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RESUMO 

 

Esta monografia tem por objetivo compreender as atividades relativas as mulheres 

muçulmanas brasileiras em sua religiosidade, práticas de sociabilidade e papéis 

desempenhados no contexto do islâmico brasileiro. Neste sentido, serão utilizados 

relatos etnográficos concernentes ao hajj, ou seja, a peregrinação a Meca, e ao Islã 

em termos gerais, tendo como núcleo formativo a perspectiva feminina e todos os 

seus desdobramentos. 

 

Palavras-chaves: Islã; Gênero; mulheres muçulmanas, Peregrinação; hajj.  
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Introdução: 

 

Ao iniciar o curso de graduação em Antropologia, logo me identifiquei com o 

campo de estudos da Religião. Talvez influenciada pelo meu irmão mais velho, que 

naquele momento defendia sua dissertação de mestrado, na qual também trabalhava 

com o campo de estudo religioso. Essa identificação se adensou em 2014, quando 

cursei uma disciplina nomeada: “Etnografia do Oriente Médio”, oferecida pela 

orientadora deste trabalho. Foi numa das aulas deste curso que visitei pela primeira 

vez uma Mesquita, localizada no bairro da Tijuca/RJ. Após a primeira visita à 

mesquita, passei os anos seguintes da graduação lendo, aprendendo e desmitificando 

muitas coisas sobre o mundo árabe, o Islã, e práticas culturais que envolvem e 

compõem as sociedades muçulmanas de um modo geral.  

Foi através de leituras mais aprofundadas sobre Islã, ritos e por conta da força 

que esse ritual religioso tem para os muçulmanos que me interessei pelo hajj, a 

peregrinação muçulmana à Meca. Ainda assim, não fazia ideia que o ponto central 

desse trabalho seria com mulheres. Foi só após um insight que decidi olhar pela 

perspectiva do gênero. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é discutir sobre a 

peregrinação a partir das perspectivas e experiências de mulheres muçulmanas que 

fizeram o hajj. A palavra hajj refere-se à intenção de visitar, significa literalmente “partir 

para um lugar”. Ora, mas que lugar é esse? O hajj pode ser pensado como um 

processo de visitar ou partir para o lugar da imersão na experiência coletiva, de certa 

maneira a transcender a dimensão física e temporal em que ocorre.   

Arnold Van Gennep, folclorista e etnógrafo germânico, autor da obra “Os ritos 

de passagem”, considera o ritual e seus mecanismos dados relevantes na formação 

da identidade e da individualidade social e religiosa dos sujeitos. Para Gennep, A 

trajetória dos sujeitos pode estar permeada de ininterruptas passagens de uma 

posição social para a outra. Os ritos, regidos pela organização coletiva e dotados de 

um tempo e de um espaço, se caracterizam, portanto, pela ideal do indivíduo, de 

transformar o mundo e a si mesmo com o intuito de viver em sociedade. O autor diz 

também que um mesmo rito pode ter diferentes interpretações, a partir da experiência 

e perspectiva da agencia de cada indivíduo, e também que diversos tipos de ritos 

podem se combinar. De acordo com o autor os ritos de passagem material podem ser 

formados por ritos de separação do mundo anterior (preliminares), de margem 

(liminares) e de agregação ao novo (pós-liminares). Os ritos de passagem possibilitam 
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ao sujeito a entrada e a saída no que se concerne como sagrado-profano, contudo 

nessa passagem se faz necessária uma fase preliminar, um período de margem e, 

finalizando, um rito de agregação conforme Gennep considera, “[...] o mecanismo é 

sempre o mesmo, a saber: parada, espera, passagem, entrada, agregação. ” 

(GENNEP, 2011:43)     

  Victor Turner, considerando a simbologia da performance nos acontecimentos 

rituais, da continuidade a trilha aberta por Van Gennep ao conceito de 

límen/liminaridade, e é o que leva ao sentido de communitas. Segundo Turner, 

communitas significa um estado não estruturado em que todos os membros de uma 

comunidade são iguais, o que permite o compartilhamento de uma experiência comum 

entre os indivíduos. Sendo, portanto, a liminaridade, uma condição transitória na qual 

os sujeitos se destituem de suas posições sociais anteriores, ocupando um lugar 

indefinido. Para Turner, a vida social se movimenta a partir de um movimento dialético, 

envolvendo estrutura social e communitas, estrutura e antiestrutura, geralmente 

através de um rito de passagem.   

Tomando base a obra do autor, é possível analisar o fenômeno da peregrinação 

a partir do conceito de communitas, considerando o fato que nesse momento de 

compartilhamento da identidade, os sujeitos podem ser separados em vários fatores 

específicos. Indivíduos de diferentes condições sociais, políticas, econômicas, 

espaciais e geográficas, podem se mobilizar enquanto peregrinos nas mesmas 

práticas devocionais e ritualísticas                                                                                                                      

De acordo com Sandra de Sá Carneiro (2007), que analisa as interfaces da 

peregrinação em seu trabalho “A pé e com fé: brasileiros no Caminho de Santiago”, a 

experiência da peregrinação na contemporaneidade traz consigo a necessidade da 

confirmação religiosa, ou do self religioso não apenas a partir da experiência espiritual, 

mas também a partir da experiência corporal: 

 

 [...] o pluralismo de que falam os peregrinos não é a simples coexistência de 

muitas visões de mundo. Implica também a crença de que outras perspectivas 

podem igualmente ser plausíveis. (CARNEIRO, 2007:171)  

 

Ou seja, o sentido da peregrinação é embasado a partir do que vê, fala, sente 

e vive o peregrino durante e depois de passar pelo processo performático que molda 

diretamente a execução de um ritual de peregrinação. E isso vai desde as 
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performances religiosas e ritualísticas das peregrinações, e também do que está no 

entorno de todas essas questões, como política, economia e sociedade... são fatores 

que interferem diretamente na subjetividade de se fazer uma peregrinação pois cada 

viajante peregrino irá experiênciar e expectará por vivências que podem ser diversas 

e individuais, mesmo com a existência de rotas e afazeres do segmento sejam pré 

concebidos, cada peregrino (ou grupos peregrinos) decidirá e viverá cada momento, 

cada obrigação, cada oração a luz de seus próprios quereres e conhecimento. 

  

Islã no Brasil: 

 

Existe no Brasil uma grande comunidade muçulmana, a presença histórica dos 

muçulmanos no país começou a ser formada desde o século XIX, quando o comércio 

de pessoas e mão-de-obra humana ainda acontecia em grande escala no país, e 

muitos africanos escravizados foram trazidos de regiões da África onde praticavam o 

islamismo, neste período histórico se concentravam em maior parte na Bahia e Rio de 

Janeiro. Contudo a comunidade muçulmana presente, que também se formou por 

diversos grupos migratórios do Oriente Médio, só ganhou impulso e começou a 

crescer com a chegada de levas migratórias no pós segunda-guerra mundial (1939-

1945), originando-se em sua maioria de países como Síria e Líbano. 

(CHAGAS,2006:25)  

De acordo com Gisele Fonseca Chagas (2006), em sua pesquisa 

“Conhecimento, identidade e poder na Comunidade Muçulmana Sunita do Rio de 

Janeiro”, as comunidades muçulmanas no Brasil conformam o maior quadro das 

diferenças sectárias, pelo maior número de muçulmanos e instituições religiosas 

sunitas serem maior do que o número de xiítas.   

Hoje no Brasil, cerca de um milhão de muçulmanos estão espalhados por todo 

o território brasileiro. A maior parte da comunidade xiíta no Brasil se localiza em São 

Paulo e na região sul. (Curitiba e Foz do Iguaçu). A comunidade sunita se concentra 

na maior parte do território nacional, sendo os estados de São Paulo, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal onde se localizam o maior número 

de fiéis. Sendo assim a comunidade muçulmana no Brasil se constitui de imigrantes 

árabes, descentes da população árabe no Brasil, e também por brasileiros convertidos 

não árabes. A comunidade muçulmana está quase totalmente inserida em contexto 

urbano, se concentrando em maior parte no Rio de Janeiro, São Paulo e Foz do 
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Iguaçu. Essas comunidades apresentam diferenças sociológicas e culturais entre si 

muito significativas, como aponta Paulo Gabriel Hilu Da Rocha Pinto, em seu trabalho 

“Ritual, etnicidade e identidade religiosa nas comunidades muçulmanas no Brasil”: 

  

Por exemplo, no Rio de Janeiro o fluxo migratório recente é muito menor 

que nas outras duas comunidades, o que torna o processo de 

reformulação e criação de identidades muçulmanas muito mais 

dependente de elementos culturais locais ou nacionais, enquanto nas 

outras comunidades movimentos islâmicos trans-nacionais e um 

constante contato com o Islã praticado no Oriente Médio constituem 

importantes fatores no processo de produção de identidades islâmicas. 

Os muçulmanos dessas comunidades tendem a se concentrar em 

atividades comerciais, com uma marcada mobilidade social em direção 

a profissões liberais (medicina, direito, engenharia, etc.). 

(PINTO,2005:230) 

 

No entanto, com base no autor, apesar da maioria dos muçulmanos no Brasil 

ser composta por imigrantes árabes e seus descendentes. Existe um crescimento 

significativo no número de brasileiros não árabes convertidos, que chegam ao Islã 

através de relações pessoais, relações de trabalho, amizade, casamento ou através 

de trabalhos missionários realizados por instituições muçulmanas, organizadas em 

mesquitas ou confrarias sufis.  

Considerando a multiplicidade e a pluralidade das identidades dos agentes 

(gênero, etnicidade, nacionalidade, classe, etc.) citadas pelo autor, é que irá ser 

determinante para a forma de apropriação do Islã por cada indivíduo, associado a 

interação entre a identidade muçulmana produzida nesse processo. Pode se dizer que 

os muçulmanos brasileiros demonstram múltiplas formas de identidade e 

religiosidade, que fazem os se articular tanto com codificações islâmicas 

transnacionais, quanto com as conformações do grupo religioso em que estão 

inseridos.  
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Acerca do Turismo religioso: 

 

Uma das coisas que me chamou atenção, quando conversava com as pessoas, 

ou estava procurando informações e construindo dados sobre o hajj, foi a 

movimentação turística que a peregrinação acaba promovendo entres as agências de 

turismo, ou instituições que também promovem a viagem. Todas as pessoas que 

conversei, mesmo que informalmente ou que não tivessem feito o hajj, comentaram 

ou pelo menos tocaram no assunto sobre a necessidade de uma agencia ou instituição 

para que seja possível a realização da viagem. Os motivos que levam as pessoas a 

fazerem caminhos de peregrinação, são plurais e variados, cada um na sua própria 

particularidade e experiência. Sendo o hajj uma obrigação de todo muçulmano em 

condições de fazê-lo ao menos uma na vida, ou seja, viajar à Meca é uma realidade 

pressuposta a qualquer muçulmano natural do oriente médio ou não. Isso significa 

que em algum momento o crente muçulmano precisará despender tempo e dinheiro 

de suas próprias vidas e rotinas para se deslocarem ao lugar de encontro do ritual de 

peregrinação.  

Pode-se dizer que o turismo religioso se apropria da fé popular para funcionar, 

a partir de misticismos, lugares, pessoas, ou caminhos, que a partir da história, 

costumes e acontecimentos que foram vistos, vividos e considerados como sagrados.  

Sendo assim, entende-se que tradicionalmente a motivação do turista religioso é a 

necessidade de seguir rotas, lugares e templos que possam de algum modo 

proporcionar a estes, a sensação de estar em lugares onde a fé é apresentada ou 

sentida com mais intensidade. Para os muçulmanos por exemplo, cumprir o trajeto 

feito pelo profeta Muhammad na antiguidade, é estar mais perto de Deus. Como 

apresenta Sandra de Sá Carneiro (2014), em seu artigo “Mercado turístico da fé”1, 

página 151: 

 

Pelo enfoque antropológico que adoto, a peregrinação tanto pode ser 

vista como um fenômeno religioso quanto como um fenômeno turístico. 

Neste sentido, o chamado turismo religioso não é tratado como uma 

segmentação do mercado turístico, tal como acontece quando se 

entende esse fenômeno apenas como mais uma demanda 

                                                           
1 Para ter acesso ao artigo completo: 

http://www.cienciassociais.unimontes.br/arquivos/ed_09/10_Sandra%20Carneiro.pdf 
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mercadológica. Tratar o evento da peregrinação como comportando 

várias dimensões abre o espectro de análise, uma vez que são 

incorporados outros aspectos, como o lazer e o consumo, também as 

tensões e as contradições dos agentes envolvidos, sendo que todos 

estes aspectos são elementos constitutivos desse tipo de experiência. 

Desta forma, tenho estado atenta para perceber e valorizar a pluralidade 

das experiências e narrativas dos peregrinos que se entrelaçam e busco 

também problematizar a “invenção” dos caminhos estudados, que se 

constituem como rotas de valor cultural, econômico e político. 

 

 

No Brasil, como poderemos ver nas narrativas que dão base a este trabalho, e 

de várias outras pessoas que conversei ao longo do caminho, é muito difícil viajar até 

Arábia Saudita para cumprir com o hajj por si só. É quase que fundamental ter um 

grupo e estar associado a uma agencia ou uma instituição. Os países islâmicos têm 

uma cota de peregrinos permitidos a viajar para a Arábia Saudita durante o hajj. Como 

a quantidade de muçulmanos no Brasil é muito menor em relação a estes países, não 

há cota estabelecida. Anualmente costumam ir quatro delegações brasileiras, com 

cerca de 400 pessoas no total.  

Em 2011 a FAMBRAS 2  desenvolveu um programa de bolsas e 

acompanhamento para a ida ao hajj, para atender os fiéis brasileiros que não tem 

condições financeiras de arcar com o custo da viagem. Para participar deste tipo de 

programa por exemplo, é necessário que o fiel faça uma inscrição através do site da 

própria FAMBRAS, ou de outras associações muçulmanas no país. As justificativas 

apresentadas para realizar a peregrinação passam por uma análise e posterior 

aprovação. A Federação auxilia ainda com a documentação e vistos, e faz o 

acompanhamento dos fiéis durante toda a viagem, que conta com explicações e 

orientações de um Sheikh3 e da equipe. A FAMBRAS também tem um programa 

similar para brasileiros que desejam realizar a Umrah e também não tem condições 

financeiras (sendo este especifico para brasileiros convertidos).   

                                                           
2 Federação das associações muçulmanas no Brasil, para mais informações: http://www.fambras.com.br/  
3 “O termo significa literalmente um homem de vasto poder e nobreza[...]” leia mais em: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh 

 

http://www.fambras.com.br/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh
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Segundo informações do portal de notícias da FAMBRAS, há uma também uma 

interação prévia dos peregrinos que farão parte das caravanas: “Antes da ida é 

realizado um coquetel aos viajantes, que recebem um kit explicativo sobre o hajj. No 

momento da partida, membros da FAMBRAS realizam junto a todos uma oração no 

aeroporto, no retorno, os viajantes são recebidos pelos mesmos funcionários e fazem 

orações novamente. Através dessas informações, articulando ao que diz Sandra de 

Sá Carneiro, em seus trabalhos sobre as interfaces do turismo religioso, e toda essa 

relação das peregrinações modernas com a sociedade contemporânea.   

 

Como já frisei anteriormente, toda peregrinação é constituída 

fundamentalmente, pelo deslocamento, pela experiência da caminhada, vivida 

como um processo pessoal de descoberta de si e de superação dos seus 

limites corporais, impostos especialmente pela vida sedentária e urbana da 

maioria das pessoas que se engajam nos caminhos. Por isso, o aporte teórico 

de Csordas (2002) na compreensão do corpo também tem me auxiliado no 

entendimento das peregrinações estudadas. O autor sugere que devemos 

entender o corpo não apenas em sua dimensão biológica, mas igualmente 

religiosa, linguística, histórica, cognitiva, emocional e artística. Dentro desta 

perspectiva, a linguagem pode ser apresentada como uma expressão da 

corporeidade (embodiment) e a noção de cultura precisa ser redimensionada. 

Segundo o autor, não se trata apenas de definir esta última em termos de 

símbolos, esquemas, 155 regras, costumes, textos ou comunicação, mas 

também em termos de sentido, movimento, intersubjetividade, hábito, desejo, 

evocação e intuição. A convergência destas duas realizações leva à sua 

conceitualização do self baseado na corporeidade (embodiment).” 

(CARNEIRO,2014:154) 

 

Pode-se dizer que é justamente esta pluralidade que movimenta esse mercado 

turístico, a interação do peregrino turista/ turista peregrino e todas as questões que 

englobam essa realidade. Deslocamentos, trocas interculturais, novas experiências 

religiosas, reconfiguração do self religioso de cada peregrino que se dispõe a viver a 

peregrinação como uma experiência coletiva, porem individual e intransferível. Novo 

olhar de si, do corpo e das práticas religiosas, ao mesmo tempo que pode ser afetado 

por inúmeras diferenças culturais que que sentem um viajante “comum” por exemplo. 

(CARNEIRO,2014:155) 
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Metodologia: 

 

O trabalho de campo não pode parecer fundamentalmente como um processo 

cumulativo de coletar “experiências” ou de “aprendizado” cultural por um sujeito 

autônomo. Ele deve, antes, ser visto como um encontro historicamente contingente, 

não controlado e dialógico, envolvendo, em alguma medida, tanto o conflito, quanto a 

colaboração na produção de textos. (CLIFFORD, 2002:223). 

Além das visitas a mesquita, para a realização do trabalho de campo 

etnográfico mediado e multisituado, utilizei também plataformas e aplicativos 

constituidores das mídias sociais na internet através de entrevistas semiestruturadas 

pelo Facebook4 e WhatsApp5. As conversas foram feitas individualmente através dos 

perfis pessoais das mulheres entrevistadas, uma pelo facebook, outra pelo whatsapp, 

configurando assim o uso da internet como meio de comunicação e as mídias sociais 

como ferramenta fundamental para a elaboração de dados e desenvolvimento 

etnográfico desse trabalho, conforme nos apresentam Pauli Tomazetti Tainan & 

Alisson Machado, em seu artigo “Desafios epistêmicos e configurações teórico-

metodológicas da etnografia virtual no campo da comunicação” (2015:141) 

 

Decorrente de distintas perspectivas, as designações terminológicas 

conformam o debate sobre a distinção da experiência etnográfica nos espaços 

virtuais. Considerando essas distinções, é importante ressaltar a crítica à 

perspectiva metodológica da netnografia (Kozinets, 1998) por sugerir certa 

simplificação de rumo técnico em apriorística definição de caráter instrumental 

da prática etnográfica (Máximo, 2012). Para Máximo (2012, p.303), Kozinetz 

“considera a netnografia como uma adaptação de método antropológico com 

ênfase para o trabalho de campo e para observação participante. Nesse 

sentido, o autor revela “vantagens” da netnografia no que se refere aos “dados” 

produzidos durante as pesquisas”. Desse modo, a abordagem do autor sugere 

facilidades à experiência de observação e coleta de dados em decorrência ao 

uso estratégico da prática etnográfica enquanto simples ferramenta 

metodológica. 

                                                           
4 Facebook é um site e serviço de rede social online. 
5 Whatsapp é um software para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto instantaneamente, 
além de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão a internet. 
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Optei fazer uso de entrevistas semiestruturadas por entender que 

metodologicamente contribuiria e facilitaria essa relação virtual entre 

entrevistadora/entrevistadas dando mais espontaneidade e liberdade, para me fazer 

mais ouvir do que falar, abrindo assim espaço para que o conteúdo de nossas 

conversas mesmo tendo sido realizadas numa plataforma abrangente como a internet.  

Este tipo de entrevista propõe uma estrutura flexível em que o entrevistador 

prepara previamente perguntas ou temas elucidativos sobre a questão que vem a ser 

colocada de maneira menos informal, o que faz com que muitas das vezes a entrevista 

se pareça muito mais com uma conversa, do que uma entrevista pré-moldada e 

totalmente direcionada apenas aos interesses do próprio entrevistador. A 

dinamicidade que este tipo de entrevista encontra, permitindo ao entrevistado 

discorrer quase que livremente sobre o que está sendo falado, muitas vezes faz com 

que o entrevistador nem precise mais de perguntas previamente elaboradas, fazendo 

com que as respostas apareçam, antes mesmo das próprias perguntas, mas isso 

exige uma atenção muito maior e redobrada em relação aos dados e informações por 

parte do entrevistador. Como aponta José Eduardo Manzini no artigo “Entrevista semi-

estruturada: análise de objetivos e de roteiros”: 

 

O primeiro ponto de análise se referiu à adequação de usar a entrevista 

para entender o fenômeno estudado. O uso da entrevista é indicado 

quando a natureza da informação se tratar de fenômeno que ficaria 

difícil ou impossível de ser observado. Geralmente a entrevista é 

indicada para buscar informações sobre opinião, concepções, 

expectativas, percepções sobre objetos ou fatos ou ainda para 

complementar informações sobre fatos ocorridos que não puderam ser 

observados pelo pesquisador, como acontecimentos históricos ou em 

pesquisa sobre história de vida, sempre lembrando que as informações 

coletadas são versões sobre fatos ou acontecimentos. (MANZINI, 

2004:04) 

 

 Adotando a perspectiva de Magnani (2002), direcionei-me para uma 

observação do uso das mídias sociais entendendo-as como tecnologias relacionais, 

apontando para novas maneiras de subjetivações da comunicação e das relações 

sociais vivenciadas no cotidiano.  
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Utilizo a categoria ‘espaço relacional’ no sentido empregado por Scott McQuire 

(2010), como aquilo que rompe formas de sociabilidades tradicionais motivando outras 

formas de mobilização subjetiva:  

 

Espaço relacional nomeia a configuração espacial 

ambivalente que emerge quando abandonamos a 

natureza do espaço social como dado em favor da 

constituição ativa de conexões espaciais heterogêneas 

ligando o íntimo ao global. O espaço relacional é a 

experiência da subjetividade refeita na demanda 

expandida aos indivíduos que façam escolhas de vida na 

aparente falta de coletividades tradicionais. (MCQUIRE, 

2010:09)  

 

Sendo assim, interessa aqui perceber como as mídias sociais são incorporadas 

no cotidiano de todos nós, fazendo parte das relações humanas, como um meio de 

comunicação fundamental, ou seja, um local off-line e de dinâmicas contextuais, 

conectando experiências que se multiplicam para além das fronteiras físicas e 

espaciais.  

 

Ao invés de tratar a mídia como algo separado da cidade 

- o meio que 'representa' fenômenos urbanos, 

transformando-o em uma imagem - defendo que a 

experiência espacial da vida social moderna emerge 

através de um complexo processo de co-constituição 

entre estruturas arquitetônicas e territórios urbanos, 

práticas sociais e experiências de uso das mídias. 

(MCQUIRE, 2010:07) 

 

O campo também se fez a partir de variadas visitas à Mesquita da Luz, 

geralmente elas aconteciam nas orações de sexta-feira, a salat a-jummat, sobretudo 

no período em que acontecia o ciclo do hajj6. Cabe informar que o hajj acontece 

exclusivamente em Meca, Arábia Saudita e segue o calendário islâmico ou hegírico, 

                                                           
6 O hajj é o quinto pilar do Islã. Os outros são Shahada - testemunho de fé- / Salat – orações diárias- / Zakat -

esmola- / Sahm (jejum) Ramadan. 
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baseado no calendário lunar. O calendário islâmico tem duração de 12 meses e teve 

seu início no dia em que o profeta Muhammed e seus companheiros fugiram de Meca 

para Medina, sendo este momento conhecido como hégira7.  

A Mesquita da Luz, está localizada no bairro da Tijuca, zona Norte do Rio de 

Janeiro, onde também está a Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro. 

Segundo o site8  da SBMRJ a instituição foi fundada em 1951 por um grupo de 

imigrantes que se reuniam para realizar as orações celebradas na sexta-feira. 

Inicialmente se localizava no centro da cidade, a SBMRJ era formada por de 70% 

brasileiros convertidos e 30% de árabes e seus descendentes. Com o aumento do 

número de fiéis, e dos problemas urbanos que se concentravam naquela região, a 

SBMRJ mudou-se para sua atual sede na Tijuca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Hégira (em árabe: هجرة, transl. Hijraʰ, lit. "exílio", "separação"), veja mais em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9gira 
8 Portal Online.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transl.
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9gira


22 
 

22 
 

1. Hajj: a peregrinação a Meca como o quinto pilar do Islã. 

 

“A Peregrinação à Casa é um dever para com Allah, por parte de todos os seres humanos, 

que estão em condições de empreendê-la; entretanto, quem se negar a isso saiba que Allah 

pode prescindir de toda a humanidade. ” (ALCORÃO, 3:97) 

 

O quinto e último pilar do Islã é uma das práticas ritualísticas mais importantes 

da religião, o hajj. Esta obrigação religiosa deve ser cumprida por todo muçulmano 

adulto, em condições físicas e financeiras, ao menos uma vez na vida. Isso inclui as 

mulheres, mas elas só podem ir acompanhadas de outras mulheres, ou de um 

homem. A peregrinação muçulmana implica seguir os passos do profeta Muhammad, 

os fiéis caminham pelos mesmos locais da história. Em geral, os rituais da peregrinação 

são feitos baseados nos ritos tradicionalmente praticados por Abraão e sua família, e 

depois pelo profeta, prescritos desde os tempos antigos, baseados na ida do profeta 

até Medina no ano de 602 a.c., marcando o início do calendário muçulmano (PINTO, 

2010: 41).  

 

Ciclo ritual do hajj 

 

Wakfa: Nesta etapa do hajj, os peregrinos deixam Mina em direção ao Monte 

de Arafat (Monte do Conhecimento), local sagrado para a religião islâmica, pois teria 

sido o lugar em que o profeta Muhammed teria recebido sua primeira revelação. Com 

isso, milhares de pessoas se dispõem a ir ao monte, com o intuito de se reunirem em 

uma só unidade, com a intenção de obter o perdão de Deus pelos seus pecados 

terrenos. O wafka ocorre desde o nascer do sol, até o pôr do sol, e os peregrinos 

permanecem no monte até que este período seja concluído. 

 Após o pôr do sol os peregrinos se dirigem a Muzdalifa, onde fazem o pernoite, 

acampados em grupo, retornando a Mina antes mesmo do amanhecer, onde 

apedrejam três pilares de pedra que simbolizam as três vezes que o demônio tentou 

Abraão a não obedecer a Deus e sacrificar seu filho, Ismael. No entanto, Abraão 

resiste à tentação e afasta o mal, fazendo com que seu filho Ismael permanecesse 

vivo. As pedras atiradas, são um rito de repudio ao “mal” e a afirmação da “senda reta” 

(PINTO, 2010:66) do islã, baseadas na força de vontade de seu patriarca. Além desta 

ação de afastamento do mal, os peregrinos também realizam um banho ritual, 
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nomeado de ghusl, onde a purificação torna-se ainda mais aguda, em outros casos, 

dependendo da diretriz do fiel é realizado o wudhu, que se constitui na limpeza de 

algumas partes do corpo apenas e não do corpo por inteiro. Todos estes passos são 

realizados antes da tawaf, como forma de preparar os peregrinos para o rito seguinte.  

Tawaf: Quando todos os fiéis estão devidamente purificados de seus pecados 

e preparados ritualisticamente, é realizada a tawaf que consiste em circungirar em 

torno da Caaba, no sentido anti-horário, por sete vezes. Esta ação, produzida 

coletivamente simbolizando a importância da pedra negra, sendo esta um importante 

símbolo de conexão entre Deus e Abraão, sacralizando a Caaba e confirmando as 

palavras do profeta Muhammad. Neste movimento, sete voltas são exercidas em torno 

da pedra, seguindo sempre o sentido anti-horário, e a cada círculo completo uma 

oração é recitada de forma intermitente. É importante ressaltar que durante a ação do 

tawaf, alguns fiéis praticam o autoflagelo, como modo de representar o sacrifício do 

profeta.  

Na Caaba, onde reside a pedra negra, no interior da edificação, os fiéis creem 

que podem ter seus pecados redimidos ao exercer o toque na pedra. Esta é uma etapa 

importante para os fiéis, como forma de os tornarem dignos da presença de Deus, 

para a parte final do hajj, a festa do sacrifício.   

 

 

O Movimento do Tawaf (https://500px.com/samyolabi) 
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        Monumento de pedra, chamado de jamrat al Aqabah, onde os peregrinos         

realizam uma cerimônia que simboliza o apedrejamento do demônio. Devem ser 

atiradas sete pedras seguidas. (AFP Photo/Fayez Nureldine) 

 

 

A festa do sacrifício: 

 

Ao terceiro dia da peregrinação, a festa do sacrifício ‘Eid al-Adha, é a principal 

celebração do calendário islâmico. Este só acontece após o apedrejamento dos 

pilares jamarat, como descrito acima e demarca o auge da chegada dos peregrinos. 

Esta é a representação máxima para os fiéis de que estes são merecedores de 

participar deste momento crucial representado pela cerimônia do sacrifício. O ritual 

ocorre com o holocausto de um animal, ação que marca a festa, e este ato contém 

em si um leque de significados subjetivos, articulados com a gênese de sua linhagem 

patriarcal. Os fiéis devem escolher um animal para o abate, promovendo novos 

contornos de ressignificação para o sacrifício do cordeiro, na tradição, abatido por 

Abraão no lugar de seu filho Ismael.  

Segundo a antropóloga Francirosy Campos Ferreira (2007) em seu artigo “ O 

sacrifício do carneiro islâmico como objeto transicional – notas antropológicas¹”, os 

significados atribuídos ao sacrifício do carneiro, colocam o animal como objeto 

transicional, simbolizando a intermediação do homem com Deus: 
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Ao pensar na relação estabelecida entre Deus e o homem, é que 

proponho o carneiro como objeto transicional entre eles. A cada Festa 

do Sacrifício, portanto, revive-se o mito, religa-se o homem a Deus por 

meio do “objeto-carneiro”, que simboliza a ação do amor dos homens 

para com o divino, estabelecendo, assim, a fantasia e a realidade. 

Ocorre aqui a capacidade de reconhecer nesse objeto o não-eu[...] 

(FERREIRA, 2007:750) 

 

 Em suma, o ritual recria o sacrifício de Abraão, produzindo a reafirmação da 

aliança dos muçulmanos com Deus. Isto ocorre através da oferta de graças a Allah 

por conta da revelação, da caridade em relação aos pobres (os animais sacrificados 

têm sua carne doada aos menos favorecidos), reforçando a ideia de que o Islã é uma 

comunidade composta pelos mais variados indivíduos, famílias, e grupos sociais 

unidos em prol da devoção a Deus. 

Carregada de ritos, rotas e repetições a peregrinação traz consigo todo um 

aparato de símbolos, simbologias e significados, que constituem um quadro múltiplo 

de redes e articulações das mais diversas, o que torna a peregrinação algo que vai 

além da busca pela plenitude religiosa, mas também pelo melhoramento pessoal 

enquanto seguidor do Islã, ao compartilhar com seus irmãos de fé este evento único 

dentro da pluralidade religiosa representada pelo Islã em todo o mundo. Este 

panorama faz com que o hajj, represente não só uma acepção de experiência 

religiosa, de modo estrito, erigindo a constituição de valores e processos de interação 

social e cultural entre indivíduos das mais diferentes regiões do planeta, que se 

articulam nas rotas de peregrinação e nos rituais posteriores. Peregrinos e 

muçulmanos de todo o mundo celebram a festa, e representam a simultaneidade ritual 

existente na peregrinação, atribuindo ao peregrino, não somente a busca pelo divino, 

mas o aperfeiçoamento individual e coletivo a partir das trocas estabelecidas na 

“ummah”.  

Neste sentido, é importante notar que o hajj cria um contexto de sociabilidade 

que excede os limites da religiosidade, fomentando a ideia de que segmentar 

conceitos como religião, sociedade, cultura, economia como elementos estanques 

entre si, não explica toda a gama de complexidades presentes nas práticas humanas. 

Sendo a identidade muçulmana o elo que enfatiza a unidade da comunidade religiosa 

do Islã, o hajj faz com que os peregrinos vivam a identidade muçulmana de forma a 



26 
 

26 
 

conectar-se com muçulmanos de todo o mundo, apesar das suas diferenças culturais 

e sociais, neste sentido de communitas, o hajj faz com que todos se conectem como 

“muçulmanos”. (PINTO, 2010: 64)  

A peregrinação une os mais diversos muçulmanos de todo o mundo, em uma 

“fraternidade” internacional. Mais de dois milhões de pessoas realizam o hajj todos os 

anos, e o ritual é expresso como uma força unificadora no Islã ao reunir seguidores 

de origens diversas em adoração, transcendendo as diferenças culturais e sociais 

existentes entre em si formalizando um Islã global.  

Trazendo para o rito a noção de ummah, como discute Delano de Jesus Silva 

Santos em sua pesquisa “Ummah e narrativas: história e identidade da religião 

islâmica”, essa base imaginada do Islã, essa ideia de irmandade, de uma nação do Islã, 

que surgiu no passado da religião quando todos os muçulmanos sob a liderança de 

Muhammad eram unidos. (SANTOS, 2011:182) 

A partir do momento em que o peregrino se propõe a iniciar os rituais da 

peregrinação, ele precisa abandonar roupas e adornos de seu próprio cotidiano, ou 

seja, contextualizar-se ao ambiente em que agora fará parte. Estas práticas tem a 

intenção de cumprir o um ato de purificação, que devem ser adotadas por todos os 

participantes, e promulga que se devem usar apenas duas peças de tecido branco 

(Ihram) para os homens, deixando de fora o braço direito. Para as mulheres a 

indumentária consiste em túnicas e roupas de sua preferência, contanto que estejam 

cobrindo cabelos e corpo, porém deixando o rosto descoberto. Ambos os trajes devem 

ser simples com o intuito de manter um sentido de equidade entre todos e colocados 

antes da chegada a Meca, eliminando, dessa forma, as diferenças culturais e de 

classes entre as pessoas, onde permanecem em um status de igualdade perante a 

Allah.  

Este ritual tem como tempo de duração o período de cinco dias, e torna 

necessária maior introspecção possível dos atores presentes, sendo a reverência a 

Deus, sua única e real preocupação e ocupação, deixando para trás as relações 

constituídas em seus espaços profissionais, políticos, étnicos ou parentais.  
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Imagem do hajj realizado em Meca (https://www-

tc.pbs.org/wgbh/sacredjourneys/media/images/sj_episode_hajj.jpg) 

 

Neste sentido de margem9, tendo como principal objetivo a purificação diante 

de Deus, que algumas práticas se tornam proibidas como por exemplo cortar o cabelo, 

raspar a barba ou ter relações sexuais. 

 Após os processos de expurgação alguns ritos simbólicos são adotados como 

forma de potencialização e afirmação da liminaridade existente entre os fiéis 

peregrinos. Por exemplo a repetição da expressão: labayakaallahumma (“Eis-me aqui, 

ó Deus, estou pronto, estou a teu serviço”)10 durante o trajeto de peregrinação. 

 

Símbolos, liminaridade e comunidade: 

 

“[...] sem símbolos, os sentimentos sociais não poderiam ter senão uma existência precária. ” 

(DURKHEIM,1996:141) 

  

O sacrifício do carneiro simboliza tanto a repetição da história, quanto os 

sentimentos dos próprios praticantes do rito, tornando-os protagonistas da própria 

ação.  É pelo sacrifício, que a possibilidade de se colocar no lugar de “outro” é passível 

                                                           
9 O conceito de margem, ou limen, de Van Gennep, considera a relação de movimento de status, ou mudança 
espacial. Quando um indivíduo ou grupo se estreita culturalmente. 
10 Dossiê: Religião, Arte e Patrimônio Cultural - Artigo original – Ferreira, Francirosy. 2013. Pág, 891. 

https://www-tc.pbs.org/wgbh/sacredjourneys/media/images/sj_episode_hajj.jpg
https://www-tc.pbs.org/wgbh/sacredjourneys/media/images/sj_episode_hajj.jpg
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de ocorrer. Essa transformação performática representa, naquele momento, a 

transformação diária que todo muçulmano contempla e busca dentro da religião. O 

indivíduo é capaz de buscar outro, mas sem abandonar a si mesmo. Como indica 

Turner (2008:183): 

  

Um exemplo disto é o fato simples da separação espacial daquilo que é 

familiar e habitual. Esta separação pode ter, em várias culturas, facetas, 

funções e aspectos punitivos, purificadores, expiatórios, cognitivos, 

instrucionais, terapêuticos, transformadores, dentre muitos outros. 

Porém, o processo e estado de liminaridade representam, basicamente, 

uma negação de muitas, se não todas, as características da estrutura 

social pré-liminar e uma afirmação de uma outra ordem das coisas e 

das relações. A estrutura social não é eliminada, e sim radicalmente 

simplificada: a ênfase está nos relacionamentos genéricos e não nos 

particularistas.  

 

Estar envolvido com o lugar, as pessoas, e tudo que este contexto representa, 

leva aos fiéis muçulmanos, aquilo que Turner vem a chamar de communitas. Nas 

palavras do autor “[a communitas] surge onde não existe estrutura social [...]” (Turner, 

1974:154). Turner também afirma que ambiguidade do límen social pode fazer com 

que os atores escapem de suas redes e classificações que dão formas e determinam 

os estados e posições de um espaço cultural.  

Os “dramas sociais” e os “ritos de passagem” são elementos que podem 

modificar os cenários. Desta maneira, os peregrinos muçulmanos podem ter suas 

vidas sociais transformadas ou absorvidas pela estrutura, através do evento. Alguns 

ritos incorporam a uma identidade muçulmana, algo completamente renovado. Após 

o sacrifício, por exemplo, que marca o final deste processo ritual, os homens raspam 

a cabeça e as mulheres uma mecha dos cabelos.  

Desta maneira, aqueles que cumprem todos os preceitos da peregrinação 

podem usufruir do uso de um título antes do próprio nome, Hajji ou Hajja, aquele ou 

aquela que fez o hajj. Para os muçulmanos a peregrinação é um atendimento ao 

chamado de Deus, que o profeta Abraão designou a todos os homens, a partir do 

mensageiro Muhammad. Embora, seja necessário salientar que cada pessoa tem uma 

experiência com o sagrado.  
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O senso do sagrado do peregrino não é mais privado; é uma questão 

de representações objetificadas, coletivas que se tornam virtualmente 

todo a seu ambiente e que lhe dão fortes motivos para crer. Não apenas 

isso, como também a viagem do peregrino se torna um paradigma para 

outros tipos de comportamento, sejam eles éticos, políticos e outros. 

(Turner, 2008:184) 

 

É necessário compreender que as experiências religiosas podem gerar nos fieis 

as mais variadas concepções, produzindo contextos que podem ou não interferir no 

sentimento de pertencimento religioso. O encontro entre diversos indivíduos, e sua 

transformação em um estado de coisas que os equaliza frente à divindade, pode 

constituir modificações estruturais em sua conduta religiosa, quando esta se coloca 

frente a suas práticas sociais e cotidianas. A religião é dinâmica, e detém um caráter 

de pluralidade. 

 

Esse comportamento verifica-se em todos os planos da sua existência, 

mas é evidente no desejo do homem religioso de mover-se unicamente 

num mundo santificado, quer dizer, num espaço sagrado. É por essa 

razão que se elaboraram técnicas de orientação, que são propriamente 

falando, técnicas de construção do espaço sagrado. (ELÍADE, 2001:32) 

 

 Hajj, significa não apenas uma obrigação religiosa, mas uma experiência que 

transforma os fazeres de seus participantes, podendo inclusive recriar todas as suas 

noções sobre o próprio Islã e como este pode ser encarado e praticado dali em diante.  

 

Quando obedecemos a uma pessoa em razão da autoridade 

moral que lhe reconhecemos, seguimos seus conselhos, não porque 

nos pareçam sensatos, mas porque é imanente à ideia que fazemos 

dessa pessoa uma energia psíquica de certo tipo, que dobra nossa 

vontade e a inclina no sentido indicado. O respeito é a emoção que 

experimentamos quando sentimos essa pressão interior e inteiramente 

espiritual produzir-se em nós. [.... Eis por que o mandamento se exprime 

geralmente em formas breves, categóricas, que não dão margem à 

hesitação: na medida em que é um mandamento e age por suas 



30 
 

30 
 

próprias forças, ele exclui toda ideia de deliberação e de cálculo e deve 

sua eficácia à intensidade do estado mental do qual é dado. É essa 

intensidade que constitui o que chamamos de ascendente moral” 

(DURKHEIM, 2008:212). 

 

Por essa razão é importante perceber o Islã como um quadro múltiplo que pode 

ser complexificado de diversas formas dependendo do contexto em que este esteja 

inserido, sem que isso cause qualquer prejuízo à fé de seus seguidores, assim como 

fez Geertz (2004) em “Observando o Islã”. O encontro entre peregrinos do mundo 

inteiro que durante cinco dias caminham juntos, dividem o mesmo espaço, comem da 

mesma comida, vestem a mesma indumentária, praticam os mesmos rituais e, após 

terem passado coletivamente por todas as etapas do hajj, retornam para seus locais 

de origem munidos de uma experiência que os articula como seguidores de Deus, 

através também da interação social, que traz consigo diversos intercâmbios culturais, 

é um fator determinante para a percepção de que a religião não deve ser tratada como 

algo monolítico, mas antes como algo que contém um caráter inerentemente 

polissêmico e plural.  

Com base nas discussões até aqui, entendemos que o hajj é uma necessidade, 

uma obrigação ao fiél muçulmano homem ou mulher em condições de fazê-lo. É a 

confirmação e renovação física e espiritual de sua própria fé, no próximo capitulo 

busco olhar através das narrativas de mulheres brasileiras que fizeram o hajj, e de 

suas experiências com o sagrado. 
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2. O encontro com o campo e o feminino no Islã 

 

 “A quem pratique o bem, seja homem ou mulher, e seja crente, lhe faremos viver uma 

vida boa e lhe recompensaremos com um galardão superior ao que faça”. (ALCORÃO, 

16-97) 

 

Inicialmente, fui me aproximando do campo virtualmente, comecei a pesquisar 

sobre hajj e sobre mulheres muçulmanas. Busquei textos já produzidos sobre o hajj 

no Brasil, como o artigo das pesquisadoras Vanessa Karla Mota de Souza Lima e 

Maria Patrícia Lopes Goldfarb, “Peregrinação (hajj) Islâmica – Diálogos Antropológicos 

sobre práticas nativas para compreensão da comunidade religiosa muçulmana” onde 

a autora discuti como a peregrinação possibilita e amplia o modo que essa noção de 

identidade comunal existente no rito se expressa nos discursos e práticas cotidianas 

dos indivíduos que o realizam.  

Pode se dizer, que a mulher muçulmana no Brasil sente com maior intensidade 

a representação corporal da religião nas ruas, pelo fato de usarem o hijab (véu) são 

facilmente identificadas. Apesar de muitas vezes interpretado de maneira 

estigmatizada pelas preconcepções do senso comum, o véu é um símbolo de 

afirmação e identidade religiosa das mulheres muçulmanas, como Francirosy Campos 

Ferreira (2013), comenta em seu trabalho, “Diálogos sobre o uso do véu (hijab) 

empoderamento, identidade e religiosidade”. 

Acompanhei grupos no facebook, sites, vídeos sobre a peregrinação e vídeos 

de mulheres falando de suas próprias vivencias enquanto muçulmanas. Passei a 

visitar a Mesquita da Luz/RJ com mais frequência e conversar com as pessoas em 

setembro de 2016, período no qual aconteceu o hajj (entre o oitavo e o décimo dia do 

mês de Dhu al-Hijja), o último mês do calendário islâmico. Embora Meca esteja sempre 

cheia de visitantes, se a peregrinação a Meca ocorrer fora do período do hajj conforme 

o calendário islâmico, no 12º mês, será chamado de umrah. Considerada apenas uma 

boa ação, mas que não substitui o hajj, a umrah também é conhecida como uma 

"peregrinação menor" e opcional, constitui-se apenas de uma visita a Caaba e aos 

ritos realizados na grande mesquita de Meca.     
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Na Mesquita: 

 

O acesso a mesquita do RJ é considerado pelos próprios membros bem aberto, 

como uma tentativa de estabelecer os princípios de diálogo do Islã. Acompanhei a 

programação da Mesquita da Luz no Rio de Janeiro, como a oração e o sermão da 

festa do Eid al-Adha (festa do sacrifício). Contudo, não encontrei pessoalmente no 

local, mulheres que já tivessem feito ou fossem fazer o hajj naquele ano. Na Mesquita 

em si, obtive mais informações sobre a peregrinação e adesão de mulheres 

muçulmanas brasileiras à viagem a Arábia Saudita com um membro homem da 

comunidade da mesquita e que trabalha como uma espécie de “relações públicas” da 

SMBRJ (A quem nomeio a seguir como “X”).  

Na busca de informações que me levassem ao contato com mulheres que já 

tivessem feito o hajj, ou tivessem a intenção de fazê-lo. Meu intento era compreender 

seu papel e suas experiências na peregrinação, e os desdobramentos desta atividade, 

naquilo que diz respeito a comunidade feminina que está inserida no complexo 

universo islâmico brasileiro.  

Numa das visitas a mesquita “X” me falou o quão difícil seria encontrar na 

própria mesquita mulheres que pudessem conversar comigo e me contar sobre suas 

experiências a partir do hajj, já que o perfil de fiéis mulheres que frequentavam a 

mesquita naquele momento, eram ainda de iniciantes na religião. Algumas já 

convertidas, algumas conhecendo, e outras que já haviam se identificado com o Islã, 

porém ainda se sociabilizando com a religião (aprendendo conceitos e estudando o 

alcorão), com o templo religioso e com a comunidade. Contudo, ainda que estivessem 

presentes nas orações de sexta-feira, ou nos sermões especiais que aconteceram no 

mês de setembro para celebrar o acontecimento do hajj ou a celebração ritual do 

sacrifício referente a este rito, quase nenhuma destas mulheres haviam cumprido esta 

obrigação e visitado, de fato, a Meca.   

 O convívio na Mesquita me mostrou mais sobre a presença das mulheres na 

comunidade, apresentando-me ao quadro em que estas desempenham seu papel 

dentro do grupo islâmico visitado. Foi possível perceber, em primeira instância o 

quanto são numerosas, algo que parece desafiar o senso comum que apresenta o 

Islã, sobretudo a mídia, como uma religião que tem como núcleo formativo a prática 

da misoginia. Também me foi possível observar sua pró-atividade em relação ao 
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cuidado e funcionamento do local, deslocando dessa forma o olhar para sua 

importância dentro do panorama total do templo. 

 É necessário destacar também que todos os frequentadores da Mesquita 

supracitada são muito gentis e receptivos, o que já de antemão, faz com que sejam 

desmitificados empiricamente, paradigmas e estigmas que percorrem o senso comum 

sobre o indivíduo religioso no Islã, apresentados de modo geral como pouco 

amigáveis, combativos, extremistas, segregadores, preconceituosos, dentre tantas 

outras características negativas que se impõem no imaginário popular, como se os 

muçulmanos fossem bárbaros fundamentalistas prontos para atacar qualquer um que 

se aproxime deles, sem fazer parte de sua comunidade, o que é, de fato, um olhar 

reducionista e muito parcial inserido em nossa visão ocidental quase como uma 

verdade indiscutível, desconsiderando toda significação do Islã ao longo da sua 

história e tradição.  

 

Gênero x Peregrinação: 

 

Desde o princípio no Islã dava-se por suposto a igualdade da mulher com o 

homem e tinha-se claro que esta, como pessoa e ser humano que é, é igual ao 

homem, dispunha tanto de direitos e liberdades como de deveres, tornando-se parte 

fundamental da “rede” de funcionamento do contexto islâmico.  

Quando um pesquisador decide fazer um recorte de gênero sobre qualquer 

questão é preciso muito cuidado e atenção, para não fazer desses recortes um meio 

de mutação da realidade que está sendo considerada. Mas fazer o possível para 

manter todos as narrativas e experiências fidedignas as falas dos atores, que neste 

caso são mulheres. Todo o corpo desse trabalho se concentra não apenas no 

processo ritual da peregrinação, mas em agregar o fato de que as mulheres 

constituem também essa experiência que quase sempre é ligada aos homens. Dar 

voz e espaço para que as mulheres também possam falar e enaltecer sua fé e suas 

experiências enquanto indivíduos religiosos.  

Valorizando a liberdade de escolha e individual da mulher muçulmana, existem 

inúmeras tradições sociais, psicológicas e econômicas que governam o pensamento 

da maior parte das pessoas (muçulmanos e não muçulmanos) que influenciam 

particularmente a condição da mulher e o seu papel na sociedade islâmica. A 

exaltação da mulher muçulmana enquanto protagonista de sua própria espiritualidade, 
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e agente de sua própria realidade religiosa, torna a centralidade desse tema a meu 

ver essencial para desmitificação desse olhar obsessivo do ocidente sobre as 

escolhas da mulher muçulmana. 

Me apropriando das palavras de Edward Said (2003) em sua famosa obra 

“Orientalismo, o oriente como invenção do Ocidente”, que sugere que antes de nos 

impregnarmos com as determinações da mídia ocidental, da imagem que se constrói 

no senso comum sobre tudo que se relaciona com o Oriente Médio, devemos 

conhecer melhor a nós mesmos como ocidentais.  Sobretudo sobre o protagonismo 

de mulheres muçulmanas em sua própria fé.  

 

Uma segunda observação é que as ideias, as culturas e as 

histórias não podem ser seriamente compreendidas ou estudadas 

sem que sua força ou, mais precisamente, suas configurações de 

poder também sejam estudadas. (SAID, 2003:32) 

 

Mahram 

Há muito no imaginário das pessoas sobre o que leva uma mulher de 

ascendência árabe ou não a se comprometer com a religião islâmica. E em se tratando 

da peregrinação as mulheres assim como os homens devem fazê-lo. Só uma condição 

desobriga a mulher da necessidade de fazer o hajj, não ter um mahram.  

Como já foi comentado inicialmente, uma mulher muçulmana não pode viajar e 

fazer a peregrinação sozinha, ela precisa da companhia ou autorização do marido, e 

se o marido não pode ir com ela, ou se a mesma ainda não é casada, é viúva, ou por 

algum motivo não tem um marido, ela vai precisar da companhia de um mahram. 

O mahram é o marido ou qualquer homem que a mulher não possa casar seja 

por causa de ligações sanguíneas ou rada’ah (ligações que resultam da 

amamentação) ou ligações através do casamento. Esta é uma das condições do hajj 

ser obrigatório para as mulheres. Mulheres com mais de 45 anos podem praticar o 

hajj sem esse acompanhante, para isso devem ou estar acompanhadas de outras 

mulheres, geralmente da própria família, ou integrar um grupo grande e ter uma 

autorização escrita do marido. Se uma mulher não tem um mahram para viajar com 

ela, então ela não tem de fazer o hajj. 

Neste sentido, as reflexões deste capítulo acerca das concepções de liberdade 

religiosa que tangiam a mulher muçulmana, podemos nos atentar ao que diz Lila Abu-
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Lughod em seu artigo “As mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação? ”  

Ou seja, até que ponto colocaremos em cheque a liberdade individual da mulher 

muçulmana em todos os seus espaços. A autora escreveu seu trabalho em um 

contexto pós 11 de setembro de 2001(Ataques aéreos as torres gêmeas). Quando a 

chamada “guerra ao terrorismo” era inflamada não apenas nos EUA, mas também na 

maioria dos países inseridos na cultura ocidental, relacionando a violência de grupos 

extremistas a toda religião e cultura islâmica. Fazendo com o que foco na mulher 

muçulmana e os questionamentos sobre sua liberdade, gerassem no senso comum a 

ideia de que mulheres muçulmanas que seguem os preceitos religiosos do Islã não o 

fizessem por sua própria conduta ou fé.  

 

Novamente, quando eu falo em aceitar a diferença, eu não estou supondo que 

deveríamos nos resignar a ser relativistas culturais que respeitam o que quer 

que aconteça em outros lugares como sendo "apenas a cultura deles". Eu já 

discuti os perigos das explicações "culturais"; as culturas "deles" fazem tanta 

parte da história e de um mundo interconectado quanto a nossa faz. O que 

advogo é o trabalho duro envolvido em reconhecer e respeitar as diferenças - 

precisamente como produtos de diferentes histórias, como expressões de 

diferentes circunstâncias e como manifestações de desejos diferentemente 

estruturados. Nós podemos querer a justiça para as mulheres, mas podemos 

aceitar que pode haver ideias diferentes sobre a justiça e que mulheres 

diferentes podem querer, ou escolher, futuros diferentes daqueles que 

vislumbramos como sendo melhores? Nós precisamos considerar que eles 

possam ser trazidos para a individualidade, por assim dizer, em uma linguagem 

diferente. (ABU-LUGHOD, 2012:462) 

 

Abu-Lughod vem nos dizer exatamente sobre essa obsessão que a cultura 

ocidental detém sobre as necessidades e “sofrimentos” da mulher muçulmana a partir 

de si mesma. O uso da imagem da mulher muçulmana que sofre e é oprimida, também 

não foi construída simbolicamente pelo ocidente? É claro que a marginalização das 

mulheres muçulmanas, sobretudo em países árabes deve ser contestada, mas será 

que não deveríamos questionar as estruturas sociais, políticas e históricas, tal qual no 

ocidente colocam as mulheres nessa posição de subalternidade? Dissociando assim 

o debate, no que diz respeito a religião, a cultura e as escolhas das mulheres 
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muçulmanas. Diferenciando aquilo que entendemos por relativismo cultural de 

respeito as diferenças culturais. 

 

Não poderíamos deixar para trás os véus e as vocações para salvar os outros, e em 

lugar disso treinar nossa visão para formas de fazer do mundo um lugar mais justo? A 

razão pela qual o respeito pela diferença não deveria ser confundido com o relativismo 

cultural é que ele não impede que nos perguntemos como nós, vivendo nesta 

privilegiada e poderosa parte do mundo, podemos examinar nossas próprias 

responsabilidades pelas situações em que outros em países distantes se encontram. 

Nós não estamos fora do mundo, olhando sob a sombra – ou véu – das culturas 

opressivas; nós somos parte desse mundo. Os próprios movimentos islâmicos 

surgiram em um mundo moldado pelo intenso engajamento das potências ocidentais 

na vida do Oriente Médio. (ABU-LUGHOD, 2012:466) 

 

Outra autora que também desenvolveu e debateu a agencia da mulher 

muçulmana em sua própria vida foi Saba Mahmood, contra argumentando as 

concepções hegemônicas do feminismo ocidental com relação as subjetividades da 

mulher muçulmana, tomando geralmente intepretações equivocadas sobre essas 

mulheres, colocando-as sempre como ator social carente de agencia e oprimido. 

Questionando se os desejos das mulheres, sobre a liberdade feminina ocidental, é o 

mesmo desejo que move as mulheres muçulmanas no oriente médio (ou fora dele).  

 

Se a capacidade de provocar a mudança no mundo e em si próprio é 

histórica e culturalmente definida (tanto em termos do que constitui a 

mudança como em termos de como ela é provocada), então o 

significado e sentido de agência não podem ser fixados de antemão, 

mas antes devem emergir através de uma análise dos conceitos 

específicos que propiciam modos de ser concretos, responsabilidades 

e efetividades. Deste ponto de vista, o que aparece, de um ponto de 

vista progressista, como um caso de passividade insultante e 

docilidade, pode ser efetivamente uma forma de agência ³ forma que 

apenas pode ser entendida a partir dos discursos e estruturas de 

subordinação que criam as condições para o seu desenvolvimento. 

Neste sentido, a capacidade de agência pode ser encontrada não só 

em atos de resistência às normas como também nas múltiplas formas 

em que essas normas são incorporadas. (MAHMOOD, 2006:131) 
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Retornando ao pensamento de Edward W. Said (2003), sobre o orientalismo e 

as questões que permeiam os estereótipos sobre o Oriente Médio e o esforço do autor 

para decompor essa visão quase sempre equivocada do senso comum em relação ao 

oriente, se dão pelo intenso subjetivismo e a imparcialidade extrema existente nas 

inter-relações de poder e culturais entre ocidente e oriente. Segundo o autor quando 

nos referenciamos ao oriente médio de um modo geral, quando não embutidos de 

exotismos ou distanciamentos, nos voltamos para o islamismo e suas manifestações 

culturais e religiosas.  

  Uma generalização de ideias que misturam religião, território, direitos das 

mulheres, conflitos, costumes e consideram que tudo que advém do oriente, nada 

mais é, que sinônimo de “atraso” e opressão. Justificando não apenas o ideal 

imaginário criado pelo ocidente sobre o oriente para afirmar o que se pensa. Mas, 

segundo o autor “autoriza” esse distanciamento cultural em relação ao “outro”. 
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3. O Hajj a partir do olhar das peregrinas  

 

Neste capítulo veremos os relatos sobre a peregrinação a partir das 

perspectivas de três mulheres, duas brasileiras convertidas ao Islã, com as quais fiz 

duas entrevistas que colaboraram para a efetuação deste trabalho. E a partir do 

depoimento de uma jornalista correspondente do jornal The New York Times no 

Oriente Médio. 

 Nossas conversas foram feitas através de ferramentas virtuais como: facebook 

e whatsapp. A importância de suas narrativas independe de um encontro físico entre 

nós, já que o hajj é uma peregrinação exclusiva para muçulmanos, portanto, posso 

apenas acompanhar suas experiências até o limite estabelecido pelas próprias 

religiosas. As duas entrevistadas levam uma vida comum no Rio de janeiro, trabalham, 

são casadas, ambas são convertidas e frequentam a Mesquita da Luz há alguns anos. 

Para facilitar a compreensão do leitor nomearei as entrevistadas como: “A” e 

“B”. Na primeira entrevista conversamos apenas pela rede social, facebook. Na 

segunda entrevista, fiz uso da ferramenta de áudio do aplicativo whatsapp, a 

entrevistada se sentiu mais à vontade podendo falar enquanto respondia, do que 

somente digitando suas respostas. E que acredito eu, tenha nos dado um nível de 

espontaneidade maior, levando em consideração o fato de que “B” não “tinha” telefone 

celular no período em que estivemos em contato, trocávamos nossas mensagens 

através do celular de seu marido. O que nos rendeu muitos diálogos objetivos e 

divertidos. Nessa entrevista fiz apenas algumas perguntas iniciais e “B” pode discorrer 

livremente sobre sua trajetória no hajj. Conheci “B” através de um membro da 

mesquita da Luz, (citado no capítulo anterior) que intermediou nosso contato via e-

mail. “B” também é uma muçulmana brasileira convertida, natural do RJ.  

 

ENTREVISTA COM “A” VIA FACEBOOK, agosto 2016. 

Conheci “A” por intermédio da Professora Gisele Chagas da UFF, “A” é 

brasileira, do RJ, fez o seu hajj em 2005, se converteu em 1999:  

 

P: Boa noite “A”, gostaria que você me contasse um pouco sobre esta grande 

experiência, que é à realização do Hajj. 

A: “Oi Ana, bem-vinda! Bem, eu fiz o hajj em 2005. Fomos convidados por um grupo 

saudita, ligado ao Ministério dos Assuntos Religiosos, que trabalha com muçulmanos 
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revertidos em todo mundo. Fomos em um grupo de 7 pessoas. A época eu era casada, 

mas meu marido não pode ir e foi responsável por nós um senhor Palestino com 

cidadania Brasileira, já falecido. Não houve dificuldade com os vistos e precisamos 

apenas fazer algumas vacinas. Todas as despesas foram pagas pela instituição que 

convidou, hotel, passagens, deslocamentos e assessoria para nós durante toda 

peregrinação. A experiência foi incrível. No ano que fui 5 milhões de pessoas estavam 

lá. Eu num determinado momento adoeci e toda assistência médica e medicamentos 

foram gratuitos em grandes hospitais montados para atender os peregrinos. Todo o 

hajj é cercado de muita emoção. Dedicamos nosso tempo a orações e aproveitar cada 

minuto na cidade sagrada. É também muito tenso pois a aglomeração de pessoas é 

grande e definitivamente o hajj é paciência. Uma diversidade cultural enorme, mas 

todos com o mesmo objetivo. Então o que você sente do ponto de vista espiritual é 

indescritível. ” 

P: Como se deu sua identificação com o islã, e seu processo de conversão? Em 

quanto tempo desde que se converteu, você chegou ao Hajj?  

A: Eu, por volta de 98 comecei a me interessar por religião e comecei a pesquisar. 

Cheguei até uma brasileira que morava no Egito e fazia divulgação da religião pela 

Internet. Ela me apresentou a uma família aqui no Rio que me convidou para ir até a 

SBMRJ que ministrava cursos de introdução ao Islam e língua árabe. Depois de algum 

tempo me senti identificada e convencida que era o que procurava. Então em 99 fiz o 

testemunho de fé e me tornei muçulmana. Bem, levando em conta que me reverti em 

99 e eu fiz o hajj em 2005/ 2006 passei o ano novo em Meca, foram 6 anos.  

P: Outras mulheres também foram com seu grupo? Pode dizer o que te levou a 

adoecer, isso atrapalhou seu percurso? 

A: “Sim, outras mulheres foram. Do Brasil éramos duas. E de outros países muitas 

outras. Não me lembro quantas no total. Eu adoeci, pois, no hajj você convive com 

muita gente e o que eu tive foi uma virose, tipo gripe, garganta inflamada, o que é 

"normal" quando há grandes aglomerações humanas. E, não atrapalhou em nada os 

rituais do hajj. No que se refere ao hajj, os rituais são os mesmos para homens e 

mulheres. Nenhuma diferença. SBMRJ é a Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio 

de Janeiro. A época ficava numa salinha no centro na Rua Gomes Freire. Hoje temos 

uma Mesquita que fica na Tijuca, rua Gonzaga Bastos. ” 

P: Algo que tenha chamado sua atenção em especial? 
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A: “Uma curiosidade sobre Meca, a Mesquita Al Kaaba que é onde fica a Kaaba é 

descoberta no centro. Meca tem muitos pombos e você acredita que nenhum pássaro 

defeca nesta área que é descoberta da Mesquita? Incrível, não é? Subhana Allah! 

Outra coisa muito importante no hajj para mim. Quando eu fui já estava casada e 

tentando engravidar. Me orientaram a quando avistasse a Kaaba fizesse um pedido a 

Deus por filho. E eu tinha uma amiga muçulmana nesta mesma situação. Então 

quando pisei em Meca e vi a Kaaba eu fiz um pedido a Deus por mim e por ela, retornei 

de lá meados de janeiro. Em início de fevereiro ela me comunicou que estava grávida 

e eu no final de fevereiro também estava. Muito incrível, não é? Então tanto para mim 

quanto para ela foi um presente de Deus nossos filhos. ” 

P: Ela havia lhe pedido que também fizesse o pedido por ela? Ou você quem 

teve a intuição de pedir por ela também? 

A: “Ela sabia que eu iria e temos por hábito pedir a quem faz a peregrinação que 

façam pedidos por todos os que ficam. Pela família. Pela comunidade. Recentemente 

um amigo nosso de São Paulo foi, e eu pedi a ele que fizesse pedido para que meu 

marido conseguisse parar de fumar e ele conseguiu. Depois de muitas tentativas. 

Graças a Deus hoje ele está a quase um ano sem fumar. Faz parte do hajj. Você fazer 

pedidos a Deus por perdão aos pecados, por saúde etc. por você e pelos outros. ” 

 

ENTREVISTA COM B VIA WhatsApp, outubro 2016. 

P: Olá “B” agradeço pelo tempo, poderia falar um pouco sobre como se deu sua 

relação com o Islã, seu processo de reversão e sobre sua experiência com o 

Hajj, e como foi quando decidiu fazê-lo? Como funcionam as questões 

burocráticas da viagem? 

Transcrição dos áudios gravados de “B”: 

 “Bem, eu não sabia muita coisa e foi numa época em que eu acessava a internet 

direto, tinha muito perfil [...] tinha vários perfis sociais, comecei a conhecer muita gente 

de fora né [...] tinham muitos muçulmanos,  ai eu comecei a perguntar, como que era, 

como que funcionava e aquilo foi me encantando ao ponto que eu decidi me tornar 

muçulmana, e eu nem sabia que tinha mesquita no RJ, que tinha  a comunidade no 

RJ [...] primeiro eu me tornei muçulmana e depois eu saí pesquisando onde é que eu 

ia encontrar o pessoal, foi muito bacana.” 

“A questão de fazer a peregrinação não é bem uma decisão, ela é uma obrigação para 

todo muçulmano desde que ele tenha condições financeiras e condições de saúde. 

https://www.facebook.com/mobile/messenger
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No meu caso eu tinha condições de saúde (risos), mas enfim, nós ganhamos o nosso 

hajj, é [...] tem alguns planos que alguns países fazem pra pessoas que não tem 

condição de fazer o Hajj, condições financeiras né, e nós fomos contemplados com o 

hajj e foi assim que a gente conseguiu ir graças a Deus, senão nós infelizmente ainda 

estaríamos aguardando [...] como tem vários, vários muçulmanos que aguardam 

também uma oportunidade de poder ir [...] e foi sem dúvida a melhor experiência da 

minha vida.” 

 “O nosso hajj ele foi com a equipe do ano de 2011, tinha aproximadamente um grupo 

de 36 ou 37 brasileiros, na época foi o maior grupo que já tinha ido. Falar do hajj assim, 

explicar, é [...] é complicado porque não se tem palavras para descrever sentimentos 

né? É, uma sensação é maravilhosa, porque você passa por todos aqueles locais e é 

como se você tivesse numa máquina do tempo, como se você tivesse voltado no 

tempo e vivenciasse tudo. É como se a história passasse na sua frente, como se você 

fosse um expectador daquilo tudo naquele momento, é muito interessante isso e é 

muito profundo também. Eu nunca imaginei que eu pudesse viver alguma coisa nesse 

sentido, é muito profundo. ” 

“Se Deus quiser eu gostaria de fazer novamente, porque o hajj é a melhor experiência 

que um muçulmano pode ter na vida. Das questões burocráticas não sei quase nada 

para falar a verdade, porque nós fomos através de uma instituição, na verdade através 

de várias instituições, da SBMRJ que é a sociedades beneficente do RJ, através da 

FAMBRAS. Enfim, eles organizaram tudo para a gente, então a gente não teve que 

lidar com isso diretamente. Mas, até onde eu sei pelo menos aqui no Brasil você não 

vai para o Hajj, “sozinho. ”  

“Você só vai através de alguma instituição, através de alguma equipe que te direcione, 

porque não é assim né? “Ah, vou entrar ali na Arábia Saudita rapidinho e já volto”.   É 

meio complicado isso. Até onde eu sei para você fazer hajj tem que ser mesmo através 

de alguma instituição, tem os grupos certos que fazem o hajj, que tem esse acesso 

[...] e esses grupos já fazem todo esse trabalho burocrático, e creio que eles não 

devam ter problemas justamente porque eles são o acesso direto, como eles já tem 

essa facilidade de entrada e saída. ” 

“ Inclusive quando você vai para o hajj, na volta você vai para um aeroporto onde só 

ficam pessoas que estão fazendo o hajj, ou que estão saindo do hajj, voltando para 

as suas casas [...] enfim, eles têm uma estrutura especifica pra hajj na Arábia Saudita, 

porque são muçulmanos do mundo inteiro, então é uma coisa muito grande, muito 
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complexo. Para poder lidar com isso tudo, para poder tentar viabilizar a coisa, 

organizar melhor. Essas instituições ficam a cargo dessas questões. Então pelo 

menos no Brasil, eu não vejo como uma pessoa possa ter acesso ao hajj fora dessas 

“agencias de hajj. A parte com a qual nós tivemos que lidar com a questão burocrática, 

foi apenas no Brasil mesmo, questões do tipo: o tempo de se conseguir a entrevista, 

tirar o passaporte, pegar o passaporte, questão de vacinação todas essas coisas [...], 

mas, foi tranquilo, foi bem tranquilo. ” 

 “Um aspecto bem bacana também, que é interessante abordar é que durante o hajj, 

é maravilhoso a visão dos muçulmanos, porque é onde você tem homens e mulheres 

lado a lado, rezando juntos, caminhando juntos, sem aquela separação sem problema 

algum, então principalmente quando a gente tá na Caaba, lá na mesquita, quando a 

gente faz a tawaf, a circunvagação (dar voltinhas em volta da Caaba), é muita gente 

junto, homens e mulheres de todos os países e o espaço é de todo mundo, muito 

apertadinho, é uma situação onde realmente está todo mundo junto, a gente não se 

vê, como ”homem, mulher, rico, pobre, branco, negro”, não  existe[..] está todo mundo 

ali como igual, está todo mundo ali numa mesma situação [...] é como se todos fossem 

“um” naquele momento. É muito bonito”.  

 

Considerei também o depoimento da jornalista Diaa Hadid correspondente do 

jornal The New York Times, Diaa é natural da Austrália, com ascendência 

libanesa e egípcia. Além do cumprimento do Hajj, sua obrigação enquanto 

muçulmana, realizou também uma cobertura jornalística a partir de suas 

próprias experiências e vivencias durante todo o trajeto de peregrinação, a 

narrativa de Diaa foi veiculada no Brasil pelo portal online de notícias da UOL 

sob o título Depoimento: na peregrinação a Meca, mulheres se sentem acolhidas 

e excluídas pelo islã em 17/09/2016 em Meca (Arábia Saudita):  

 

"Irmã, onde estão suas meias?", perguntou uma das mulheres com quem eu 

estava sentada. "Não sabe que precisa cobrir os pés?" 

Estávamos na Grande Mesquita que cerca a Caaba, o lugar mais sagrado do 

islã, durante o hajj, a peregrinação de cinco dias de ritos e rituais que terminou na 

quarta-feira (14). Eu não sabia dizer qual das quatro mulheres sauditas que usavam 

túnicas pretas e luvas pretas idênticas estava falando comigo, porque seus rostos 

estavam cobertos não com um, mas dois véus, algo que eu nunca tinha visto antes. 



43 
 

43 
 

Elas abriram espaço para mim. Discretamente, cobri meus pés ofensivos com 

minha longa túnica preta, que comprei especialmente para o hajj, o meu primeiro. 

Essas mulheres, que pareciam corvos pretos, me serviram café árabe de suas 

térmicas e me deram tâmaras amarelas crocantes para comer enquanto esperávamos 

pelo início da oração de sexta-feira. 

E lá estava novamente. Eu me sentia ao mesmo tempo frustrada com as restrições 

mesquinhas sobre as vestimentas das mulheres e acolhida pela carinhosa sororidade 

delas. Por tantas vezes durante essa jornada física e pessoal, me deparei com meus 

sentimentos conflitantes sobre como a fé pela qual fui criada lida com gênero, a razão 

exata que me fez tirar o hijab na faculdade. 

Quando foi fundado, 1.400 anos atrás, o islamismo era revolucionário para sua época 

por ver as mulheres como seres iguais do ponto de vista espiritual. Mas em sua 

concepção contemporânea, os papéis de gêneros no cotidiano me incomodam. 

Meu testemunho em alguns tribunais islâmicos valeria metade que o de uma 

testemunha masculina. Os homens podem ter quatro mulheres, mas as mulheres só 

podem ter um marido cada. 

Mas as mulheres muçulmanas têm direito a uma educação, a serem 

acadêmicas e, em alguns casos, juristas. Temos como eterno modelo a primeira e 

adorada mulher do profeta Maomé, Khadija, uma bem-sucedida comerciante que 

pediu um homem 15 anos mais novo em casamento. 

"Trate bem suas mulheres e seja bom para elas", o próprio Maomé pediu em 

seu último sermão, durante sua última peregrinação a Meca. "É verdade que vocês 

têm certos direitos em relação às suas mulheres, mas elas também têm direitos sobre 

vocês." Bondade e direitos, portanto, mas também mulheres como algo inferior aos 

homens. Pode parecer algo paternalista e que diminui nossa humanidade. Foi por isso 

que comecei a perder a fé após uma infância passada em uma família devota, e é 

com isso que ainda preciso lidar, aos 38 anos de idade, vivendo uma vida que é 

secular, mas guiada por valores islâmicos. 

Cada um dos dias em Meca me forneceu poderosos lembretes de uma religião que 

parece ao mesmo tempo acolher as mulheres e repeli-las. 

Em outro dia na Grande Mesquita, conheci Saraya, uma mulher de meia-idade 

que é da África do Sul, mas vive na Austrália, onde cresci. Há anos que ela queria 

fazer o hajj, mas não podia por não ter um mahram, um guardião masculino --
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geralmente um marido, um irmão ou o pai-- para acompanhá-la; peregrinos homens 

podem vir sozinhos. 

"Nunca pensei que fosse chegar aqui", diz Saraya, radiante. Ela só chegou até 

aqui porque o governo saudita permite que algumas mulheres com mais de 45 anos 

venham acompanhadas por uma mulher mais velha. (Eu consegui a dispensa do 

requerimento de um mahram porque vim com um visto de jornalista, que incluía um 

tipo diferente de guardião, um guarda-costas saudita chamado Abdul Rahman que me 

acompanhou durante toda a reportagem.) 

Saraya, cujo sobrenome e idade nunca tive a chance de perguntar, disse que houve 

"alguns incidentes" que desviavam da experiência positiva de sua peregrinação, como 

quando alguém em sua delegação "recebeu uma proposta sexual em um táxi" e o fato 

de que homens muitas vezes a empurravam, passando na sua frente. 

"Mas sou meio bicho-grilo, então confio nas energias ao meu redor", ela 

acrescentou. "Eu só deixo fluir; qualquer coisa que vier é um aprendizado." 

Uma vez que as mulheres conseguem superar os obstáculos até chegar aqui, elas 

devem realizar todos os rituais como homens. A única real diferença de gênero no hajj 

é que homens devem usar dois lençóis brancos sem nada por baixo (as mulheres não 

têm uma regra específica de vestimenta além do recato), e, no final, os homens 

raspam suas barbas e as mulheres simplesmente cortam uma mecha do cabelo. 

Diferentemente dos espaços de reza segregados das mesquitas e das celebrações 

separadas de casamento de muçulmanos conservadores, homens e mulheres se 

misturam livremente durante os ritos do hajj: andam juntos sete vezes ao redor da 

Caaba; escalam juntos o topo do Monte Arafat, onde as súplicas a Deus supostamente 

são atendidas; jogam pedras juntos contra o Jamarat, os três pilares que simbolizam 

o diabo. Havia algo de belo em observar isso, em fazer isso. 

Mas a segregação --um tratamento desigual-- volta cinco vezes por dia com o 

chamado à oração. 

Em uma noite no complexo onde minha delegação VIP de 500 pessoas estava 

ficando em Arafat, eu estava trabalhando quando homens de repente começaram a 

se ajoelhar em uma grande sala acarpetada e com ar condicionado. Perguntei onde 

as mulheres deveriam rezar, e vários oficiais ficavam me direcionando de volta para 

um estacionamento repleto de ônibus até que percebi que não havia um espaço 

separado; nós deveríamos nos prostrar sozinhas em nossos quartos. 
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Outra noite, enquanto eu tentava encontrar um espaço entre os fiéis, um 

segurança gritou que eu estava atrapalhando a passagem onde os homens 

precisavam andar. 

Entre outras regras especiais em torno do hajj, está o relaxamento de algumas das 

restrições de recato do islã: as mulheres não devem cobrir o rosto. Mas conheci várias 

peregrinas mulheres que ainda assim se cobriam, seja com uma gaze fina ou com um 

tecido pendurado em uma viseira. Um passo para a frente, dois para trás. 

No entanto, por baixo dos véus, não havia nenhuma escrava oprimida. Uma mulher 

que conheci, Mervat, trabalha como cardiologista no Iêmen, país devastado pela 

guerra, arriscando sua vida para salvar vidas. 

E também Raghdah Hakeem, 27, uma saudita enviada pelo Ministério da 

Cultura e da Informação para cuidar das mulheres em nossa delegação, que incluía 

100 jornalistas (com cerca de 10 mulheres, que veteranos dizem ser o maior número 

que já viram cobrindo o hajj). 

Quando em uma noite mandaram que Hakeem se sentasse no fundo do ônibus, 

ela se recusou e permaneceu em seu assento, como uma Rosa Parks muçulmana. 

"Posso me sentar onde eu quiser", ela lembra de ter dito ao oficial mais velho e 

barbado. Ela sorria enquanto contava o resto: "Todos os homens ao meu redor 

disseram: 'Fico feliz por você não ter saído'. Me mantive firme no que eu acreditava, 

e eles me apoiaram." 

Apesar de alertas pessimistas de minha mãe e de minha irmã, que fizeram o 

hajj antes de mim, eu não sofri nenhuma forma de assédio sexual --não fui agarrada, 

nem fui alvo de gestos ou comentários inapropriados ou indesejados. Eu me senti 

segura. Mas também me senti inferior, muitas vezes. 

Quando nossa delegação chegou à planície rochosa de Muzdalifa, fomos 

levadas a um complexo só de mulheres parecido com trailers. Era nitidamente 

diferente das acomodações do resto dos peregrinos, que tradicionalmente dormem ao 

céu aberto sobre pedaços de papelão e lençóis, com homens e mulheres em espaços 

separados, mas próximos. 

Em Muzdalifa, os peregrinos devem juntar pedras para jogar contra os três 

pilares de Jamarat. Em vez disso, alguém deixou pedras perto da entrada de nosso 

complexo para não termos de ir para a planície. 

Foi um gesto gentil para algumas das mulheres em nosso grupo, que corriam 

para se cobrir sempre que algum homem se aproximava de nossa seção, geralmente 
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para trazer comidas ou bebidas. Uma vez, uma de minhas colegas de quarto, usando 

uma túnica colorida com estampa de morangos, só teve tempo de estender um véu 

na frente do rosto. Parecia que ela estava tentando se apagar de uma foto. 

Mas para mim e algumas outras jornalistas muçulmanas, o gesto pareceu uma 

afronta. Nós queríamos coletar nossas próprias pedras, para ter a experiência 

completa do hajj. Fomos andar pelo prado, e me abaixei para pegar pedras e colocá-

las dentro de uma garrafa de água vazia. Quando me levantei, uma dessas mulheres 

de véu me ofereceu uma bebida de iogurte para me reidratar. 

* Diaa Hadid, correspondente em Jerusalém para o "The New York Times", está 

fazendo um relato de sua peregrinação a Meca.11 

 

Contudo, é possível perceber que mesmo com as particularidades de cada fala 

apresentada por essas mulheres, existe o fator comum, a liberdade e o desejo de viver 

e de algum modo serem e se sentirem ligadas ou representadas pelo mesmo encontro 

sagrado, pela mesma fé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Mais informações sobre a cobertura da jornalista Diaa Hadid no Hajj em 2016: 
https://www.nytimes.com/2016/09/09/world/middleeast/hajj-muslim-pilgrimage-mecca.html?_r=0 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Em termos finais, entendemos que a necessidade do hajj ao fiel muçulmano, é 

de fato a confirmação e renovação física e espiritual de sua própria fé. O objetivo de 

quem está, esteve ou estará disposto a viver os mistérios e singularidades de uma 

peregrinação, buscar a força e a energia que movem o centro de suas vidas, fé e 

intenção. 

 Esta pesquisa foi feita fundamentalmente com o intuito de contribuir para um 

novo olhar e ressignificar o protagonismo das mulheres muçulmanas em suas próprias 

vidas, questões e principalmente em sua fé e pratica religiosa. Discorrer sobre as 

experiências dessas mulheres na peregrinação por elas mesmas, narrando suas 

expectativas em práticas e performances da religião, comum a todos os fiéis 

independente do gênero, conduzindo este estudo na contramão dos temas 

acadêmicos geralmente direcionados as mulheres muçulmanas, quase sempre 

colocadas em posição de inferioridade, como seres marginalizados sem poder de 

escolha ou decisão que estão sempre a margem dos homens de maneira geral. 

 Busquei nesse trabalho promover uma reflexão acerca da mulher muçulmana 

e sua autonomização enquanto indivíduo religioso necessário e fundamental para a 

perpetuação dos ritos e obrigações vivenciadas na peregrinação tanto quanto os 

homens. Exaltar a participação feminina nos ritos de peregrinação e devoção a Deus 

é enaltecer a força das mulheres muçulmanas na própria religião.  
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5. Anexos: 

Foto tirada num momento de descontração ao final do sermão especial pela celebração do 

final da festa do Eid, na mesquita da luz. Fiéis conversam, se reencontram e desejam coisas 

boas uns aos outros. (Ana Rita Silva de Almeida, setembro, 2016) 

 

 

 

Panfletos colados no quadro de informações da mesquita da luz, esse tipo de agencia 

especializada em viagens para o Hajj é muito comum. (Ana Rita Silva de Almeida, setembro, 

2016) 
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