação, você 

continua crendo num Deus único. Você pratica mesmo na adversidade. Se eu 

não me sentir bem, naquela tranqüilidade e leveza? É porque Deus está me 

testando. Você tem que continuar na sua prática até a hora da sua recompensa. A 

racionalidade está na crença quando você vê a ciência provando aquilo que o 

Alcorão disse. Você vê relatos no Alcorão que a ciência descobriu agora. Porque 

o emocional, as pessoas acreditam e crêem em tais coisas, aconteceu um milagre 

então eu creio. Não, eu creio com dívida, eu creio com ladrão batendo na porta 

da minha casa, eu creio com a morte do meu pai. Eu pratico doente, eu pratico 

endividado mesmo que eu não me sinta bem naquele momento. 

VLR – Em resumo quais os motivos que te levaram até o Islã? 

R – Foi à idéia de crer num Deus único. Tirar aquela imagem da Trindade que nunca 

ficou muito claro para mim. Primeiro ponto é crer num Deus único e adorá-lo, 

sabe? Aquele negócio de adorá-lo mesmo sabe? Bom, eu sou submisso mesmo 

entendeu? Eu creio num Deus único mesmo. Não tenho vergonha em dizer que 

sou submisso e que eu ponho minha cabeça no chão pra adorar um Deus único. 

Tudo que me beneficie, me prejudique vem desse Deus, vem com a anuência 

desse Deus. E que é dele que eu vim e é pra ele que vou retornar. Eu só vou 

morrer a ora que ele quiser, ora que ele determinar. 
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VLR – Uma doença, vem de Deus? 

R – Eu acredito que vem de Deus. Eu e um milhão e meio de pessoas que se dizem 

muçulmanas! Nós acreditamos que vem de Deus. Eu não falo por um milhão e 

meio, falo por mim. Hoje eu acredito que vem de Deus entendeu? Se eu for 

assaltado acredito que isso vem com a anuência de Deus. Se algo de ruim me 

acontece é porque Deus quis. Se algo de bom me acontece é porque Deus quis. 

Por que algo de bom me acontece? É porque Deus quer testar a minha fé..... 

pode me dar como recompensa pelas minhas boas práticas ou pra ver se eu não 

vou me perder dele. Porque é isso que diz o Alcorão. Isso foi um ponto.... 

abandonar os ídolos... a idéia de ídolo que eu falo não é só a idéia de ídolo santo 

e tal. Eu tive um problema também de espelhar, de repente numa pessoa, num 

artista, em alguém, numa outra pessoa que trabalhava comigo. O Islã me tirou 

dessa condição.Eu, quando comecei a lê eu pensei que ia abandonar essa posição 

de achar realmente que existiam pessoas mais qualificadas, melhores do que eu, 

inteligentes, ou no intelectual ou no econômico. O Islã destruiu isso em mim. Eu 

não penso mais assim. Eu não penso que o presidente da república, que o rei da 

Arábia Saudita, o Michel Jacson sejam melhores. Em alguns momentos, eu ia 

fazendo coisas que nem eram da minha personalidade, entendeu? Ah, mas eu 

fazia porque eu via o cara fazendo, fodão, como dizem né? O Islã derrubou isso. 

Então, a submissão à lei de Deus me trouxe isso, a tirar..será pô..sou eu que tou 

aqui? Eu tenho o meu papel independente dos outros. Eu tenho o meu papel! Se 

eu vou ser mais rico? Deus sabe! Se eu vou ser mais pobre? Deus sabe! Vai da 

minha integridade. Tem que se manter sem que eu me anule por causa de tal 

pessoa, sem criar ídolos. Sem criar qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de 

coisa. Teve um período que eu tava fadado a essa prática, mesmo sendo católico. 

Que eu rezava, sentia bem naquele momento e...ia...pra idolatria...andar com 

pessoas que tinham dinheiro...sentir bem...tentar me espelhar nisso ou naquilo, 

entendeu? 

VLR – Esse é mais um dos motivos? 

R – eu considero é..o mais importante dos motivos foi à submissão mesmo do Islã. 

Só pude crer nos bens que ela me poderia trazer e da forma que eu falo você 

percebe a minha convicção de crer. Porque isso fez com que eu deixasse de.....de 

dedicar minha vida baseando no sucesso dos outros entendeu? E, depois o social 

né, cara? Aquele negócio de que, pô , era um cara pobre, sem perspectiva que 

queria enriquecer..Teve um período cara, que eu era tão babaca na idéia de cair 

que cheguei a dizer pra minha mãe: “mãe, eu vou ser tão rico que...claro que é 

no sentido figurado, ser tão rico a ponto de dar esmola pro seu santo!” Falava 

assim! No tempo de favela lá. Porque a idéia de miséria cara, me indignava, 

sabe? Me indignava mesmo (tom de inconformismo) sabe? me indignava 

mesmo! Inaceitável...eu morava num barraco cara. Chovia mais dentro do que 

fora...não era legal! Ai minha mãe trabalhava, se ralava, não sei o que...eu 

honesto, meu pai extremamente honesto. Meu pai toma prejuízo pra não 

prejudicar ninguém. Ele não quer inimizade, toma prejuízo. Minha mãe também 

rala, tal.....e...aquilo...me fala pô: cara quero ser rico não importa o que 

acontecer! Claro que, graças à educação, tava eu conforme envolvido com a 

religião (que a religião é sempre benéfica) salvo rara exceções, me fizeram não 

partir pro lado do crime, mas os meus amigos, partiram. Quando eu me via 

cercado dessa idéia de ficar rico, o que? O Islã me trouxe uma resposta que 
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também pesou na hora da decisão. Foi aquele negócio, pô...as coisas só 

acontecem na sua vida porque Deus quer. Vai ser rico se Deus quiser porque se 

eu não for rico é porque Deus quis (tonalidade da voz baixa) que você não fosse 

rico. Você tem um papel aqui a cumprir, entendeu? Um papel a cumprir. Papel 

que, independente se você for um cara pobre tal, e não significa que você tenha 

que se conformar com a idéia. Você tem que batalhar dentro da lei de Deus. 

Dentro da idéia da honestidade tal.. Se Deus achar que você é merecedor, ele vai 

te dar. Até porque o sucesso maior de Deus não tá aqui........ta lá (apontou para 

cima) no paraíso, entendeu? A maioria dos países muçulmanos tão na faixa de 

pobreza e daí...isso o que batia na minha cabeça...eles não estão voltados pra 

idéia de que o lugar é aqui, que tem que curtir aqui, que eu tenho que ter um 

carrão aqui....que eu tenho que ter casas e casas...estão preocupados com...em 

viver bem aqui tendo uma fé, uma prática mesmo que para isso tenho que sofrer, 

entendeu? Sofrer assim, não viver numa comoção, não poder estudar tal...mas 

uma vida correta para que eu consiga ir pro paraíso porque lá que é o barato, lá 

que é o lugar, é lá que o negócio.... 

VLR – E o que te fez fazer direito? 

R- O que me fez fazer Direito foi, ainda no movimento negro. Porque eu queria fazer 

jornalismo tanto é que dentro do Vladimir Herzog, nós tínhamos um grupo no 

colégio estadual Vladimir Herzog, lá nós tínhamos um grêmio estudantil e eu era 

diretor de imprensa do grêmio. Eu era diretor de imprensa sem ter conhecimento 

nenhum de imprensa. Eu era diretor de imprensa...queria fazer fanzini, mas a 

gente era revolucionário. A gente arrumou uma briga com a diretoria da escola e 

essa briga culminou na ida do delegado de ensino lá e..lacrou nossa sala e não 

pôde ter mais nenhuma atividade. Então no movimento negro eu comecei a 

perceber que eu podia incomodar mais...aquela idéia minha de 

revolucionário..inerente a qualquer adolescente, fazendo direito (também podia 

ficar rico fazendo direito) entendeu? Eu podia ficar rico, chamado de doutor, 

andar de carrão tal, aquelas coisas! E pegasse uma artéria boa do direito, melhor 

ainda.. 

VLR – Pegou o que? Civil ou criminal? 

R – Eu trabalho hoje com direito desportivo. Trabalho com direito previdenciário. 

No escritório que eu trabalho tem vários advogados. Eu sou uma forma de 

assistente de todos eles. Então, eu vejo tudo. Trabalho com crime, eu vou na 

delegacia falar com preso, vou na cadeia entendeu? Da mesma forma que falo 

com o pai que não paga alimento. Falo com a mãe que quer processar e a 

senhora que quer receber pensão do marido morto, o empregado da Ford que 

quer se aposentar, com jogador de futebol que quer mudar de time, entendeu? 

Mas a idéia de fazer Direito foi a idéia de justiça, revolucionário do 

adolescente... 

VLR – Você esqueceu isso hoje ou não? 

R – Hoje eu vejo, se eu fizer Direito, se eu concluir meus estudos, porque eu parei 

alguns anos por isso que eu não terminei. Entrei na universidade em 97. Parei 

também por dificuldades financeiras....Hoje eu vejo, se eu terminar graças a 

Deus, uma etapa...mas eu tenho compromisso de estudar direito para beneficiar a 
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minha comunidade. Antes não, eu queria estudar direito para me beneficiar, ficar 

rico mesmo... 

VLR – A comunidade que você fala é qual? 

R – A muçulmana. Não que eu não esteja voltado a beneficiar outras pessoas. 

Quando eu falo beneficiar a comunidade muçulmana é buscar leis que vão 

respeitar a nossa maneira de viver, a nossa cultura que é uma cultura diferente. A 

cultura muçulmana é uma cultura diferente. 

VLR – Você demorou pra pegar essa cultura? 

R – existe a cultura árabe que muitos se confundem com a cultura muçulmana que, 

na verdade, não tem nada a ver uma com a outra. Nada a ver. Absolutamente 

nada a ver. Eu sou muçulmano de cultura muçulmana e existem os árabes que 

hoje é 25%.. 

VLR – O que você assimilou dentro desse processo de conversão? 

R – Eu vou te dar dois exemplos. O árabe é um cara que gosta de festa, gosta de falar 

alto. É extrovertido ao mesmo tempo que é briguento. Alguns comportamentos 

que você vai ver são extremamente da cultura muçulmana. As pessoas que, 

sendo árabes, vem dentro de uma família muçulmana estão voltados mais pra 

cultura árabe. Agora tem pessoas árabes que estão mais voltados para o 

comportamento muçulmano. O que é a cultura árabe? É a das festas, do falar 

muito. A cultura muçulmana é aquela que você ouve mais.....entendeu? fala o 

que é perguntado, fala o necessário, procura falar baixo...eu ainda estou tentando 

me adaptar com isso...então se o muçulmano....se a mulher não é a esposa dele, 

se a mulher não é filha, não é mãe, não é tia, ele não toca nela. Essa é a cultura 

muçulmana. O muçulmano não bebe, o árabe bebe. O muçulmano não é o cara 

que vai em várias festas. Esta é a cultura que estou assimilando. Eu digo pra 

você que eu assimilei dela 60%. 

VLR – Por exemplo, se você encontrar uma amiga, você não abraça mais? 

R – Aqui está  fadado a acontecer isso. Existe uma amiga minha que há muito tempo 

não a vejo. Trabalhou comigo e estuda aqui na universidade Metodista. Até 

gostaria de encontrá-la,hoje. Ela sabe que eu sou muçulmano porque eu falei pra 

ela por telefone, mas ela sabe que eu não toco nas mulheres, entendeu? Ela não 

sabe disso. Eu, num primeiro momento, eu vou tocá-la, só que eu vou permitir 

que ela me toque primeiro, não eu tocá-la. Antes eu : vem cá, dava uma beijinho, 

abraçava, passava a mão no cabelo... 

VLR – Você acha que a cultura muçulmana rompe com a espontaneidade da pessoa? 

R – Agora, eu te digo uma coisa. Houve um almoço de despedida do Mario (nome 

fictício), filho da Maria (nome fictício) e lá a sobrinha da Maria, ela, que não é 

muçulmana, e o namorado veio me cumprimentar. Ai eu falei: “desculpa, mas eu 

não cumprimento as mulheres”. “Ai é mesmo, vocês não podem” (disse ela). A 

resposta dela não foi a que me agradou porque tem que explicar pra ela porque a 

gente não cumprimenta as mulheres, entendeu? Não é que não pode, entendeu? 

Esse não pode está envolvido por uma idéia mais profunda. No entanto, eu tenho 
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um grande amigo Yussef, curdo, refugiado, como 99% dos curdos que estão no 

mundo. A cabeça dele é pedida ai no mundo inteiro.. 

VLR – O que vem a ser curdo? 

R – O curdo é como se fala o iraquiano, o brasileiro. O curdo é o cidadão nascido no 

Curdistão. É um território que existe entre o Iraque e a Turquia. Sadam Russein 

está sendo acusado de estar utilizando o armamento químico dele contra o povo 

curdo. É a maior etnia sem-terra do mundo. E o Yussef é um dos refugiados 

muçulmanos. E aí eu vou te mostrar, por mais que ele diga: “não eu não sou 

árabe, sou curdo” e...no entanto, ela estendeu a mão pra ele e ele deu a mão pra 

ela.... Hoje o que é espontâneo em mim é não dar a mão. O meu comportamento 

espontâneo é não estender a mão pra dar para uma mulher. O que me incomoda 

hoje é uma mulher tocar em mim. Na sexta-feira da semana passada à noite, eu 

estava na Mesquita. Chegou o dono do escritório onde eu trabalho e a esposa 

dele pra comprar algumas coisas no restaurante que tem embaixo, o restaurante 

do Rassan, pra comprar quibes. Eu tava sentado junto com outros muçulmanos e 

mesmo que eles não estivessem...a esposa dele chegou e: “João (nome fictício), 

não sei o que, não sei o que lá” e colocou a mão no meu ombro. Aquilo me 

incomodou. Aquilo me incomodou bastante, entendeu?. Aquilo me incomodou 

bastante. A minha espontaneidade tornou essa: a de não tocar nas mulheres. O 

tocar nas mulheres hoje é o que não é espontâneo em mim. É confuso, mas é 

cultura muçulmana. Uma vez a irmã, de uma das esposas do Profeta foi 

cumprimentar o profeta e ele disse a ela: em verdade eu não cumprimento as 

mulheres, mas em nenhum momento ele foi deselegante. Em outros momentos 

da história dele.. pelo contrário...as mulheres tinham grande admiração por ele 

tanto é que ele casou com mais de uma. Todas foram bem tratadas tal.. Agora o 

por que de não tocar né? A cultura muçulmana e não a cultura árabe? Porque na 

cultura árabe, a mulher dança a dança do ventre, praticamente semi-nua. Essa é 

a cultura árabe e aqui, em São Paulo, no Brasil existe essa prática: escola de 

dança-do-ventre no meio de muitas comunidades árabes como no clube Sírio-

Libanês tal. E existe festas onde as mulheres vão dançar e isso é inadmissível 

dentro da cultura muçulmana. Aquilo que foi mostrado na novela é 

extremamente irreal dentro da cultura muçulmana. Isso pode até acontecer no 

Marrocos, mas é meia dúzia de caras lá que não conhece nada de religião ou 

simplesmente viraram as costas pra cultura muçulmana. Por que então o homem 

não deve tocar? Porque você não tem intimidade com uma pessoa que não é sua 

mãe, não é sua filha, não é sua mulher. E tem que haver o respeito com a mulher. 

Você não pode tocar no corpo dela primeiro sem permissão. Agora o tocar se 

limita ao que? Uma mulher que ta tendo um ataque, ta caída, tendo um 

parto...você tem obrigação! Aí é a vida dela. Você passa por cima da segunda 

regra, que é o toque e vai pra primeira que é salvar a vida dela. Ah, mas não é 

intencional quando você cumprimenta! Hoje...pra mim parece ser tudo meio 

intencional. Então o Islã corta a idéia do que pode levar ao pecado. 

Vlr – Falando sobre a questão das mulheres dentro da mesquita. A mulher pode fazer 

uma Khutba na sexta-feira? 

R – Tem um aspecto importante, que é colocar a figura dela em exposição 

demasiada. Uma vez ela subindo no mimbar, sendo casada ou solteira é 

proibido. Uma vez casada, mais ainda. Imagina no meio da Khutba a quantidade 
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de homens? Depois como casada, pôxa, seu marido tá lá e ela exposta na 

presença de todo mundo? Depois de Adão, as mulheres foram mensageiras, mas 

quem foram os grandes? Abraão, etc. As mulheres são chamadas pra fazer 

Khubta pras mulheres. É obrigação do homem aprender o Alcorão, é ele que tem 

que passar o conhecimento da religião. A partir do momento que a mulher toma 

uma posição de um homem em cima da mimbar, isso significa que a 

comunidade está doente. 

Vlr – Quais as mudanças que a religião trouxe em sua vida social, na vida familiar e 

no trabalho? 

R – Primeiro da vida social. Eu me afastei das práticas de danceterias. Não que eu 

não goste, eu gosto. Amo dançar. Amo danceteria. Amo musica eletrônica. Amo 

whisky com flash power, entendeu? Amo cara, amo. Se eu pudesse tomava dois 

litros de whisky com flash power. Eu não tomo, minha religião não permite, 

porque tá no Alcorão. Eu sinto vontade? Hoje não sinto mais. Então, primeiro 

abandonar algumas práticas de certos lugares, falar de alguns assuntos, ler 

alguns livros, ver alguns filmes. Via, mesmo tendo uma prática religiosa. Via 

alguns filmes pornográficos e tal mas eu achava que depois eu ia lá na missa, 

fazia minha confissão, me sentia bem ficava tudo legal. Primeiro, na minha vida 

social, me afastei de um grupo de pessoas. Amo aquelas pessoas. Gosto daquelas 

pessoas, muito, inclusive tenho marcado dias pra ir falar “ô gente me afastei por 

causa disso, disso”.., explicar o que aconteceu comigo. Levar pra eles a idéia de 

que “ó não se preocupem comigo que eu não sou um bicho de sete cabeças. 

Parece, mais eu não sou. Me respeitem como eu sou que eu continuo respeitando 

vocês”. Hoje, em algumas coisas eu já não faço mais, é....quando eu vou pra 

academia, apesar que faz um tempo que eu não tô treinando que eu gostava de 

fazer musculação e gosto. Já não coloco o shorts mais aqui (gesto com a mão), 

coloco o shorts abaixo do joelho. Tal parte do corpo do homem não deve ser 

exposto. E ai vai...essas coisas assim certo? Sem contar a leitura. Eu já lia, agora 

eu já leio mais. Leio com uma outra visão. Realmente analisar se aquilo é certo 

ou não é independente do que seja. Social mudou isso. Familiar, mudou a 

atenção pra com minha família, a preocupação com minha família. Mostrar pra 

minha familia que o que eu falo é o que eu acredito. É a prática , o que o Alcorão 

diz, ta no Alcorão, ta na minha vida. Mostrar que eu sou tolerante com meu pai e 

que eu tou disposto a cuidar dele. Se meu pai ou minha mãe, se depender de 

mim nunca vão para o asilo porque a sharia, lei islâmica proíbe que os mande. 

Eu preciso amparar e que eu não vou fazer nada que venha envergonhá-los. 

Então é isso que eu tenho que passar todo dia na família e a família têm sentido 

isso. Ontem mesmo, num momento lá, minha irmã, a criança chorando. A minha 

sobrinha, 6 meses acho, começou a chorar compulsivamente e a minha outra 

irmã deu um grito: “Ahooo.. não sei o que e tal” com minha outra irmã, a caçula. 

E eu num estado, numa ora assim eu pah, dei um tapa. Não foi um tapa.... “por 

que você tava gritando já não chegava a menina e tal?” E ela gritava daquele 

jeito. Ai.... na ora eu pedi desculpa, coisa que eu não faria, entendeu? Tudo isso 

pra criar harmonia dentro de casa. E no escritório, deixar algumas coisas que 

infelizmente a advocacia nos conduz pra elas. Por exemplo, idéias como “vamo 

pelo caminho mais fácil”, mas “vamo ter que passa fulano pra trás”, “vamo fazer 

um acordinho aqui, vamo num sei o que”, os jeitinhos que os advogados fazem 

aquelas coisas e algumas coisas futuramente podem trazer prejuízo pra alguém 

mesmo que para mim só traga lucros. (aqui o informante fala dos advogados). 
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Tô fora! E eu tenho trabalhado isso cada dia mais, tentando corrigir, então, um 

exemplo: Dentro do escritório, quem liga pro advogado....as vezes o advogado 

não quer atender. Eu trabalho com mais de dez advogados! “Doutor, o fulano 

taí? (muda para um tom fino de voz) ... “Ah, ta viajando só volta amanhã...”. O 

cara tá aqui sem faze nada, tá coçando. “ Ah, manda dizer que eu não to”. 

Quando eu atendo (tô trampando cara!) Olha o seu fulano está, mas pediu pra 

não passar nenhuma ligação. “O sr. Fulano está, eu vou anotar o seu recado 

assim que ele puder ele retorna pro senhor”. As pessoas começaram a ver isso 

em mim. Os caras tiram o sarro. Colocam revista pornográfica dentro da minha 

gaveta. Esse tipo de coisa assim! Pedi pra eu comprar cerveja pra eles no bar e 

eu não transporto bebida alcoólica. Então é assim cara, dentro do escritório 

começou essa forma de respeito, entendeu? É claro que não é sempre. Sempre 

tem a chacota, o comentário: “ta vendo o seu povo lá se detonando, ta vendo o 

homem-bomba? Você vai pra lá” (imitando os comentários a respeito dele). 

Tenho um comportamento de não discutir, não criar casos. Coisas que 

antigamente eu não.....hoje, ainda que me desagradem eu fico na minha tal...eu 

tenho que notar pelo meu comportamento. 

VLR – O que mais te identificou no Islã? 

R – O Islã trouxe pra mim algo que eu estava procurando e que eu não entendia que 

as coisas da minha vida só não caminhavam direito, não tinha sucesso porque eu 

estava envolvido com a mentira, com práticas que não eram legais e por isso eu 

gastava meu dinheiro à toa. Eu chegava em casa, brigava, não achava que minha 

casa era um lugar confortável porque eu não estava mais agüentando todo 

mundo em casa. E que eu achava que no escritório onde eu trabalhava era uma 

bosta, porque eu estava querendo passar a perna neles e eles tavam passando a 

perna em mim. Hoje não. Dentro do meu trabalho eu sigo o que é correto porque 

se eu for correto acredito que Deus vai me dar o melhor. Eu posso lutar pra 

mudar sim, mas diz no Alcorão que ele não dará nada ao homem sem que ele 

mude o que há no seu íntimo. Se eu estou recebendo isso é porque alguma coisa 

dentro de mim não mudou. Eu tenho que mudar o meu íntimo e minhas práticas 

para que eu seja merecedor. Ou eu sou hipócrita, estou mentindo, ou não estou 

direito com alguma coisa. 

Vlr – Você acha que um dia poderá mudar de religião, novamente? 

R – Quando eu estava dentro da igreja católica eu via uma possibilidade de mudança. 

E mesmo via também uma possibilidade, de repente claro que a mínima, 

mínima, mínima 0,001 de transformar num protestante porque eu simpatizava 

com a idéia da igreja renascer. O culto deles era muito emocionante. Era um 

culto do sucesso profissional e eu gostava de ouvir aquela Sônia Ernandes 

falando no sucesso profissional, sucesso, sucesso, mas achava que eles 

exploravam muito essa idéia do dinheiro, mas eu gostava dos toques que ela 

passava do sucesso profissional. Eu também simpatizava só que bem menor. Eu 

nunca pisei lá pra...fui uma vez numa festa de rock que tinha. Fiquei dez minutos 

e voltei pra traz. Os caras tavam misturando rock com...uns negócios que não 

tinha muito a ver, entendeu? Agora, no Islã, eu não vejo cara! Acho que eu 

cheguei no limite da bexiga. Eu posso retroceder em prática é...beber, entendeu? 

É....ir numa danceteria, de repente cair na graça de uma moça ai, entendeu? 
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Agora, abandonar a fé que eu tenho que ta no Alcorão e na sunna? (gesto 

negativo com a cabeça). 

VLR – Então não há possibilidade de mudança, nem ir a uma danceteria? 

R – Hoje não vejo nenhuma. Danceteria? É uma fraqueza, é uma fraqueza tanto é que 

eu não ouço. Evito ao máximo, claro que se você entrar numa loja, num lugar e 

tal, em casa tão ouvindo música é...musicas que me lembrem as festas 

tal..música eletrônica...eu amo música eletrônica, mas eu evito ao máximo tá 

ouvindo porque assim eu vou me lembrar e tal. E se deixa veio...(tom de 

incerteza)a gente acredita no Alcorão. O Profeta diz que a gente é um daqueles 

com quem a gente anda. É bem aquele ditado: diga com quem andas que te digo 

quem você é. Então, existe esse negócio que também é forte. Se eu começar 

ouvir música e andar com os cara, amanhã eu tô indo véio! Já rola droga, já rola 

sexo, já rola idéia disso, idéia daquilo. Ai começa eu querendo achar que tem 

que ter a roupa melhor pra chegar no baile. Com perfume caro, com sapato caro 

pra mostrar pros outros que eu to por cima da carne seca quando na verdade eu 

tô errado. Porque eu vou mostrar que eu sou melhor que ninguém até porque, 

Deus disse no Alcorão que o melhor do mundo é o mais temente. E eu posso 

regredi na minha prática dentro do Islã. Então eu cheguei no final da picada. Eu 

leio outras coisas assim tal. Eu leio, mas eu leio com essa idéia meio 

comparativa. Não comparativa com o meu pra ver se isso aqui quebra o que eu 

tô acreditando, mas eu vou vê aqui onde o meu tá derrubando, entendeu? 

VLR – Obrigado , valeu pela entrevista! 

R – Obrigado você. 

 

 


