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Allah também é 
brasileiro

Raul Mourão (repórter) e Hugo Queiroz (bolsista de Jornalismo da Diretoria de Comunicação/UFJF)

TESES

Estudo retrata o islã na Região Sudeste, analisa o perfil de comunidades e revela tensões em 
relação à tendência de se tornarem menos vinculadas à cultura árabe

TESES

Momento de fé, comandado pelo sheik Amr Mohamed Amin 
em mesquita localizada em Juiz de Fora (MG)
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O ritual em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo deu lugar a cinco 
orações diárias também a Deus - 

Allah, em árabe (a grafia Allah, em árabe, 
foi mantida porque reforça o significado 
de o único deus da religião e é adotada 
por pesquisadores) - mas único em vez da 
trindade cristã no cotidiano do ex-diácono 
Bernardo. “Estava com a ordenação pres-
biteral marcada, aí conheci uma pessoa 
que me deu o Alcorão. Li a primeira su-
rata [capítulo], tive uma grande emoção. 
Quando cheguei à segunda, chorava como 
criança. Eu era muçulmano internamente. 
Em três anos de islã, aprendi muito mais 
do que em toda a minha vida de católico.” 
A história do ex-seminarista, cujo nome 
verdadeiro foi preservado, integra a tese 
de Edmar Avelar de Sena sobre caracterís-
ticas do islã no Sudeste do Brasil, defen-
dida no Programa de Pós-graduação em 
Ciência da Religião da Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora (UFJF). O estudo mostra 
tendências, tensões internas, processos 
de identificação e similaridades entre co-
munidades que professam essa fé.
A vida do ex-clérigo revela, ao menos, três 
aspectos da pluralidade das comunidades 
muçulmanas no campo religioso brasilei-
ro. O primeiro é o crescimento de adeptos 
sem origem árabe, indicando propensão à 
abertura e à universalização do islã ante 
sua histórica composição, no Brasil, por 
grupos étnicos, principalmente, sírio-li-
baneses. Conforme a comunidade a que 
pertencem, os novos fiéis tendem, em 
diferente intensidade, a se identificar ou 
não com culturas árabes. O segundo pon-
to é a ruptura com referências religiosas 
pregressas. “Tudo que diz respeito às vi-
vências anteriores é, de certo modo, enca-
rado como um desvio”, resume Sena. “Por 
isso, os novos integrantes consideram-se 
revertidos em vez de convertidos, por en-
tenderem que o homem nasce submisso 
a Allah, mas, como nesses casos, seguiu 
outra fé até encontrar a muçulmana para 
reversão”, acrescenta o professor Volney 
Berkenbrock, orientador da pesquisa.
Outro traço é o empenho de convertidos 
na divulgação do islã. “Embora não se fale 
de proselitismo oficialmente, tal postura 
faz parte do conceito de religião vivido pe-
los recém-convertidos”, afirma o autor da 
tese, exemplificando com a fala de um ex-
-evangélico, para quem a religião deve ser 
levada a todos os lugares que não conhe-
cem o islã, principalmente aos jovens. No 

Rio de Janeiro, a difusão ocorre por meio 
da distribuição de livros, palestras em es-
colas e visita à mesquita, como também 
há o interesse de moradores em conhecer 
as práticas islâmicas. Sena foi entendê-
-las de modo sistemático. Estudou três 
sociedades beneficentes - estrutura na 
qual integrantes se organizam - de Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro e São Bernardo 
do Campo (SP). A pesquisa etnográfica le-
vou três anos, incluindo aplicação de 120 
questionários. 
 

ISLÃ PLURAL
A tese, defendida em 2013, frisa que não 
é possível considerar a existência de um 
único islã no Brasil ou no mundo, distri-
buído em escolas e tradições. “Por terem 
se organizado a partir de diferentes gru-
pos étnicos, as comunidades muçulma-
nas produziram, cada uma à sua maneira, 
meios de manifestar seu ideal de identi-
dade. Em um campo religioso fluido como 
o brasileiro, o islã encontra espaço para 
demonstrar sua característica plural”, des-
taca o pesquisador.
Em São Bernardo (SP), a presença árabe 
é mais forte. A comunidade sedia o 
Centro de Divulgação do Islã para a 
América Latina (Cdial) e a seção brasileira 
da Assembleia Mundial da Juventude 
Muçulmana (Wamy, na sigla em inglês). 
Há feira com produtos típicos e um 
restaurante. “Os convertidos se esforçam 
em estudar a língua árabe, usam 
vestimentas tradicionais nas reuniões 
de sextas-feiras e intercambiam em 
países árabes. Ademais, há contingente 
significativo de descendentes de sírios 
e libaneses. Muitos sheiks, mesmo 
brasileiros, mantêm o caráter étnico da 
religião”, explica Sena.
Em Belo Horizonte (MG), há tensões 
resolvidas “no jeito mineiro”, 
discretamente, entre convertidos e 
imigrantes. A própria sociedade já se 
separou e voltou a se reorganizar. Os 
questionamentos giram acerca da 
predominância de imigrantes e seus 
descendentes na diretoria da sociedade, 
hábitos e a forma com que estabelecem 
regras por sustentarem economicamente 
a mesquita. “É uma disputa velada. 
Porém, mesmo diante do conflito, os 
membros insistem na ideia de que ela é 
unida e que não há divisões”, conclui Sena.

No Rio, o islã é menos caracterizado 
por grupo étnico - a maioria dos 
componentes, na época do estudo, era 
de convertidos, 55%; e imigrantes, 35%. 
Em março de 2015, o percentual foi a 
75%, segundo o presidente da sociedade 
local, Mohamed Zeinhom Abdien. Essa 
estrutura mais abrasileirada influencia 
a relativa resistência da comunidade ao 
arabismo sob o argumento de que não é 
preciso seguir culturas do Oriente Médio 
para ser muçulmano. A língua árabe, no 
entanto, é valorizada, como em todo o 
mundo, na liturgia. Abdien explica: “Não 
seguimos a cultura árabe, mas sim a 
religião, o Alcorão e o comportamento 
de nosso profeta. A mesquita é a casa de 
Deus onde todos entram. Não tem a ver 
em ser árabe ou mais liberal”.

A pluralidade percebida no Brasil não im-
pede a formação de laços identitários, 
como o desejo de uma comunidade uni-
versal, a Ummah. “A amálgama que sus-
tenta esse ideal é a união pela fé em um 
Deus único e em seu mensageiro”, explica 
Sena. Outro ponto em comum surge do 
incômodo com estereótipos, ainda mais 
em tempo de grupos terroristas muçul-
manos. “Queremos mostrar o contrário do 
que se passa na mídia, como a violência 
do Estado Islâmico. Muçulmanos não são 
sinônimos de terroristas, de fanáticos. 
São religiosos. Esses comportamentos 
são individuais”, destaca Abdien. Para o 
líder, classificar todos os muçulmanos 
como terroristas é dizer que brasileiros 
também o são quando criminosos cris-
tãos incendeiam pessoas em favelas.

“Cada [grupo religioso] tem o 
direito de gritar o que quiser, 
desde que não acuse ou menos-
preze a religião do outro. Tanto 
que todos os países muçulmanos 
têm igrejas, sinagogas. Não existe 
opressão, porque não há fé com 
força. Dá para conquistar respeito 
das pessoas com força e dinheiro, 
mas nunca o coração e o amor 

delas”

(sheik Amr Mohamed Amin)
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JUIZ DE FORA
E O ISLÃ
Juiz de Fora (MG) também possui sua 
sociedade muçulmana beneficente, sob 
orientação do sheik Amr Mohamed Amin. 
“A maior parte dela é de brasileiros. A 
gente acredita em Deus, nos anjos, nos 
profetas mensageiros, e nos livros sa-
grados - o de Abraão, o Torá, os Salmos, 
o Evangelho e o Alcorão. Cada [grupo re-
ligioso] tem o direito de gritar o que qui-
ser, desde que não acuse ou menospreze 
a religião do outro. Não existe opressão, 
porque não há fé com força. Dá para con-
quistar o respeito das pessoas com força 
e dinheiro, mas nunca o coração e o amor 
delas”, sentencia.

“Apesar de usar o véu chamar mais aten-
ção do que não usá-lo, no Brasil, ainda é 
melhor, porque é ao objeto que chama 
atenção, não ao corpo”, argumenta outra 
muçulmana Lynick Abiorana, de 17 anos, 
há sete meses revertida. Há mais tempo 
como muçulmano, Julio Ferreira frequen-
ta a mesquita local há 14 anos e percebe 
que fatos “no mundo islâmico refletem 
aqui, seja com a procura por informação 
ou opiniões negativas da população”. Já 
Wesley Filgueiras cogitou ser seminarista 
na Igreja Metodista, mas há sete meses 
tornou-se muçulmano. O que mais o sur-
preende positivamente é a disciplina e a 
irmandade pregadas. “Não há distinção 
de classe. As pessoas se ajudam, são hu-
mildes e não tentam se mostrar mais que 
as outras.”

Leia a entrevista com o sheik da Sociedade Beneficente Muçulmana de Juiz de Fora, Amr Mohamed Amin, no site da “A3”: www.ufjf.br/revistaA3
Centro de Divulgação do Islã para a América Latina: www.islambr.com.br
Assembleia Mundial da Juventude Muçulmana (Wamy - Brasil): www.wamy.org.br
Edmar Avelar de Sena: doutor em Ciência da Religião pela UFJF, professor do Departamento de Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-MG) - bit.ly/lattesEdmar
Volney Berkenbrock: doutor em Teologia pela Faculdade de Teologia Católica da Universidade Federal de Bonn (Alemanha); professor do Departamento de Ciência 
da Religião do Instituto de Ciências Humanas e do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião da UFJF - volney-berkenbrock.com

Uma das integrantes da comunidade é a 
historiadora e psicanalista Leila Moraes 
de Souza, que aderiu ao islã há dois anos, 
mas seu interesse pela religião remonta 
à infância. Foi dando aulas em curso pre-
paratório para ingresso na UFJF que se 
aprofundou na história árabe e conheceu 
mais o islã com ajuda de ex-aluna. Além 
de redirecionar sua religiosidade e sentir 
benefícios, a vida como mulher muçul-
mana trouxe novos hábitos: a consulta a 
homens médicos é feita acompanhada, o 
cabelo é coberto com véu e a carne suína 
é repelida. “Foi Deus quem orientou. Não 
estou aqui para julgar o que Ele determi-
nou”, afirma Leila, explicando que escritu-
ras islâmicas trazem recomendações para 
o cotidiano.
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