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Resumo 

Essa presente monografia tem como intuito pesquisar a relação entre música e religião, 

focalizando a religião Islâmica. O objetivo geral do trabalho é entender as possíveis ligações 

do islã com a música e como esta é vista a partir de um determinado contexto, problematizando 

se a música é permitida ou não. O contexto de trabalho de campo foi a Mesquita da Luz, uma 

instituição muçulmana localizada no Rio de Janeiro. A monografia é o desejo de entender a 

visão de adoração para os muçulmanos, e como essa adoração pode estar ligada ou não com 

música. 

Palavras chaves: música, islã, religião, Mesquita da Luz 
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ABSTRACT 

This work intends to investigate the relation between music and religion, keeping the 

focus on the Islamic religion. The purpose of the work is to understand possible connections 

between islam and musi, and how music is known from a given context, problematizing whether 

music is allowed or not in the mosque of ligth, a muslim institution which is located in Rio de 

Janeiro.  The main intention is to understand whether worship for Muslims is linked or not with 

music. 

Keywords: music, , Islam, religion, mosque 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

 

A minha pesquisa baseia-se exclusivamente na instituição SBMRJ – Sociedade 

Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, localizada na rua Gonzaga Bastos, no bairro da 

Tijuca, e mais precisamente na Mesquita da Luz, nome que é dado ao templo de oração dentro 

da presente instituição. A SBMRJ foi fundada por imigrantes árabes que buscavam reunir a sua 

pequena comunidade para que pudessem se juntar e manter a sua fé e religião. Durante seis 

meses frequentei a Mesquita, participando das orações de sexta-feira, que é a reunião tradicional 

do local. Busquei observar como os membros da comunidade muçulmana sunita constroem a 

partir de um imaginário religioso suas impressões sobre a utilização da música como um meio 

de adoração e construção de um self religioso. 

A comunidade sunita atualmente é composta em sua maioria por brasileiros 

convertidos, contabilizando um total de 80% segundo os dados da SBMRJ. Na sua distribuição 

de membros restantes dividem-se entre “árabes” e “africanos”. O ponto central da vida religiosa 

acontece dentro do templo religioso, a mesquita. No templo ocorre a realização da oração, de 

casamentos, de profissão de fé, e a atuação de um bazar. 

O objetivo da pesquisa é entender a forma como a música é vista na presente instituição 

e como os muçulmanos, tanto os convertidos quanto os de origem árabe, ressignificam algumas 

categorias, como musicalidade e musicalização e como essa ressignificação pode contribuir 

para afirmar um self religioso característico. 

Neste primeiro capítulo. Comento sobre as implicações do campo, contando o relato 

da minha trajetória até o objeto de pesquisa e a metodologia utilizada na etnografia. Abordo as 

questões que me fizeram escolher essa temática e como se deu o estabelecimento do primeiro 

contato com a comunidade muçulmana sunita do Rio de Janeiro.  
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No segundo capítulo, abordo as temáticas que envolvem a música e o islã trazendo 

uma visão teórica à respeito dos temas. Através de referências bibliográficas e documentários, 

proponho uma reflexão quanto ao que é o sentido e a definição de música, trazendo também 

uma visão da cultura islâmica, conforme alguns relatos dos membros da comunidade sunita 

muçulmana do Rio de Janeiro. 

No último momento da pesquisa, o terceiro capítulo, exponho as reflexões sobre 

música e arte. O enfoque está nos relatos das mulheres muçulmanas da comunidade sunita e 

como a ressignificação de musicalidade e as divergências de opiniões quanto a música e a 

cultura que as mulheres estão inseridas interferem na sua forma de enxergar determinadas 

categorias e contribui para a construção de uma identidade religiosa particular. 

 

 

1.1 A TRAJETÓRIA ATÉ O OBJETO 

Dou início a esse capítulo falando a respeito da decisão pelo objeto de pesquisa, com 

base em todos os relacionamentos que atravessaram a minha jornada e influenciaram minha 

escolha. Todos as pessoas que me auxiliaram foram de suma importância para o esclarecimento 

e para alcançar os dados desejados. 

O interesse pelo tema da pesquisa começou quase no final da graduação. No início o 

que pensava em escrever não era sobre religião, apesar de ser o tema que sempre me atraiu 

mais. Mesmo que já houvesse lido diversos textos e possuído os primeiros contatos com essa 

temática na antropologia, ainda não tinha descoberto qual tipo de pesquisa poderia explorar 

dentro do tema, então coloquei de lado o desejo pelo assunto. Outro objeto que tinha curiosidade 

em entender mais a respeito era a música. Do jeito que sempre esteve presente na minha vida, 

porque já havia feito aulas de canto, aulas de teclado e obtido um contato semanal com a mesma, 

a curiosidade em descobrir seus desdobramentos, e os efeitos que ela causa no cérebro, nas 

emoções e na espiritualidade, foi quase que inevitável. 
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Dessa maneira decidi por buscar compreender mais sobre esse universo e a partir dessa 

percepção, comecei a questionar-me por que não unir essas duas temáticas - música e religião 

- e tentar entender o impacto religioso que a música causa nas pessoas de determinadas 

religiões. Floresceu uma curiosidade em descobrir a respeito de como a adoração1 com música 

pode afetar a espiritualidade do indivíduo. 

Sob orientação do professor Dr. Daniel Bitter, que ministra aula de antropologia da 

música, comecei a pensar além do que estava imaginando para a pesquisa. Como eu não sabia 

muito bem um recorte do que gostaria de pesquisar, não entendia como poderia desdobrar este 

tema. Quando disse que queria pesquisar a música nas múltiplas religiões existentes e entender 

um pouco sobre como elas lidavam com a questão da música na espiritualidade, o que ele me 

propôs foi fazermos um recorte para determinada religião, da qual foi sugerida primeiramente 

o cristianismo, para que dessa forma pudesse ocorrer um aprofundamento do assunto. 

Quando proposta essa religião, meu então orientador comentou sobre o quanto já 

haviam pesquisado desse assunto e dos diversos estudos já realizados. Não era a temática que 

me interessava justamente por essas questões apontadas, e por também ter um contato familiar2 

com o assunto já que é a religião a qual eu pertenço, tendendo a naturalizar algumas questões. 

Alegando que seria um trabalho original e que poderia render algumas descobertas 

interessantes, a outra opção dada pelo Professor Bitter foi focalizarmos o islã. De acordo com 

o meu reduzido conhecimento sobre o assunto, porque a cultura era desconhecida para mim, 

onde as únicas informações sobre essa religião vinham através da televisão, ou segundo o que 

o noticiário me apresentava, não me interessei de início pela questão. Após esse debate sobre 

qual caminho trilharíamos, decidi-me por entender a música nas religiões afro-brasileiras, 

chamadas de religiões de matriz africana - pois tiveram sua origem da cultura dos povos 

africanos que foram trazidos como escravos para o Brasil. 

                                                           

1Segundo o dicionário da língua portuguesa, adoração significa uma “expressão de afeto, de carinho, de 

homenagem ou submissão”. Utilizo esse termo para exemplificar o ato de submissão feito pelos muçulmanos à 

uma divindade em específico - Allah.  

2 .O uso do termo familiar está pautado na ideia de Roberto Da Matta sobre o conceito em seu texto “O 

ofício de etnólogo, ou como ter anthropological blues, (Da Matta, Roberto. 1974)”   
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Meu foco de pesquisa se daria em torno do Candomblé e Umbanda, pois acreditava 

que teria mais facilidade para me inserir no campo, já que possuía laços familiares com pessoas 

que estão inseridas no contexto da religião. Naquele momento da pesquisa, meu orientador em 

questão não poderia continuar me auxiliando e me recomendou algumas pessoas das quais eu 

poderia dar continuidade no trabalho. 

Comecei a trabalhar com outro professor de música como orientador e demos 

prosseguimento aos estudos que já estavam sendo feitos. Tentamos pensar em uma maneira de 

aproximação com o campo, como por exemplo, ir visitar os terreiros. Como não houveram 

possibilidades de realizar essa introdução, e com o surgimento de diversas dificuldades no 

percurso para esse objeto de estudo, meu entusiasmo com o tema diminuiu e comecei a pensar 

na proposta de estudar o Islã como me tinha sido aconselhado inicialmente. 

Nesse mesmo período em que realizava a prática de pesquisa, estava cursando a 

disciplina de teoria antropológica contemporânea com a professora Mirian Alves de Souza. Ao 

decorrer das aulas, o interesse sobre os temas debatidos em sala, tais quais, estado-nação; 

religião, e nacionalismo, cresceram a ponto de me fazer interessar muito sobre as questões que 

envolviam o oriente médio, sua cultura e dentro disso, a religião islâmica. Através da leitura de 

alguns textos desenvolvidos em aula que tratavam sobre o Islã, senti-me impulsionada a me 

inteirar mais sobre o tema. Sob a orientação da professora Mirian, começamos a discutir a 

respeito do assunto e a destrinchar o que poderíamos explorar do mesmo. 

1.2 - A INSERÇÃO NO CAMPO 

 

Realizei trabalho de campo na Mesquita da Luz durante o período de agosto de 2018 

até novembro de 2018. Utilizo assim como Liza Dumovich (2016) a denominação Mesquita da 

Luz e não SBMRJ, porque a pesquisa foi realizada no edifício onde a sociedade está implantada. 

E assim como ela cita em seu texto sobre as considerações de Silvia Montenegro (2000, p.31-

2) “os muçulmanos no Brasil, de modo geral, costumam chamar as sociedades de mesquita, 

haja vista a definição nativa desse termo como “o lugar onde a comunidade dos fiéis se reúne 

para tratar de seus assuntos, sejam eles religiosos ou não.” (Dumovich, 2016, p.79). 
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Neste momento já sob a orientação de Mirian, o primeiro caminho que pensamos foi 

entender como se dava o assunto sobre música na Mesquita da Luz, problematizando a seguinte 

questão: "É permitido música na Mesquita da luz?". Após levantar esse debate para pesquisa, o 

caminho a ser trilhado era entender o sufismo, que é uma vertente do islã, onde sua base consiste 

num conjunto de doutrinas, que tem os pilares do islã – que explicarei mais a frente - só que 

com uma temática mística. O sufismo é uma forma de se obter conhecimento, acreditando que 

este não é dado, e sim obtido.  Após entender o sufismo, a ideia consistia em relacionar o mesmo 

a mesquita, e observar como seria a ótica a respeito desse assunto para os muçulmanos, porém, 

os frequentadores da instituição são uma comunidade sunita, e alegam que em sua base o 

sufismo começa dessa forma próxima ao sunismo, mas segundo eles, atualmente sofreu 

mudanças teológicas, se desvinculando do islã e chegando a influenciar até mesmo muitos 

budistas na questão do lótus3. Então para a comunidade muçulmana do Rio de Janeiro, ele é 

considerado como uma inovação e um desvio da religião. 

Como não obtive êxito ao entrar em contato com uma Casa de oração de Sufi Music, 

localizada no município de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, decidi por focar 

minha pesquisa somente na Mesquita da luz da Tijuca e sua relação - se houvesse alguma - com 

a música. 

• O primeiro contato com a Mesquita da luz 

Chegado o primeiro dia de campo4, confundi-me do horário que começava a oração de 

sexta-feira, a principal oração da semana na instituição. Cheguei por volta de 14h da tarde na 

Saens Pena, um bairro da Tijuca, Zona norte do Rio de Janeiro. Apesar de não conhecer muito 

bem o bairro, procurei informações na rua, e um fato curioso é que nenhuma das pessoas da 

qual eu pedia informação sobre a mesquita sabiam sobre ela. Mesmo com a dificuldade das 

informações, não foi difícil achar o local. Assim que cheguei, haviam dois homens do lado de 

dentro sentados em frente a porta de entrada. Me apresentei e disse que estava ali para realizar 

uma pesquisa sobre a mesquita. Um dos homens me direcionou para o templo, recomendando 

                                                           

3 Relacionado a flor de lótus, que aponta para pureza espiritual, do corpo e da mente, segundo o budismo. 

4 Noção de campo em Bourdieu (2004).  
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que eu tirasse os sapatos para adentrar, pois era necessário que assim fosse e que todas as 

pessoas eram orientadas a realizar tal procedimento. O ato de tirar os sapatos pra entrar no 

templo está ligado a um simbolismo da questão da purificação que deve ser feita para adentrar 

o templo5. Enquanto eu esperava algum responsável da mesquita vir me atender, tentei entrar 

em contato com algumas “irmãs”6, que estavam sentadas no tapete7 dentro do templo. Foi-me 

recomendado para ser minha interlocutora, a responsável pela direção do departamento 

educacional da instituição, chamada Petra. Perguntei as irmãs se ela estava presente e disseram 

que estava em almoço, e que logo poderia me atender. 

Nesse espaço de tempo que esperava pela Petra, duas irmãs puxaram assunto comigo. 

Uma delas, mais reservada, perguntou de qual instituição de ensino eu era e forneceu-me 

algumas informações sobre o horário de funcionamento das reuniões. A outra mulher, mais 

comunicativa, perguntou-me meu curso, queria saber qual era o tema da minha pesquisa e após 

eu responder as suas indagações, elogiou o trabalho dos antropólogos e as pesquisas8 dos 

estudantes da Universidade Federal Fluminense, que a seu ver são muito boas. Enquanto estava 

sentada em uma das cadeiras enfileiradas que ficam ao lado da porta onde geralmente ficam 

visitantes não-muçulmanos, pude observar um pouco sobre a estética do lugar. A mesquita 

                                                           

5 Essa questão da purificação é algo previsto no alcorão, e algo que o profeta Muhammad também fazia. 

Essa ideia está baseada no fato de que o ambiente em que se realiza a oração precisa ser limpo, onde não se encontre 

nenhum tipo de impureza trazida da rua. Informação verbal: Petra – 11-2018 

6 Esse é um termo comumente utilizado pelas muçulmanas na Mesquita da luz para se comunicarem 

entre si, pois acreditam que, primeiramente são irmãos em humanidade, já que segundo os muçulmanos, todos 

descendem de Adão e Eva, logo, possuímos a mesma linhagem e origem, e num segundo momento, chamam-se 

dessa forma pois é um ato simbólico de afeto entre as irmãs com o intuito de lhe desejar o melhor dentro da religião. 

Não é um termo obrigatório e também é muito comum usar a expressão ‘sadika’ que significa amiga. Dumovich 

(2012).  

7 Normalmente todas as mesquitas do mundo são tapetadas 

8 Pesquisas essas realizadas pelos pesquisadores do NEOM - Núcleo de Estudos do Oriente Médio, da 

Universidade Federal Fluminense produzidos na Mesquita da luz, tais quais: “Conhecimento, identidade e poder 

na comunidade muçulmana sunita do Rio de Janeiro, Niterói 2006; “Identidades religiosas e fronteiras étnicas: 

Um estudo do ritual da oração na comunidade Muçulmana do Rio de Janeiro.” Religião e Sociedade, Rio de 

Janeiro, 29(2). 2009. De Gisele Chagas;  CAVALCANTE, Cláudio. “Processos de construção e comunicação das 

identidades negras e africanas na comunidade muçulmana sunita do Rio de Janeiro.” Niterói, 2008; PEREIRA, 

Mauro. A Ciência Revelada: codificação religiosa e racionalização na comunidade muçulmana sunita do Rio de 

Janeiro. Niterói, 2011.; DUMOVICH, Liza. “YA HABIBI: Crise de vida, afeto e reconfiguração do self religioso 

na conversão de mulheres ao islã, na Mesquita da Luz”. Niterói, 2012. 
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possui alguns tapetes no chão, mas não é toda forrada com os tapetes. O motivo para esse fato, 

é que o tapete da mesquita chegou e ficou preso no Porto de Santos pelo fato de serem muito 

pesados (são toneladas). Nesse mesmo tempo a receita federal entrou em recesso, e o tapete foi 

começando a estragar no armazenamento. Quando eles conseguiram a liberação, ele já estava 

podre, e então resolveram deixar pra leilão já que era um tapete caríssimo, feito à mão por 

doação da Árabia Saudita9. Na sua parte de trás ficavam quatro tapetes pequenos e dois grandes, 

e percebi que nessa parte era o lugar no qual as mulheres se reuniam, e que ao meu ver ficavam 

separadas dos homens, pois eles se reuniam mais a frente, através de uma separação de cadeiras. 

Depois da leitura sobre a descrição da Mesquita da Luz de Liza Dumovich (2012) confirmei 

que há de fato uma separação. Aproveito o ensejo para usar de suas palavras sobre a descrição 

da instituição de uma maneira mais detalhada: 

“O muro que separa a mesquita do mundo profano da rua é um tapume de 

madeira pintado de branco, cujo portão de ferro leva a um corredor lateral descoberto, 

onde há janelas e três portas de entrada para o salão, que ocupa quase todo o primeiro 

pavimento. Na outra extremidade, oposta ao portão, está o banheiro masculino, cuja 

entrada é defronte de quem chega à mesquita. A primeira porta, que acessa 

diretamente o tapete de oração dos homens, está sempre fechada. A segunda adentra 

o ambiente masculino, entre o tapete e a sapateira, onde os homens guardam os seus 

sapatos, ao entrarem no templo. Esta porta seria de seu uso exclusivo, mas algumas 

mulheres distraídas ou desavisadas, também acabam por utilizá-la. A terceira leva à 

área reservada às mulheres, mas também ao fundo do salão, um ambiente de intensa 

interação entre os membros da comunidade(...) Entre a área das mulheres e a dos 

homens, isto é, entre o tapete delas e as carteiras deles, há um espaço para circulação 

que fora do horário do salat al-jumma (oração de sexta-feira), é comum.” (2012, p.82-

84) 

Após passar esse tempo observando a estética da instituição, faço meu primeiro 

contato com a Petra. De maneira solícita sentou-se à minha frente na cadeira e depois que me 

apresentei, ela também fez sua apresentação. Petra é uma muçulmana convertida, assim como 

a maioria dos frequentadores da Mesquita da Luz, que como a mesma afirma, compõem um 

                                                           

9 Informações segundo Petra. 28-06-2018 
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número considerável, sendo 80% dos membros brasileiros, e o restante divididos em árabes e 

africanos. 

Na sua trajetória, ela me conta que veio de Rondônia, região norte do país, e converteu-

se quando veio para o Rio de Janeiro. É casada com Fernando, um dos responsáveis 

institucionais da mesquita. Ela conta que antes de se converter era simpatizante da religião 

islâmica e dos costumes árabes, o que influenciou na sua conversão. 

Depois de fazê-la algumas perguntas sobre música, ela levanta uma questão: “Música 

é proibida em que circunstâncias? Em que sociedade? Em que situação?” e me relata sobre a 

ocorrência de festividades em que o profeta liberava a música, inclusive a dança das mulheres. 

E a seguir, ela afirma: “O islã não se adapta as coisas, as coisas se adaptam ao islã.” 

É dessa maneira que eu começo as visitas a Mesquita da Luz, redirecionando todo o 

meu foco inicial para outra perspectiva, para entender como uma estética musical religiosa e a 

construção do indivíduo estão conectados. 

1.3 - Metodologia 

Utilizar a etnografia como método consiste em observar a realidade através da inserção 

no campo do objeto a ser estudado. A técnica adotada foram a observação direta, que implica 

na inserção do pesquisador na comunidade estudada, e também dados coletados pelo site da 

SBMRJ, além de entrevistas com algumas mulheres muçulmanas membros da Mesquita da Luz. 

Durante o período que frequentei a oração as sextas-feiras, pude observar as atividades 

institucionais e práticas religiosas dos agentes. A base teórica está sustentada em levantamentos 

bibliográficos, tais quais, textos, livros, artigos, sites e vídeos online. 

O primeiro contato estabelecido com a comunidade muçulmana aconteceu no primeiro 

semestre de 2018. Me propus a ir nas orações de sexta-feira pelo menos duas vezes ao mês. A 

inserção foi tranquila, porque minha orientadora já realizava um trabalho com seus alunos na 

mesquita, então os muçulmanos estavam acostumados a receber estudantes para conhecer sobre 

o islã ou realizarem pesquisas. 
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Uma das primeiras mulheres que tive contato de maneira mais pessoal, chama-se 

Elaine, me contou sobre os cursos que eram oferecidos pela instituição e que eram abertos a 

população e que frequentemente estão recebendo pesquisadores para saber mais sobre a 

religião.  

Todos os nomes próprios que são citados na pesquisa correspondem aos verdadeiros 

nomes dos interlocutores. Todas as pessoas entrevistadas permitiram autorização para 

utilizarem seu nome e não fizeram questão de colocar um nome fictício.  
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2 - MÚSICA E ISLÃ 

Com uma visão teórica sobre os temas que transpassam a pesquisa e para uma melhor 

compreensão do assunto, busquei esmiuçar a respeito dessas duas temáticas. 

2.1 - O ISLÃ NUMA ÓTICA LITERÁRIA 

O Islã por definição geral, ou melhor dizendo, pelos seus adeptos, caracteriza-se como 

uma palavra de origem árabe que tem como significado "submissão à vontade de Deus", seguido 

da seguinte afirmação pelos muçulmanos: "O conhecimento de Deus e a crença n’Ele 

constituem a verdadeira base do Islã". Como em sua etimologia a palavra "salam" significa 

"paz", o islã baseia-se em alcançar uma verdadeira paz de espírito e confiança onde deve-se 

submeter a Deus e viver uma vida de acordo com seus ensinamentos. Os adeptos do islã 

conforme a comunidade sunita se caracteriza, creem na unicidade de Deus, e consideram que 

não há nenhuma divindade que mereça adoração a não ser Ele, pois é o detentor de todo o poder 

existente, sendo assim, motivo de todo ser humano ser submisso. Allah, nome de Deus segundo 

a língua árabe e como é chamado pelos muçulmanos, não é um Deus exclusivo dos mesmos. 

Como não há esse exclusivismo, o islã possui milhares de convertidos ao redor do 

mundo de diferentes nacionalidades, onde encontram-se muçulmanos de diversos grupos 

étnicos e raças. Para os muçulmanos em geral e em especial os da comunidade, qualquer pessoa 

que venha a se submeter e adorar voluntariamente a Deus com exclusividade, é considerado 

como tal. Segundo eles, o profeta Muhammad foi o último profeta do islã e Deus revelou a este, 

a mensagem final que é eterna e universal abrangendo toda a humanidade, cumprindo assim o 

pacto que fez com Abraão, que é considerado como um dos primeiros e maiores profetas10. Os 

adeptos reafirmam "Os muçulmanos não são parte de um povo, ou raça, ou nação, pelo 

contrário, estão em todos os lugares do mundo e têm as mais diversas origens11." Conforme 

dados da SBMRJ, existem muçulmanos na Europa, Estados Unidos, Canadá, América do Sul e 

                                                           

10 Informação segundo relatos de artigos da SBMRJ. 

11 Site SBMRJ. 
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grande maioria dos muçulmanos estão localizados na Ásia e apenas 18% destes são de origem 

árabe, confirmando a afirmação acima. 

Ainda segundo dados da SBMRJ, o nome correto para o último profeta é Muhammad, 

pois, embora no Brasil, este seja conhecido como Maomé, há uma afirmação de que nome 

próprio não se traduz, logo, deve-se usar a maneira certa de pronúncia. Os muçulmanos 

acreditam que o Alcorão seja o último livro revelado por Deus de maneira a orientar a 

humanidade no caminho que deve ser seguido, ou seja, no caminho correto, para que dessa 

forma obtenha-se êxito nesta vida e na vida vindoura. A partir do livre-arbítrio dado por Deus, 

o indivíduo possui a capacidade de escolher seu próprio caminho por conta de obter capacidade 

racional - essa também dada por Deus - onde acredita-se que escolherá o caminho que 

considerar ser o melhor. O caminho que agrada a Deus foi orientado pelos profetas e pelos 

livros que foram revelados, então cada um torna-se inteiramente responsável pelas escolhas que 

exerce. 

Para Gisele Chagas em "Identidades religiosas e fronteiras étnicas", "um sistema 

religioso transnacional como o islã deve ser apreendido a partir dos processos de re-imaginação 

e ressignificação dos elementos constitutivos de sua tradição normativa que são elaborados por 

seus adeptos a partir das condições locais de vivência religiosa"(2009, P.11), o que significa 

que obtêm-se diversas formas de interpretação do islã em questões teológicas e nas suas práticas 

rituais, e que o influenciam "nos caminhos pelos quais as identidades religiosas são construídas 

e experienciadas pelos agentes religiosos". Chagas (2009) 

 Para Talal Asad (1986), existe uma "grande diversidade de crenças e práticas entre os 

muçulmanos", e o que se deve fazer é encontrar um conceito que se adeque a estas. Ele afirma 

que "O islã não é nem uma estrutura social característica nem uma coleção heterogênea de 

crenças, artefatos, costumes e moral. Ele é uma tradição." Asad (1986). Essa "tradição" precisa 

ser vista como uma "tradição discursiva", que é relacionada a " formação de sujeitos morais, a 

manipulação de populações (ou a resistência a ela) e a produção de conhecimentos 

apropriados." Asad (1986, p.5-14). Essa "tradição", como afirma Liza Dumovich, "não é a 

transmissão de costumes cristalizados, mas o ponto a partir do qual os modelos normativos da 

religião são recriados e atualizados segundo o momento histórico e o contexto cultural."(2016, 

p.20). 
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Como o islã possui seu próprio sistema político, social, moral, econômico, etc.12; ele é 

considerado um sistema de vida completo pelos adeptos, porque fornece base para as diversas 

temáticas em que o indivíduo está inserido e que são relevantes para a vida social.  

A base da fé islâmica está fundamentada no que eles consideram "Pilares da fé", que 

consistem na "Crença em Deus único; a crença nos anjos; a crença nos livros; a crença nos 

mensageiros; a crença no Dia do Juízo Final; e a crença no Decreto Divino, seja ele bom ou 

mal." E além destes pilares, existem os 5 Pilares da religião, que chamam-se "Pilares do Islam" 

ou "Pilares da Prática", estes sendo a "regra" de vida moral dos muçulmanos, sendo eles: "O 

testemunho de fé - em árabe chama-se shahaada, é o que faz a pessoa se tornar muçulmana, 

deve ocorrer quando a pessoa munida do uso da razão e da crença no coração, está convicta de 

que o islã é uma religião revelada por Deus para toda humanidade, e que Muhammad é Seu 

último profeta e mensageiro. O que deve ser feito é a confissão que compreende dois conceitos, 

o primeiro de negar o atributo da divindade em tudo e em todos que não sejam Deus, e o 

segundo que confirma a divindade de Deus e limita essa divindade somente a Ele; A 

oração(salat) - uma prática ordenada por Allah ao profeta, contida na sunnah e no alcorão como 

uma importante forma de adoração e com a função de estabelecer um elo entre Deus e o ser 

humano, possuindo advertências e castigos severos para quem não a fizer; O zakat – um tributo 

religioso que está ligado a doação material ou financeira, diz respeito à responsabilidade social 

que o muçulmano deve ter em relação ao seu semelhante.; O jejum no mês de Ramadan (sián) 

- Mês em que o alcorão foi revelado, muçulmanos de todas as partes do mundo praticam, inicia-

se na aurora e se estende até o pôr-do-sol. No período em que o jejum ocorre, há abstenção de 

ingerir qualquer tipo de alimento sólido ou líquido, e de ter relações sexuais com o cônjuge.; A 

peregrinação a Kaaba, em Meca (Hájj) - Executar a peregrinação à Kaaba, que se localizada 

na mesquita Al Haram, na cidade de Meca, na Arábia Saudita, pelo menos uma vez na vida. A 

realização só é obrigatória para muçulmanos que já tenham atingido a puberdade, tenha uma 

                                                           

12 Conforme artigos da SBMRJ 
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saúde mental e físicas de maneira absoluta e que tenham condições financeiras para realizar a 

viagem13." 

Esses Pilares são as práticas religiosas dos muçulmanos. Como vimos, a prática está 

intrinsicamente ligada a crença, e quem vive de acordo com ambas, é considerado coerente com 

a religião, porque faz uso dos bons ensinamentos e das boas práticas. Durkheim fez 

considerações a respeito disso, “No caso das religiões, a verdade é entendida como imutável; 

logo, permite um maior compartilhamento dos valores religiosos, havendo o empenho dos seus 

adeptos em buscar coerência nas crenças e ritos em que acreditam e praticam. Durkheim (1989). 

Essa ligação entre prática e crença, também remonta o discurso de Talal Asad (1986), que "uma 

tradição se fundamenta num repertório discursivo a orientar os praticantes quanto à forma e ao 

fim de uma prática estabelecida." Esses discursos precisam ser preservados porque conserva o 

passado(aqui me refiro a história), e ao futuro(que está ligado a preservação das práticas, mesmo 

modificando-se),  sendo assim, "o que importa não é uma repetição formal das práticas 

tradicionais, mas sim, a concepção dos que praticam quanto à performance adequada e às 

relações entre as práticas presentes e o passado". Asad (1986, p.14-5) 

E como afirma Gisele Chagas, “Os ritos religiosos, momentos máximos em que as 

crenças são compartilhadas pela coletividade, são mecanismos que ensinam aos indivíduos as 

regras e os comportamentos que eles devem observar no relacionamento com as “coisas 

sagradas”; isto é, com os símbolos que são escolhidos e significados como investidos de virtude 

e poder, separando-os e classificando-os como moralmente mais elevados que os demais 

símbolos presentes no cotidiano, bem como a instrução de comportamentos que os adeptos das 

religiões devem ter frente ao domínio do profano, isto é, o das atividades cotidianas. “ Chagas  

(2006, p.12) 

• Alcorão 

Assim como cada religião possui sua base teórica em livros e escrituras no intuito de 

aprender sobre seus ensinamentos, o Alcorão se firma de igual forma, tendo como sustentação 

                                                           

13 Todas as informações à respeito da explicação dos Pilares da Fé foram retiradas do site da SBMRJ e, 

em uma perspectiva mais antropológica, também podem ser encontradas em Pinto, 2010. 



24 

 

   

 

segundo os muçulmanos a revelação dada por Deus ao seu último profeta, Muhammad, através 

do anjo Gabriel. A palavra Corão deriva do árabe “qaara”, que significa ler. Portanto, alcorão 

significa “a leitura”, ou “a recitação”. É composto de cento e quatorze suratas (capítulos), sendo 

iniciado pelo capitulo da “Abertura” e encerrado pelo capítulo dos “Humanos”14. Para os 

muçulmanos, é um dever conhecer o Alcorão por completo porque ele é engendrado como a 

palavra de Deus, sendo esta imutável. O alcorão se consagra como a principal fonte de fé dos 

muçulmanos, e a forma como observar as práticas que devem ser realizadas. 

O assunto abordado no Alcorão diz a respeito de uma relação com Deus, e como Ele 

se relaciona com os indivíduos. O conhecimento religioso a respeito do Alcorão se dá com a 

leitura, memorização e algumas técnicas orais. Segundo uma irmã muçulmana da Mesquita da 

Luz, o Alcorão enquanto recitação, não é lido, nem cantado, é recitado, porque embora ele não 

seja um poema, existe uma musicalização na fala que é igual quando se faz a recitação do 

Alcorão e da Sunnah. Nesta recitação, há uma prescrição de como fazê-la, e isso encontra-se na 

Sunnah15, onde é dito que se deve recitar o alcorão. 

Outra afirmação segundo os muçulmanos é de que não há lugar para interpretações 

diferentes do Alcorão. Ele é considerado íntegro desde quando foi revelado, então não tem 

variações de interpretação, há uma única interpretação. Isso é analisado da seguinte forma, 

primeiro se entende o contexto em que foi revelado determinado versículo, assim que se explica 

o contexto entende-se que é aquilo e não tem contestação16.  

Minha interlocutora na mesquita conta-me a história de quando cortaram a orelha do 

profeta, e neste momento foi revelado o versículo que fala sobre a dignidade do ser humano na 

vida e na morte, e que até quando a pessoa morre deve-se manter a dignidade dela. Nesse 

momento pergunta-se, em que contexto isso foi revelado, e quando explicado, não existe outro. 

Ela afirma que o que vão acontecer são interpretações dos ditos do profeta, aquilo que ele falou 

                                                           

14 Informações a respeito da etimologia do Alcorão e sua divisão retiradas do site da SBMRJ. 

15 Práticas e atos do profeta; tudo que ele fez ou instruiu, segundo os muçulmanos. 

16 Comunicação feita por Petra em 12-08-2018 na Mesquita da Luz, Rio de Janeiro 
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e fez. Por exemplo, o profeta falou que é proibido raspar o pelo da sobrancelha, nesse momento 

pega-se as interpretações do tipo “raspar é tirar o pelo ou é raspar ela toda?”, então as 

intepretações vão se dar nessa questão, onde tem um contexto em que o profeta falou e no que 

se aplica hoje em dia, pensando em como pode-se aplicar aquele contexto nos dias atuais. 

2.2 - A Mesquita da Luz 

Conforme relatado por Petra, a mesquita foi instituída em 1951, e tem por nome 

SBMRJ (Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro), sendo fundada por uma família 

de imigrantes árabes, na rua Gomes Freire, localizada no bairro do Centro do Rio. O local 

utilizado para as reuniões era uma sala de um prédio comercial, como a comunidade árabe era 

pequena utilizaram esse espaço para se juntarem e usar esse momento como uma forma de 

manter a religião Chagas (2006). Com o tempo a comunidade foi crescendo, e os brasileiros 

começaram a se converter, o que fez com que a sala daquele prédio ficasse pequena, tendo 

pessoas rezando no corredor fora da sala ou em dois turnos de revezamento. Dado o fato, sentiu-

se a necessidade de criar a mesquita. Petra conta que no começo tinha dúvida se criariam no 

Centro mesmo, ou em outro bairro. Por decisão final chegaram à conclusão de que construíram 

no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, porque o Centro ficava vazio aos fins de semana. Em 

2008, os responsáveis pela instituição compram o terreno de uma casa e começam a construir 

o templo a partir dela, não a derrubando totalmente. É nesse ano que se inaugura o novo 

endereço do templo. 

No Brasil, as comunidades muçulmanas se organizam em sua maioria como mesquitas, 

instituições e afins, e no Rio de Janeiro, têm uma concentração significativa de muçulmanos 

sunitas na SBMRJ, apesar das comunidades muçulmanas “ocuparem posição minoritária no 

campo religioso brasileiro.” (Chagas, 2006). A SBMRJ “possui um significativo impacto 

religioso, porque é na comunidade que seus adeptos se legitimam quanto comunidade religiosa. 

Estima-se que no Rio de Janeiro há por volta de cinco mil muçulmanos, e mesmo que o número 

de filiados seja restrito, há um alcance simbólico pelo foco na vida religiosa, virtual e social 

dos mesmos” (Chagas, 2006, p.4). 
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Segundo dados etnográficos de Gisele Chagas, a SBMRJ, possui uma organização 

administrativa que se dá através das divisões de tarefas de alguns membros, como ela cita em 

seu texto usando a contribuição de Weber, existe uma razão para tal medida: 

“Quanto mais o conhecimento religioso é organizado em uma 

doutrina, com a elaboração de textos normativos que reivindicam a 

capacidade de interpretação e de significação do mundo, mais requer 

também a formação de um quadro de especialistas religiosos que têm 

por função interpretar a mensagem textual bem como instruir 

pedagogicamente os demais fiéis no ensinamento e cumprimento dos 

valores e deveres religiosos.” (Chagas, 2006, p.13-14) 

A SBMRJ também é referenciada como mesquita por conta do lugar que ela ocupa no 

imaginário religioso e prático dos seus membros, pois é um local que serve como 

congregação17, e onde se realizam as práticas religiosas. (Chagas, 2006, p.5). A comunidade 

também é um local que comporta pessoas das mais variadas etnias, e esse fator faz com que 

algumas atividades que são promovidas pela instituição se voltem para uma socialização dos 

membros que se são convertidos para que haja uma instrução da doutrina e práticas realizadas. 

Dentre essas diversas atividades, algumas delas são as orações obrigatórias de sexta-

feira no horário de 12h, onde é realizado o sermão pelo Imam18 ou pelo Sher19 e que são abertos 

ao público. Na sexta-feira, é o dia sagrado para os homens irem orar, a ida das mulheres é 

opcional. Para a mulher não é uma obrigação ir a mesquita, isso é um dever dos homens; 

acontece também a quebra do jejum coletivo20 no mês do Ramadan; a realização das cinco 

orações diárias que acontecem cinco vezes ao dia. Ao nascer do sol, ao horário de 12h, pela 

                                                           

17 Reunião de um grupo de pessoas para exercer determinada atividade ou propósito. Conforme o 

dicionário da língua portuguesa. 

18 Título muçulmano que designa o sacerdote encarregado de dirigir as orações na mesquita. Informação 

verbal feita por Petra em 07-09-2018 

19 É o mesmo que Shaykh, representa o cargo de líder religioso “oficial” na mesquita. Informação verbal 

feita por Petra em 07-09-2018 

20 Iftar em árabe 
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tarde por volta de 15h, ao sol se pôr e a noite.; possui também cursos sobre “Introdução ao islã 

e língua árabe”; curso sobre Jurisprudência islâmica, entre outros. (Informação verbal)21 

2.3 - Sunitas. 

“O islã se divide em duas comunidades sectárias: o Sunismo, 

que baseia suas doutrinas e rituais no Alcorão e nas tradições relativas 

à vida do Profeta (Sunnah), com a interpretação e aplicação das 

doutrinas religiosas sendo administradas por especialistas religiosos, e 

o Xiismo, que baseia o seu sistema doutrinário e ritual no texto corânico 

e na mensagem esotérica dos Immans (descendentes de Maomé pela 

linha de Ali e Hussein)” Chagas (2006, p.2).  

 

            Muçulmanos sunitas se consideram o ramo ortodoxo e tradicionalista do islã. A palavra 

sunita vem de "Ahl al-Sunna", ou "as pessoas da tradição". A tradição, neste caso, refere-se a 

práticas baseadas em precedentes ou relatos das ações do profeta Muhammad e daqueles 

próximos a ele. 

Segundo os relatos dos irmãos muçulmanos, os sunitas são maioria no mundo todo e 

no Rio de Janeiro só há uma única mesquita sunita, que é a SBMRJ. Os suni22 acreditam que 

Muhammad não deixou herdeiros legítimos e que seu sucessor deveria ser eleito com uma 

votação entre as pessoas da comunidade islâmica. O preconceito existente dos sunitas com os 

xiitas e vice-versa existe porque primeiramente os Suni são maioria religiosa, a partir disso os 

sunitas que são mais novos na religião ou que não possuem conhecimentos religiosos julgam 

os Xias23 dizendo que eles não são muçulmanos visto que seguem muitas coisas diferentes do 

islã. Do mesmo modo, os xias julgam os sunitas dizendo que eles renegaram uma pessoa da 

                                                           

21 Comunicação feita por Petra em 26-08-2018 na Mesquita da Luz, Rio de Janeiro. 

22 Abreviação para se referir ao sunismo e aos sunitas. 

23 Abreviação para se referir ao Xiismo.  
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família do profeta. Então há uma disputa de poder que não deveria existir de ambos os lados e 

que geralmente são causadas por estas pessoas mais novas, pois quem é mais velho já possui 

uma caminhada mais longa e obtém maior conhecimento religioso, então consegue circular 

habilmente nesses dois ambientes, conforme afirmado por uma irmã muçulmana.24 

No Brasil apesar de existir uma tensão implícita, essa relação de convivência se dá de 

uma forma mais tranquila do que em países como os Estados Unidos e na Europa por exemplo, 

onde esses conflitos são muito mais latentes. Segundos os relatos de Petra sobre toda essa tensão 

existente, é complicado dizer que os xiitas não são muçulmanos - ela diz que quando se refere 

ao termo xiismo é por conta de eles serem quase uma nova religião. Dentro do xiismo existem 

mais de oitenta linhas(vertentes) diferentes, e elas se dividem por uma questão tribal conforme 

a religião foi chegando nas tribos. Cada lugar que a religião chegou ela se desenvolveu de forma 

diferente. Como existirão muitas linhas diferentes, a maneira correta de se julgar as práticas é 

de uma forma individual para não ocorrer uma generalização de todos os muçulmanos devido 

a linhas que ele segue.  Existem muitos xiitas que acreditam nas mesmas coisas que os sunitas 

e a única divergência que ocorrerá entre eles é política, sobre quem deveria ser o sucessor do 

profeta. Geralmente têm-se o entendimento de que os xiitas são a parte do islã de onde se 

originaram os radicais, sendo que a maioria dos terroristas eram sunitas por serem maioria no 

mundo. Por conta disso não se deve haver generalização, caso contrário, todos os sunitas seriam 

radicais, o que não é verdade. Então é necessário saber qual linha que irá ser seguida.  

Essa questão da linha acontece porque os sunitas se dividem por escolas de 

jurisprudência. Existem quatro escolas de jurisprudência principais e a base de todas elas são a 

mesma coisa, só divergindo na questão de como fazer os ritos25. Dentro do sunismo também 

existirá o wahabismo, que não é uma escola de jurisprudência, mas sim uma força política 

teológica que surgiu por volta dos anos 30, e ganha uma força a partir dos 2000 por conta do 

atentado de 11 de setembro. Com esse movimento, ganham força os salafis, que são as forças 

mais literalistas (ex: se está escrito pedra, é pedra, não tem sentido figurado) e que não vão 

                                                           

24 Comunicação feita por Petra em 02-11-2018 na Mesquita da Luz, Rio de Janeiro 

25 “Os ritos são, antes de tudo, os meios pelos quais o grupo social se reafirma periodicamente” 

(Durkheim, 1912)  
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interpretar o alcorão com base histórica. Por conta dessa visão radical e por nutrirem uma 

aversão ao que o ocidente fez contra eles, eles se fortalecendo e fornecem base para os grupos 

terroristas. Para os muçulmanos sunitas tradicionais, esses grupos não são considerados 

islâmicos pois o islã possui apenas quatro escolas de jurisprudência, então quem possuir 

conhecimento religioso conseguirá identificar quem são essas “seitas” e dessa forma anulá-

las.26  

 

2.4 - O que é música? 

Minha intenção quando provoco esse questionamento não é ter um parecer final sobre 

a definição de música, mas promover uma reflexão quanto a significação da mesma enquanto 

objeto e qual sua agência na construção identitária dos indivíduos. Entender o que música 

significa abrange um largo contexto. Por ser uma questão mais subjetiva do que objetiva, na 

minha ótica, a música perpassa diversas visões de entendimento. Quando uso o termo subjetiva, 

refiro-me ao que tange tanto ao indivíduo quanto a matéria. John Blacking no seu texto sobre 

“música, cultura e experiência” (Blacking,1973) sintetiza o que comento anteriormente, 

afirmando que "uma definição geral da música deve incluir tanto sons quanto seres humanos, 

onde música é um sistema de comunicação que envolve sons estruturados produzidos por 

membros de uma comunidade que se comunicam com outros membros. A música são ‘sons 

humanamente organizados” (p.239)  

 

Num princípio geral de teoria musical, pode-se classificar música como uma 

combinação de sons e ritmos, ou uma organização de sons e também como uma combinação 

harmoniosa que compreende três elementos: harmonia, ritmo e melodia. Na harmonia estuda-

se as relações de encadeamento dos sons simultâneos, que são chamados de acordes, e cada um 

destes são uma sobreposição que fornece a base para a melodia e sustentação das notas 

musicais. Por ritmo entende-se que é a marcação do tempo da música, ou seja, como a música 

deve ser conduzida. É um movimento regulado e que está em constante acontecimento musical. 

                                                           

26 Informação verbal feita por Petra em 14-09-2018 
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Na melodia encontra-se a voz principal do som, considera-se que é aquilo que pode ser 

vocalizado.  

  

 Para a audição e criação de uma música existem processos que exigem diferentes 

aptidões. Segundo a série “Explicando27”, a música antes de chegar aos ouvidos é apenas ar. 

Ela “começa como vibrações no ar que então movem os tímpanos, os ossículos, e por fim, o 

fluído na cóclea que ativa células ciliadas, e que são incrivelmente complexos”. Segundo um 

dos pesquisadores da série, “parte de nosso sistema auditivo é antigo e semelhante ao de outros 

animais. Nosso cérebro reptiliano, o tronco encefálico e o cerebelo, criam o padrão rítmico para 

andar. Isso é comum na natureza, o que é raro é a nossa sensibilidade para sentir uma batida, 

tempo musical e batidas por minuto. Sentir uma batida requer conexões entre partes do cérebro 

que são muito raras no reino animal.” 

 

Conforme um som se repete ele cria aspectos essenciais para a música, que é o ritmo 

e a harmonia. Depois destes vem o timbre, que é a propriedade do som de distinguir diferentes 

instrumentos e que são notados através da nomeação que são atribuídos. A música começa 

como som, mas algo acontece no cérebro que a transforma. A repetição é um dos 

responsáveis. O sinal sonoro é idêntico para todas as pessoas, mas a experiência é sentida de 

formas diferentes28.  

 

Segundo pesquisadores do documentário “Alive Inside” (2014)29 , um dos motivos 

pela qual as memórias musicais têm uma força tão potente, está relacionado a maneira como a 

música entra em nosso cérebro. A música tem uma capacidade maior para ativar mais partes do 

                                                           

27 Série de televisão de documentários americanos que estreou no streaming Netflix em 23 de maio de 

2018 em pareceria com a Vox(um site de notícias americano), e que tem por finalidade explorar diversos temas 

como por exemplo música, questões raciais, uso de drogas, mercado de ações, falência das dietas, entre outros, 

com o intuito de abordar assuntos relevantes para a sociedade. Fonte: Vox.com 20-11-2018 

28 Informações segundo a série” Explicando” 

29 Um documentário dirigido pelo cineasta Michael Rossato-Bennett, que relata a trajetória de Dan 

Cohen, fundador de uma organização sem fins lucrativos chamada “Música e Memória”. O documentário fala a 

respeito das experiências pessoais de americanos que possuem problemas psicológicos e psíquicos, e como a 

música possui uma capacidade de ajudar na melhora do tratamento desses problemas resgatando a identidade 

desses indivíduos. 
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cérebro do que qualquer outro estímulo. Ela assemelha-se a uma invenção cultural que usa 

partes do cérebro desenvolvidas para outros fins e não apenas partes auditivas, mas também 

partes visuais, emocionais, e num nível inferior, no cerebelo, onde contém todas as partes 

básicas para a coordenação. A música irá servir como um acionamento em áreas do nosso 

cérebro que estão ligadas a experiências de prazer, como por exemplo, comer e ter relações 

sexuais, então ela está conectada com os sentimentos do indivíduo de uma maneira bem íntima.  

 

Por conta dessa ligação, é custoso imaginar o mundo sem a presença da música, visto 

que ela se faz presente em diversas situações da vida, quer estejamos em um shopping, ou em 

uma boate, seja num lugar onde pessoas se reúnem para conversar(cafeterias, lanchonetes), ou 

em rádios quando alguém dirige um carro ou até mesmo em sua casa, a música está sempre 

exposta, e quando não está, torna-se incomum. Para alguns estudiosos, há também na música 

uma autoridade capaz de modificar o humor do indivíduo, e a este fato considera-se como um 

“poder mágico da música” onde existem muitos estudos exibindo que qualquer tipo de música 

pode ajudar qualquer pessoa.  

 

A música está presente nas mais variadas formas de sociabilidade sejam elas em que 

categorias estiverem inseridas. Quando se observa a conexão existente entre o corpo e a música, 

entende-se os benefícios que isso traz pro relacionamento social, e nota-se a influência da 

música na “cognição social”, ou seja, quando ocorre o ato de ouvir música ou criá-la juntamente 

a um grupo de pessoas, é gerado um entendimento de que esses atores estão ligados de uma 

maneira particular. Um exemplo dado pelos pesquisadores do documentário “Alive Inside”, é 

que através de uma melodia musical as pessoas se conectam em “um só corpo” e cantam a 

mesma canção. Esse fato fornece base para o que Marcel Mauss está afirmando na sua obra 

sobre “|A expressão obrigatória dos sentimentos, onde afirma que “as expressões orais de 

sentimentos não são exclusivamente psicológicas ou fisiológicas, mas sim, fenômenos sociais. 

Mauss (1921, p.147)  

 

Acredita-se que dentro de cada ser humano exista música, e o poder que ela exerce 

sobre o indivíduo é capaz de fazê-lo readquirir até mesmo um status identitário, isso porque ela 

nos conecta com o passado trazendo a memória de quem somos e permitindo que no presente 

essa recordação não seja removida de sua identidade, porque é parte dela. Segundo 
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Oliver Sacks ainda no documentário “Alive Inside”, a música “é inseparável da emoção, 

portanto, não é apenas um estímulo fisiológico. Se ela funcionar, irá chamar as pessoas as 

diversas partes do cérebro e as memórias e emoções que a música traz”.  

 

É necessário entender também que apesar da música parecer global em todas as 

culturas, ela possui especificidades. Como cita Nettl (1983), 

 “A função da música na sociedade humana, o que a música faz em último 

caso, é controlar o relacionamento da humanidade com o sobrenatural, intermediando 

pessoas e outros seres, e dando suporte à integridade dos grupos sociais individuais. 

Isso é feito expressando os valores centrais relevantes da cultura em formas abstratas... 

Em cada cultura a música funcionará para expressar, de uma forma particular, uma 

série de valores particulares (p. 159)" 

 E que é reafirmado por Seeger (1991) 

 "As definições daquilo que chamamos “música” são amplamente 

diversificadas. Isso significa que se nos restringirmos a perguntar somente sobre o que 

nós chamamos de música, poderemos estar fazendo uma investigação parcial sobre o 

que as outras pessoas pensam que estão fazendo. Existem várias maneiras de superar 

esse problema. Uma delas é definir cuidadosamente um objeto de estudo recortado, 

tal qual o evento da performance e enfocar tudo o que acontece nesse evento, seja 

musical ou não."(p.251)  

 

Por exemplo, na definição de música ocidental, a escala maior30 está associada a 

sentimentos alegres. Cada cultura tem sua forma de expressar sentimentos que nem sempre tem 

a ver com o sistema que estamos acostumados, que é o ocidental.  Enquanto que para uma 

pessoa do ocidente a escala maior estaria ligada à felicidade, para um balinês seria associado 

com rituais principalmente de cremações. Sendo assim, o sistema de uma cultura própria, leva 

tempo para acumular significados que são considerados universais.31  

 

                                                           

30 Escalas são sequências ordenadas das notas. Nesse sentido a escala maior estaria associada com sua 

sequência começar com a nota mais aguda. 

31 Informações segundo o documentário “Alive Inside (2016)”. 
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Cap 3 – A música sob a ótica das mulheres muçulmanas na Mesquita da Luz. 

Depois dessas explicações teóricas sobre o que tangem a temática sobre música e islã, 

a intenção é mostrar, através dos relatos das interlocutoras entrevistadas na mesquita, como a 

estética musical religiosa pode estar envolvida na performance e no self religioso dessas 

mulheres. Por self religioso, aproprio-me da definição de Liza Dumovich em seu trabalho sobre 

as muçulmanas convertidas da Mesquita da Luz segundo a ótica de Paulo Pinto (2002): 

“É o complexo de sensações, emoções e percepções que são formatadas a 

partir de princípios religiosos e corporificados através da experiencia religiosa, 

conferindo ao sujeito uma determinada forma de ser e estar no mundo” (p.17) 

3.1 – A visão das mulheres sobre música 

O tempo que passei visitando a instituição SBMRJ me rendeu aproximações com 

algumas mulheres. Dentre as que obtive contato, três se destacaram pela suas  histórias que me 

chamaram atenção pois possuíam uma visão da música no islã de ângulos distintos, o que me 

causou interesse em tentar compreender como eram as suas relações com a música,  se tinham 

algum contato com o meio musical, o que era música para elas, qual tipo de música elas ouviam, 

qual estilo musical mais lhes agradava e se existia alguma diferenciação entre uma música 

religiosa ou não na visão do islã. 

Minha primeira interlocutora é Petra. Como já relatado no capítulo 1 sobre a sua 

trajetória, ao descobrir posteriormente que ela é musicista, este fato me auxiliou muito em 

entender a relação do islã com a música de uma maneira mais técnica. Petra toca flauta doce, 

violão, teclado e piano. Apesar de ser eclética e escutar um pouco de todos os estilos musicais, 

o de sua preferência para tocar é o MPB – Música popular Brasileira. Na sua visão, a definição 

de música se dá quando esta possui “algo” melódico por trás. Dessa maneira, tudo que envolve 

harmonização considera-se música, onde essa pode ser feita só com a voz, como também com 

a utilização de instrumentos. Durante muitos anos Petra exerceu a função musical e assim que 

se formou na faculdade cantava em vários locais. Desde que converteu-se ao islã interrompeu 

as apresentações, mas revela-me um desejo de participar de festivais cantando músicas 
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islâmicas, ou até mesmo criar músicas islâmicas em português, porém afirma que não é um 

projeto de curto prazo, e sim algo que ela pensa a longo prazo. 

Com essa refutação, questionei-a se havia uma separação entre música sacra e secular32 

no islã. Como minha visão de adoração estava fundamentada em outros tipos de conceitos33, 

gostaria de saber qual era a visão islâmica segundo elas sobre essas mesmas implicações. Ela 

me relata que essa separação irá depender da linha dentro da escola de jurisprudência34 que a 

pessoa vai escolher seguir. Ela me conta que existem diversos hinos islâmicos, e esses hinos 

são chamados de nasheeds. Os nasheeds são músicas religiosas que exaltam o profeta, os 

atributos de Deus, e que contam a história de muçulmanos, ou de outros profetas.  

Existe também a música que se ouve atualmente que é chamada de “música secular”, 

contendo idolatria por alguém ou por um sentimento segundo os sábios muçulmanos. Por conta 

disso, esse tipo de canção não seria bem aceita na visão dos sábios justamente pela afirmação 

dos mesmos de que esses tipos de música podem envolver o indivíduo a  ponto de causar um 

estado de alteração do espirito35, deixando as pessoas com oscilação de humor entre felicidade 

e tristeza, logo,  não é vista de forma positiva. Em consequência disso, os sábios irão 

recomendar que não se ouça essas músicas e sim os nasheeds, porque estes vão falar somente 

da religião e não vão conter muitos instrumentos, só o chamado daf - instrumento de percussão 

parecido com um tambor -, e voz, que são mais aceitos segundo as tradições islâmicas36. 

                                                           

32 Aqui me refiro as definições segundo a visão religiosa. Sacro nesse sentido é tudo que está ligado a 

algum ritual ou a religião, e que é considerada santo ou sagrado, e que pode estar ligado a uma figura divina. 

Quando uso o termo secular,  me refiro ao sentido figurado do mesmo, entendendo que dentro da ótica religiosa, 

secular é tudo aquilo que não está ligado a religião ou a Deus, portanto como é considerado no latim eclesiástico, 

significa “profano, mundano, relativo ao mundo” Segundo o dicionário da língua portuguesa. 

33 Para mim a questão da adoração envolvendo a separação entre o profano e o sagrado depende do 

significado que você atribui para tal, tendo em vista que o instrumento de adoração é o indivíduo e não a música 

em si. 

34 Referente as escolas de jurisprudência comentadas no capítulo 2. 

35 Espírito aqui também pode ser entendido como consciência. 

36 Segundo Petra, na visão dos sábios quanto menos instrumento melhor, pois usa-se mais a voz como 

meio de harmonização. Essa questão não é prescrita, mas tem linhas que vão preferir o daf, tem outras linhas que 
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Mesmo sendo religiosa, Petra ouve música secular37, porém me explica que se 

necessita de uma cautela quanto a isso. Para exercer esse arbítrio onde a música é permitida, é 

necessário apegar-se a linha38 do islã em que a opinião sobre música é factível. A atribuição 

dela quanto a música é de que é um dom dado por Deus, visto que ela sabe tocar e cantar e que 

não são coisas que simplesmente se abandonam, apega-se a linha do islã onde não há essa 

proibição. 

Com base em tudo que me relatou sobre a maneira que enxerga música, perguntei-a se 

ela considerava que música só é disposta como tal quando há ritmo ou se ela existe antes de ser 

ouvida. O que Petra me responde é que isso é uma questão subjetiva39, onde muitas pessoas 

terão diversas opiniões sobre música, mas que para ela em particular, música é quando há 

combinação de sons e o som nasce dentro de nós primeiramente pra depois se exteriorizar, então 

antes de ele se exteriorizar como uma melodia, é criado uma harmonização dentro da nossa 

mente que mesmo fazendo vocalização interna isso é considerada como tal. 

Como relatei, além de Petra também tive oportunidade de conversar com outras duas 

irmãs, Elaine, que é uma recém convertida ao islã, e Jamila, de uma família muçulmana.  

Diferente de Petra, Elaine me conta que não possui nenhum contato com música que 

não seja o básico. Mesmo após a sua conversão, ela permanece ouvindo canções nos mesmos 

veículos de antes – rádio e televisão. Em seu relato, ela diz que o que a motivou a converter-se 

ao islã foi o fato de ter conhecido um rapaz pela internet que morava no Egito e ele ter feito 

esse pedido a ela. Antes dessa comunicação, Elaine nunca tinha tido contato com a religião, 

então começou a pesquisar sobre o universo do islã e com isso encontrou vídeos online de um 

shayk chamado Rodrigo, fazendo com que ficasse mais inteirada do assunto. 

                                                           

vão dizer que pode qualquer instrumento porque na época do Profeta se usava todos os instrumentos, portanto irá 

depender da linha que se segue. Na linha seguida pela mesquita da luz é permitido usar qualquer instrumento. 

 

38 Aqui me refiro ao conceito abordado no capítulo 2 

39 Subjetividade a partir da visão de 
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Em um determinado dia, ela estava passando em frente a Mesquita da luz com a sua 

mãe, e por conta da estética do templo percebeu que poderia ser a mesquita que procurava. Ela 

entrou, pediu informação sobre quando aconteciam as reuniões, e resolveu ir em uma reunião 

apesar de não ter nenhuma roupa adequada pra ir, segundo ela conta. Por já ter pertencido a 

outra denominação religiosa, possuía uma saia longa dessa época, o que a possibilitou de ir ao 

templo. Sua profissão de fé40 aconteceu no mês no Ramadã, que acabou sendo um dos motivos 

para ter certeza do que queria. 

Algo que mudou no seu interesse musical após sua conversão, foi ter passado a ouvir 

música internacional – espanhola e árabe – onde define como músicas “lindas de se escutar” e 

que possui uma “dança apaixonante”. Como ela já fez parte da igreja evangélica, ela aponta as 

diferenças entre a música na ótica do cristianismo e no islã. Para Elaine, o evangelho antigo41 

possui um ensinamento no qual se deveria louvar a Deus com “música e alegria”, e é por essa 

razão que ela acredita que há muita musicalidade nas igrejas. No islã, segundo suas afirmações, 

“você não vê música”, ou seja, a única parte do islã onde poderia encontrar-se música é no 

Xiismo42. Elaine ainda ouve música cristã, porque, segundo ela, a musicalidade é mais presente 

na religião evangélica do que na mesquita.  

 Minha outra interlocutora é  Jamila, que nasceu e cresceu no interior de Santa 

Catarina, em uma cidade chamada Imbituba. Jamila é advogada, tem três filhos, e reside no Rio 

de Janeiro há 15 anos. Por nascer em uma família que já era muçulmana atribui a isso o fato de 

se considerar muçulmana “de nascença”43. Apesar de sempre ter tido esse contato com o islã, 

Jamila conta que existe um hábito dentro da religião de quando chegar na adolescência a pessoa 

se autodeclarar muçulmana, porque na verdade é quando você atinge o discernimento e tem 

plena noção do que é certo e errado, sendo capaz de saber se é aquilo ou não que você quer 

                                                           

40 A Shahaada. 

41 Evangelho antigo é uma referência ao Velho testamento da Bíblia. 

42 Referência ao xiismo comentada no segundo capítulo. 

43 Esse termo “de nascença” é utilizado pela interlocutora para afirmar que é adepta ao islã desde que 

nasceu, pois, sua família já pertencia ao islamismo antes do seu nascimento e ela cresceu nesse lar com valores e 

costumes islâmicos. 
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seguir. Sendo assim, é necessário declarar-se muçulmano, porque no alcorão existe um 

versículo que diz: “não há imposição da religião", dessa maneira não se deve impor a religião, 

e sim fazer uma escolha, porque é algo que vem de dentro pra fora e não de fora pra dentro.  

Na época da adolescência, ela e sua família eram os únicos muçulmanos do colégio. 

Por conta desse fator, aos quatorze anos quando estava na oitava série, teve que estudar mais 

sobre o islã e toda a sua cultura, pois sua professora a pediu pra fazer uma apresentação sobre 

o tema. Jamila relata que nessa época ela já tinha conhecido o islã e já tinha se declarado 

muçulmana, mas como ela precisaria se apresentar buscou se aprofundar mais sobre o assunto 

e foi quando se apaixonou pela religião tendo certeza de que era isso que queria para sua vida. 

Ela brinca com essa questão dizendo que é muçulmana duas vezes, a primeira porque desde 

quando era pequena foi apresentada ao islã, e a outra quando toma essa decisão na puberdade. 

Sua família sempre a orientou de maneira islâmica sobre o que deve ou não fazer. Por 

conta disso, a sua primeira educação e diretrizes de vida, moralidade e ética sempre estiveram 

pautadas no islã. Com relação a música, na sua casa nunca houve um direcionamento especial 

à respeito. Como eram seis irmãos, sempre ouviram de tudo, desde o pop até o rock, como por 

exemplo, Legião Urbana e Engenheiros do Hawaii. Apesar de crescer ouvindo esses estilos 

musicais, ela alega que tudo sempre foi de maneira moderada. Nunca ouviu de seus pais uma 

instrução quanto ao tipo de música que deveria ouvir, mas também não ouvia incentivos. Assim 

como Petra, ela afirma que atualmente existem linhas no islã que proíbem vertentes musicais 

que não sejam religiosas. 

É notório que para as três interlocutoras apesar de suas visões de mundo e das 

atribuições de alguns valores estarem pautados no islã e no alcorão como regra moral de vida, 

ambas possuem um discernimento quanto a questão da música, afirmando ser possível ouvir 

músicas consideradas “seculares”, desde que estas não afetem na sua espiritualidade de forma 

negativa, induzindo ao que o islã considera como pecado44.  

                                                           

44 Essas afetações segundo o Imã, estão ligadas a música não tomar muito seu tempo, nem falar de coisas 

ilícitas, como drogas e promiscuidade. 
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3.2 – A música enquanto performance e estética. 

Quando pensamos em performance o que vem à mente é o sentido literal que a palavra 

carrega, que significa “desempenho” ou “atuação”. Dentro desse contexto, pensar na 

performance como “arte performática”45 é o que mais se aproxima para assimilar a relação 

existente entre música enquanto performance. É necessário entender que sempre que uma 

performance musical estiver sendo expressada, independentemente do seu estilo ela irá 

envolver três coisas: músicos, contexto e audiência46. Seeger (2008, p.238). Para tanto, esses 

atores precisam transmitir uma performance que tenha significado. 

Visto que a música não se limita pelas condições físicas, mas transpassa as emoções, 

para assimilar como a mesma pode ter um efeito sobre os seres humanos é preciso “entender de 

que maneira as performances afetam tanto os performers quanto a audiência” Seeger 

(2008,p.244). Se compararmos a performance musical com a performance teatral, veremos que 

não possui tanta diferença. No teatro, sempre tem alguém encenando(performando) e alguém 

assistindo (plateia, audiência). Seguindo essa noção, a música enquanto objeto artístico também 

necessita de uma teatralização dessa performance de modo que conecte a pessoa que está 

performando, com a audiência que está presenciando o performer. Dessa maneira, tanto a 

análise de Regula Querish (1987) de que "a música é capaz de carregar, e carrega, significados 

que podem ser combinados ou separados de muitas maneiras para transmitir uma extensão de 

intensidades.”, tanto a de Feld (1982) “música como um entre os vários modos inter-

relacionados de comunicação que tem profundos efeitos sobre a emoção", no texto de Seeger, 

afirmam esse caráter emocional que a música carrega.  

Para Seeger (2008) "A performance musical possui aspectos fisiológicos, emocionais, 

estéticos e cosmológicos. Tudo isso está envolvido no por que pessoas fazem e apreciam certas 

                                                           

45 Segundo a noção da artista performática Marina Abramovic. Termo usado para designar uma 

performance artística como modalidade artística interdisciplinar que combina música, teatro, poesia, e que pode 

ter público ou não.  

 

46 Noção de audiência em Seeger, onde toda vez que alguém performa tem outra pessoa assistindo. 
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tradições musicais. Algumas analises se concentram na correlação social e outras dos efeitos 

das crenças cósmicas no interior da tradição."(p.256) 

Na sociologia da música irão se levantar diversos questionamentos quanto a forma que 

utiliza-se música nas comunidades e quais os significados que são atribuídos a ela pelas pessoas 

que estão integradas nestes espaços. Para Alan Merriam (1964), "música é usada em certas 

atividades, e se torna parte delas, mas pode ou não ter uma função profunda (p. 210)" Então por 

exemplo, música para os muçulmanos da Mesquita da Luz não terá uma relação de 

profundidade ou ligação com Deus como em outras religiões. Cada cultura se apropria da 

música de uma determinada forma, segundo Seeger (2008), "pesquisadores tentaram descobrir 

como a música funcionava para dar suporte ou para desestabilizar o resto do sistema social e 

cultural."(p.249)  

A não sonorização na Mesquita da Luz informa um caráter estético da instituição que 

exclui o uso da música nos momentos de rituais religiosos sob alegação de que esta contribui 

para uma transformação do estado “normal” do espirito, ou seja, altera a sua capacidade natural, 

o que faz com que este seja levado à sensações flutuantes, como prazer e euforia. Mesmo que 

não haja uma proibição segundo a vertente que os muçulmanos da Mesquita da Luz seguem, a 

não utilização da música no templo não tem a ver com uma subjetividade características dos 

membros, mas sim com as prescrições do alcorão.  

Nos rituais religiosos só deve ser feito aquilo que é prescrito por Deus, e Ele revela 

pelo alcorão aquilo que deve ser feito. O que contém no alcorão são prescrições de como devem 

ser feitas as práticas religiosas, como por exemplo a oração e o jejum. Tudo o que é citado no 

alcorão é permitido quanto ao seu feito. O que não é citado, ou seja, tudo que não contém no 

alcorão, não deve ser feito dentro do ritual religioso e sim à parte. Para os adeptos, Deus não 

fornece um parecer quanto a música, mas por exemplo, há relatos do profeta de que nas festas 

- as celebrações de "Eid47"- as mulheres tocavam instrumentos e dançavam, sendo assim, se a 

música for algo a parte da religião não tem nenhum problema, mas dentro dos rituais religiosos 

não pode ocorrer. Quando as pessoas que performam usam de certa corporalidade para 

                                                           

47 Festa muçulmana que celebra o fim do jejum no Ramadã 
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promover uma comunicação com sua audiência48, essa performance alcança um resultado tanto 

físico quanto psicológico e isto faz com que surja uma interação, e esta gera uma experiência 

entre esses dois atores. Seeger (2008).  Segundo isso a consciência coletiva está sendo 

construída atuando através de como os indivíduos irão classificar as coisas – reais ou ideais – 

baseadas nas suas crenças e ritos. Durkheim (1912)  

A maneira como essa norma é demarcada acontece pela separação do que é templo e 

do que é instituição.  Segundo Petra, a mesquita é tão somente o salão de oração. O segundo 

andar do templo não é considerado mesquita, é a instituição SBMRJ. Então, dentro do templo 

religioso só pode acontecer aquilo que é permissão de Deus, por exemplo, as orações e as rodas 

de aula em círculo como eram feitas na época do profeta, e nada além disso. Fora do salão, é 

permitido fazer tudo o que não foi proibido por Deus nem pelos profetas. Como não houveram 

proibições de ambos quanto a música, pode-se ouvir tranquilamente, e até colocar em 

celebrações, mas tendo o cuidado de sinalizar que é algo fora do ritual religioso e tendo cuidado 

em saber qual tipo de música irá ouvir, não ferindo seus princípios religiosos. 

A música exerce um efeito na vida social, conforme a afirmação de Seeger(2000), “se 

a música é usada para efeito de cura, por exemplo, sua função mais “profunda” pode ser uma 

função inconsciente, passível de ser descoberta por observadores do “alívio 

emocional”.(p.250), porém para essas mulheres dentro do contexto que estão inseridas, o que 

irá fornecer “alívio emocional” não é a música, mas a recitação do Alcorão e as orações que 

são ensinadas nele. 

Para os muçulmanos sunitas da Mesquita da luz, esse valor da música está atribuído 

puramente a um caráter objetivo, sem possuir importância para o ritual - a não ser no fato de 

sua proibição -  nem fazer diferença na comunicação com Deus, porque esta não depende de 

expressão musical para ser feita, justamente por reforçar que não depende de um estado 

emocional para se fortalecer.  

 

                                                           

48Aqui me refiro ao termo designado por Antonhy Seeger (2008) em seu texto “Etnografia da música.” 
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• Estética. 

"A arte parece existir em um mundo próprio onde o discurso não pode 

alcançar(...)Poderíamos dizer que a arte fala por si mesma: um poema não deve 

significar e sim ser”. ( Geertz, 1997, p.142).  

A música também pode ser classificada como arte. Como a arte está ligada a uma 

questão estética e essa estética enquanto classificação do que é belo, pensar numa estética 

musical implicaria ressaltar propriedades particulares de cada estilo de música, consistindo em 

uma tarefa árdua por tratar de objetos que estão carregados de sentimentos e sensações e que 

estes por serem subjetivos possuem dificuldades em ser explicados49. A partir dessa noção, 

apego-me a afirmação de A. H. Fox Strangways ([1914] 1966, p.2), de que “é necessário uma 

compreensão da tradição musical para sua apreciação estética, mas essa compreensão pode ser 

difícil de alcançar porque nós não sabemos o que fazer com o que ouvimos”. Para descrever 

músicas, “nós não sabemos o que fazer da música que quando ela é lenta, mas sem ser 

sentimental e que expressa paixão sem veemência” Seeger (1991) 

A prática artística precisa ser situada em um contexto social para Geertz (1997), mas 

Seeger sugere que o procedimento analítico crucial não é tanto ajustar a música dentro de um 

sistema social, mas dar início a um sistema musical que incluem seus símbolos, com grupos 

sonoros e estilos, e a partir disso, enxergar onde e como a sociedade irá se ajustar no interior da 

música. (Seeger, 1991, p.10) O obstáculo que irá surgir do poder estético é “anexa-lo a outras 

formas de atividade social, como incorporá-lo a uma textura de um padrão de vida especifico.” 

Sendo que esse processo para dar uma função aos objetos artísticos culturais, nada mais são do 

que locais. Então, o que é arte em um lugar não necessariamente é arte em outro, mesmo que 

estes objetos possuam qualidades intrínsecas que transformam a força emocional em coisas 

concretas. (Geertz, 1997, p.146) 

                                                           

49 “Aquilo que vimos ou imaginamos ter visto é maior do que as nossas palavras podem soar e isso as 

torna vazias quando queremos explicar o que não se pode ser explicado” Geertz (1997) 
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A expressão artística e o sentimento que estimula a arte não podem ser dissociados. O 

"sentido de beleza" em Geertz (1997) não é inato do indivíduo, pois ele não nasce com esse 

poder de apreciação e entendimento consciente do que é “belo” de forma biológica. Ele afirma,   

"A arte e os instrumentos para entende-la são feitos na mesma fábrica. A 

capacidade de ver, ouvir, tocar, etc. Embora alguns possam ser inatos, são ativadas e 

passam a existir verdadeiramente com a experiencia de uma vida que passa entre 

determinados tipos de coisas para serem olhadas, ouvidas, tocadas, administradas, e 

sobre as quais se possa pensar, ou as quais se possa reagir."(p.178) 

Geralmente na cultura ocidental, enxerga-se a estética da arte com classificações de 

beleza, sendo que essa visão não é abrangente de todas as culturas. O que Geertz está querendo 

ressaltar é que a forma como os ocidentais veem a estética nas coisas sempre está muito ligado 

ao “belo”, e que isso não é algo natural, e sim uma construção social do self , porque ninguém 

possui habilidades puramente naturais para tal. Essa construção vai depender da cultura que o 

indivíduo está inserido, então dependendo do seu contexto de inserção, a sua forma de enxergar 

a estética vai se modificar. 

Olhando para a música com esse caráter estético, o que pode ser analisado dentro desse 

conceito relaciona-se com a sonoridade, o ritmo, a melodia, a harmonia e o sentimento. 

Observando os discursos das mulheres muçulmanas, a partir de onde essa classificação que elas 

têm de música como “passiva de alteração do estado natural” é considerada ruim? Certamente 

através da cultura em que estão inseridas. As suas visões estéticas estão totalmente ligadas ao 

meio social em que convivem, porque uma das percepções estéticas que elas possuem da 

música, é a visão negativa de que os sábios não consideram correto ouvir músicas sem ser do 

tipo religiosa por causar uma alteração na consciência.  

Essa percepção estética também é marcada quando Elaine afirma que a música cristã 

é algo bom, por conta as sensações boas que a oferece e a música secular também é “legal de 

ouvir”50, mas que, por conta da religião dela, não seria visto com bons olhos. Jamila, por sua 

vez, teve uma outra percepção. Quando ela passa pelo processo de conversão, ela faz uma 

                                                           

50 Conforme o relato de Elaine à respeito das músicas internacionais espanholas e árabes. 
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autoanalise, obedecendo os princípios do islamismo, mas não deixando de ouvir músicas 

seculares. O que elas trazem como estética é a forma como essa música se encaixa nos 

parâmetros religiosos. Sendo assim, a performance das práticas disciplinares prescritas pela 

tradição islâmica produz experiencias discursivas e corporais que remodelam 

o sujeito corporificado e, portanto, o seu self religioso Dumovich (2012,p.26) 

A reafirmação do self na estética musical da comunidade muçulmana pode ser 

observada quando as interlocutoras afirmam que não pode ouvir música que causem sensações 

oscilantes na pessoa, ou quando os sábios dizem que a música é pecado por conta dessa 

alteração da consciência. E além disso,  reafirma um self fundamentado culturalmente na visão 

islâmica que também está sendo construído porque é uma visão de uma estética musical 

religiosa para os adeptos. Ou seja, essa estética musical islâmica na comunidade muçulmana 

do Rio de Janeiro, é uma construção do self do que é permitido ou não, e que se difere muita 

das vezes de alguns muçulmanos xiitas.  

 

3.3 - Música não, musicalidade! 

A palavra musicalidade surgiu em todas as entrevistas realizadas. Isso ocorre devido 

ao fato de ter sido levantado por mim um questionamento se a recitação do alcorão poderia ser 

considerada uma música. Para isso, acho necessário explicitar a diferença do que é música e do 

que significa musicalidade na visão dessas mulheres. Como relatei acima, no capítulo 2, música 

é um sistema de comunicação que envolve sons estruturados produzidos por membros de uma 

comunidade que se comunicam com outros membros Blacking (1973), mas a musicalidade terá 

um poder de mexer com habilidades emocionais. Esse poder não é causado por fatores externos, 

pois passam a existir conforme o indivíduo atribui significado a música. Dessa maneira, a 

música pode ser considerada a capacidade de transmitir ou expressar emoções, e musicalidade 

de gerar e dar sentido a estes sentimentos. Para minhas interlocutoras, a música estaria ligada a 

razão, é a técnica por trás do que é produzido. A musicalidade estará ligada as emoções, dessa 

maneira, a musicalidade na recitação do alcorão se dá porque de certa forma quando ele é 

recitado, está sendo gerado algo no interior das pessoas. 
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Segundo Geertz (1997), a poesia islâmica seria um empreendimento estético porque 

"como uma coisa viva, a poesia islâmica é uma arte tanto musical e dramática como 

literária."(p.167). Conforme isso “no contexto islâmico, a poesia não é escrita primeiro e depois 

declamada. Compõe-se à medida que se declama, e as várias partes vão sendo unidas no próprio 

ato de cantá-las em algum lugar público.” (p.171)  

Ao problematizar se a recitação do alcorão não seria considerada música, as 

interlocutoras afirmam que o que existe é uma musicalidade na voz, e não música. É nítido 

enxergar o quanto para o antropólogo e o nativo, a significação de categorias terá valores 

diferentes muitas das vezes. Nettl (1964) sugere que ambos poderiam "discutir usos e funções 

que podem ser dispostos em uma pirâmide, cuja base contém os usos “evidentes” da música, o 

meio, os “usos abstratos” ou generalizações sobre música, e finalmente o nível analítico mais 

abstrato, que para ele é uma função" Portanto, da perspectiva dessa abordagem, a música tem 

usos – aparentes tanto para o nativo quanto para o observador – e funções. Seeger (1991, p.250) 

e essas funções muitas das vezes podem divergir culturalmente. Segundo Nettl (1964): 

“A função da música na sociedade humana, o que a música faz em último 

caso, é controlar o relacionamento da humanidade com o sobrenatural, intermediando 

pessoas e seres, e dando suporte à integridade dos grupos sociais individuais. Isso é 

feito expressando os valores centrais relevantes da cultura em formas abstratas... Em 

cada cultura a música funcionará para expressar de uma forma particular, uma série 

de valores particulares.” 

 

Para Petra, a recitação do alcorão em determinado momento poderá ser considerada 

como uma música, mas não será exatamente uma música por ela ser parecida com uma poesia. 

Para ela, o alcorão é isso, uma poesia recitada. Para ele ser considerado como música teria que 

existir algo melódico. Conforme afirma, o que existe é uma musicalidade na voz, algo que se 

assemelha à maneira como é feita a liturgia da igreja católica, na qual se recita a Bíblia de 

maneira melódica, sem que essa recitação seja considera música. 
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A noção de musicalidade como constituinte de um self religioso51 se sustenta na 

afirmação de Jamila. Para ela o alcorão não é lido, nem cantado, ele é recitado, e embora ele 

não seja um poema, existe uma musicalização na fala de quem recita que é igual a recitação 

do alcorão e da sunnah. Dentro da sunnah existe uma prescrição de como deve ser feita a 

recitação que afirma que o alcorão precisa ser recitado, e, para Jamila, existem toda uma 

musicalidade e um ritmo, que pode ser observado nos versos que sempre terminam rimando, e 

mesmo que não seja um poema, há uma beleza que possui muito significado. Ela diz que essa 

musicalidade quando você fala e lê o alcorão se for dita de uma maneira normal pode soar de 

uma forma, mas quando você fala de uma maneira prolongada, se concentrando na oração e no 

que o sher está falando, possuirá uma diferença que vai ajudar na concentração justamente por 

existir uma  musicalidade.  

Tanto na visão de Petra quanto a de Jamila, para uma recitação ser considerada boa ou 

ruim quanto a uma questão melódica, irá depender do gosto pessoal de cada indivíduo. A 

estética observada na recitação vai interferir na construção do self porque irá modificar a forma 

como essas orações são feitas por essas mulheres e como as emoções são sentidas.  

Para Petra, a forma de recitar de alguns sábios serão melhores do que outros porque 

ela aprende ouvindo, e como ela não possui um domínio da língua árabe muito grande, irá se 

sentir melhor se a recitação for mais lenta. Jamila também irá preferir uma recitação mais lenta 

do sher, porque a “toca” de uma maneira boa, pra ela ouvir a recitação é um processo de 

memorização, e se isso acontecer de forma rápida perde a essência da conexão com Deus porque 

para isso necessita-se de uma oração vagarosa. 

Pensando na questão estética da música e até mesmo da recitação do sher, eu pergunto 

para Petra se existe algum critério pra considerar se uma recitação é boa ou ruim. Ela afirma 

                                                           

51 Aqui quando me refiro a self religioso, utilizo a noção de Paulo Pinto (2002, 2005a e 2006b) que 

afirma que “self religioso são as experiências induzidas pelas performances rituais que criam uma realidade 

subjetiva significando um senso de ser e estar no mundo. Essa experiência seria um conjunto de sentimentos, 

sensações e memórias corporais construídas através do empenho do self nas práticas disciplinares da tradição 

religiosa, como as performances rituais. O self religioso é uma forma de autoconsciência que resulta da 

delimitação e corporificação das qualidades e capacidades experienciais dos agentes, provendo a base existencial 

sobre qual identidades religiosas são construídas.” (Pinto, 2002, p.294-5)  
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que sim, e que dentro desses critérios existem regras de recitação, como por exemplo alongar a 

letra na hora de recitar. Para todas as regras irão existir professores que ensinarão a maneira 

correta de recitar. Por exemplo, quando se escuta um sher do Egito e um sher da África do Sul, 

nota-se que os dois recitam de formas iguais, mas que existirá diferenças quanto a questão da 

melodia. Um poderá ter a melodia mais acelerada, outro pode ter a melodia mais lenta, mas 

apesar disso não ocorrerá interferências quanto a classificação 

Esses tipos de critérios para a recitação foram impostos pelo profeta Muhammad. Cada 

jeito de falar e cada local irá se adequar melhor a um estilo específico. Por conta desse fato, as 

pessoas de continentes diferentes recitarem de maneiras divergentes torna-se permitido e 

normal, porque haverá diferença entre a letra do alfabeto nessas dois locais, então um pode se 

sentir mais à vontade de um jeito do que do outro. 

Como o alcorão é considerado uma poesia, como a questão dessa performance poderia 

influenciar para uma percepção do que é bom ou ruim colaborando com a construção de um 

self religioso? Tanto na visão de Petra quanto na de Jamila, para uma recitação ser considerada 

boa ou ruim quanto a uma questão melódica, isso irá depender do gosto pessoal de cada 

indivíduo. A estética observada na recitação vai interferir na construção do self, porque irá 

modificar a forma como essas orações são feitas por essas mulheres e como as emoções são 

sentidas.  

Quanto a classificação de gostos pessoais para classificar experiências religiosas, 

ambas vão divergir nas suas opiniões. Enquanto para Jamila apesar de uma pessoa ter a voz 

mais bonita que a outra, qualquer tipo de voz para se recitar o alcorão é bonito, porque o que 

importa para ela é o quanto o Imã possui conhecimento do alcorão e da oração, sendo assim a 

melodia da voz não é algo que interfere no seu self. Para Petra, essa visão é diferente, a forma 

melódica que alguns sábios irão recitar o alcorão, em sua opinião, vai interferir na 

transformação do seu self religioso. Como para ela a música muda o estado de espírito, a 

recitação do alcorão é a mesma coisa, pois quando você entende o que está sendo recitado, 

absorve-se a mensagem e obtém-se uma calma, que remete a passagem do alcorão de que ele é 

cura. Então se você começa a absorver a mensagem e se concentra de fato no que está sendo 

recitado, você realmente se acalma e todos os sentimentos ruins que possam estar sentindo vão 

passando. Então, para ela em particular a recitação melódica e lenta é muito positiva.  
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A relação entre experiência religiosa e transformação do self foi realçada 

por Talal Asad (1993,p.125) através do conceito de práticas disciplinares que inclui 

as múltiplas formas pelas quais discursos religiosos informam e constroem selfs religiosos. O 

empenho do self na performance das práticas disciplinares por um determinado sistema 

religioso produz a corporificação de disposições que moldam esse self, atribuindo ao agente 

uma certa identidade religiosa. Dumovich (2012, p.33)   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme argumenta Gilberto Velho (2009), em seu texto “Observando o familiar”, 

mesmo que algo possa parecer exótico ao pesquisador, ele deve se livrar de quase que 

instintivamente classificar e julgar de acordo com seus conceitos prefixados, ou seja, 

influenciado pela forma que ele foi socializado. Eu percebo o quanto a presente pesquisa 

atravessou as concepções pré-concebidas que eu tinha a respeito do islã.  

Uma das dificuldades de se obter material etnográfico por conta dos empecilhos na 

comunicação, também são motivos para de certa forma dificultar a pesquisa. No meu caso, a 

dificuldade gira em torno dos termos religiosos e suas atribuições de significados com os quais 

não tenho familiaridade. 

Sair da própria zona de conforto e do ambiente que possuímos certa familiaridade para 

mergulhar em uma cultura na qual tudo pode ser visto com estranhamento - visto a minha falta 

de vínculo com a mesma - nos direciona instantaneamente a fornecer pareceres equivocados 

muitas das vezes. 

Mas como diz Velho (2009), " É impossível que o pesquisador se 

abstenha totalmente de seus preconceitos e ideologias durante o estudo da sociedade 

ou indivíduo, porém, na antropologia, é imprescindível que tenha a interação, o 

contato direto do antropólogo e seus objetos de estudo. Somente então, o pesquisador 

conseguirá se ver no lugar do outro para poder compreende-lo de forma mais completa 

e imparcial." 

Desde o momento que passei a me colocar no lugar de Ser afetado, como fala Fravet 

Saada (2005), onde é construída uma relação simétrica de comunicação entre o antropólogo e 

o nativo, foi quando pude deixar-me ser alcançada por uma concepção de mundo diferente da 

minha, ressignificando valores que anteriormente encontravam-se naturalizados e 

estereotipados. E assim como ela afirma, essa é de fato a função do trabalho de campo, o 

antropólogo permitir-se aprender diferentes formas de vida.  



49 

 

   

 

Com isso, entendo que a visão construída por essas mulheres sobre o que é música e a 

sua função nas suas relações, é que mesmo a recitação do alcorão possuindo ritmo, melodia e 

harmonia, aspectos que se classificam e se encaixam dentro da teoria musical numa visão 

técnica da definição de música, ainda assim para elas essa recitação não será considerada como 

tal porque como afirmado, essa visão da música para a comunidade sunita em geral não possui 

essa atribuição valorativa de profundidade.  

Essa profundidade estará ligada somente a Deus, até porque se na recitação do alcorão 

não tiver a musicalidade, ele poderá ser lido normalmente, e isso não irá interferir em uma 

ligação com Deus. A musicalidade na voz é apenas um atributo, uma forma simbólica como o 

self é construído, mas independente dela esse self religioso irá se construir da mesma forma.   
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