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"Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina".  
- Cora Coralina 
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Ao meu pai, que me ensinou a olhar e apreciar o diferente. 

Saudades. 
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Glossário de termos e personagens 
 

Abu Bakr Assidiqh: Foi o companheiro mais próximo do profeta 
Muhammed e após sua morte, o primeiro califa por dois anos (632-34). 
Aos seguidores ele levou a mensagem de que o profeta não era Deus, 
porém se sua memória fosse louvada, a figura divina também o seria. É a 
partir dele que o Islã se divide nos seus dois ramos principais: sunita e 
xiita. 
 
Allah: Deus monoteísta islâmico. Vale lembrar que Arábia era 
essencialmente politeísta com algumas incursões de cristãos e judeus. 
Etimologicamente, o nome já era utilizado para um dos vários deuses das 
crenças locais.  
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Alcorão: ou O (Al) Corão ou A recitação é a escritura sagrada dos 
muçulmanos. Seu texto não pode ser traduzido, quando utilizado como 
objeto de adoração religiosa. Porém, existem versões para o português 
que servem para uso acadêmico ou para o indivíduo que não lê o árabe 
possa desfrutar do seu texto. Os 114 capítulos (Suras) compreendem os 
23 anos das revelações do profeta Muhammed e são divididos entre 
aqueles revelados na cidade de Meca e aqueles em Medina.  

Escrito por seguidores de Muhammed1, o Alcorão apresenta a 
palavra divina, intermediada pelo anjo Gabriel ao profeta. Segundo a 
teóloga Karen Armstrong, no volume da coleção História Essencial sobre 
o Islã, “muitos dos primeiros crentes foram convertidos pela simples 
beleza do Alcorão, que ressoava com as aspirações mais profundas, 
atravessando seus preceitos intelectuais à maneira da grande arte, e os 
inspirando, num nível mais profundo do que o cerebral, a alternar todo 
um modo de viver”. Nele estão escritos desde a história da humanidade 

até normas e ditames de convivência social e ainda, indicações de como 
exercer a higiene e alimentação do fiel.  

Segundo o pesquisador, Albert Hourami, os escritos apontavam 
que “o mundo ia acabar; Deus-todo-poderoso, que criara os seres 
humanos, iria julgá-los a todos; os prazeres do Céu e as dores do 
Inferno eram descritas em cores vívidas”. Logo, assim como em outros 

textos sagrados monoteístas há no Alcorão normas de conduta para que 
o fiel atinja a salvação e as privações e aflições decorrentes dos pecados 
e da não aceitação da unidade divina.   

 

                                                           
1  “Verso por verso, a Revelação foi memorizada por Mohammad e alguns de seus 
seguidores, que também as transcreviam no material que tivessem a sua disposição, 
pedras, peles, folhas de palmeira, argila, e omoplata de carneiro. Abu Bakr e Omar 
encarregaram um dos „secretários‟ de Medina, Zeid ben Tsabit, de reunir os textos. Mas 
foi apenas sob Othman (644-656) que se estabeleceu o texto oficial, baseado naquele 
de Zeid ben Tsabit e revisado por uma comissão – assim nascia o Corão…”. In. 
Clemesha, A.E. A formação de um Mundo Árabe.  Aula II do Curso O Mundo Árabe 
Contemporâneo. Instituto da Cultura Árabe. 22 de agosto de 2007. 
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Caaba: A Caaba ou Kabah é uma construção cúbica de mais de 15 
metros de altura que protege a “Pedra Negra”, uma espécie de meteorito 
que era adorado desde os tempos pré-islâmicos. Armstrong aponta que 
antes de Maomé o porquê do culto ao santuário já havia sido esquecido, 
mas ainda assim mantinha-se tradicional e “amado pelos árabes”. Com o 
advento do islamismo, o símbolo da Caaba também virou parte da 
religião, sendo recriado como local de adoração enviado por Deus.  
 
Corânico: Aquilo que descende do ou se refere ao Alcorão. 
 
Charia: ou Sharia, em árabe, é o conjunto de leis islâmicas oriundas do 
Alcorão e da Sunnah. Diferente dos países laicos, nos locais regidos pelo 
Islã não há separação entre religião e Estado e, portanto, sua legislação 
também não se divide. Na Sharia estão expressos os deveres e as 
respectivas punições em caso de falha ou descumprimento de ordens do 
fiel e do cidadão. Para unificar e organizar a comunidade (ummah) ela é 
tida como imprescindível pelos estudiosos do islamismo que unem a sua 
fonte de inspiração religiosa ao funcionamento da máquina estatal. A 
sharia garante, entre outros ditames, leis de alimentação, sexualidade e 
vestimenta, métodos e obrigação da circuncisão e a valorização de datas 
e festas religiosas.  
 
Fiqh: é a jurisprudência islâmica que tem como principal fonte a sharia. 
Segundo a biblioteca virtual Wikipedia, ela se divide em usul al-fiqh como 
estudo das fontes e metodologia e em furu‟ al- fiqu, referente às regras 
práticas e ramos da lei cotidiana .  
 
Hadith: ou Ahadith (plural) é a fala ou narração do profeta Muhammed 
transcrita por seus companheiros íntimos e amigos e que não consta do 
Alcorão.  
 
Hajj: ou a peregrinação à cidade santa de Meca é um dos cinco pilares 
da fé islâmica. Segundo o Alcorão, todos os muçulmanos que tiverem 
condições materiais devem empreendê-la ao menos uma vez na vida.  
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Hégira: ou hijra pode ser traduzida como a migração. É a marca do início 
do calendário muçulmano e aconteceu em 622 (d.C) com a saída do 
profeta Muhammed de Meca para Medina.   
 
Islã: é a referência mais comum ao Mundo Islâmico e também um 
conceito vivo para descrever o conjunto dos que vivem sob a tutela da 
religião islâmica e dos ensinamentos do profeta Muhammed. Dentro do 
Islã existem diferentes grupos religiosos que têm crenças comuns entre 
si, mas diferem-se na forma de sua organização e na forma com que 
olham para a história islâmica. O Islã é composto de muçulmanos e por 
isso transcende as barreiras geográficas, porém não é um símbolo 
abstrato, pois é algo “materializável” para seus fiéis.  
 
Khadija: Viúva muito rica, foi a primeira e mais importante esposa de 
Muhammed e a primeira a se converter ao islamismo. Foi esposa do 
profeta por 24 anos, até sua morte em 619 (d.C.). Durante o tempo que 
permaneceram juntos, ele não se casou com outras mulheres, como era 
comum nos tempos pré-islâmicos, quando a poligamia era irrestrita. 
Posteriormente, o islamismo restringiu ao número máximo de quatro 
esposas por homem, prática que existe hoje apenas em raras 
sociedades, na maioria delas, rurais.  
 
Meca: Tido com o local “mais santo do mundo” pelos muçulmanos, se 
localiza na atual região da Arábia Saudita e é na sua direção que são 
feitas as cinco preces diárias e para onde peregrinam os fiéis como 
obrigação religiosa.   
 
Medina: A cidade. Anteriormente chamada de Yathrib, foi o local onde o 
profeta Muhammad se exilou na Hégira (migração). Após a morte da sua 
esposa, Khadija, o profeta se viu violentamente pressionado a deixar sua 
terra natal. Foi então acolhido em Medina por alguns adeptos influentes, 
onde ficou até fortalecer seu grupo e assim, retornar à Meca.  
 
Maomé: Último profeta islâmico. Ver Muhammed.  
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Maometano: Termo considerado pejorativo pelos muçulmanos, que não 
apreciam ser chamados de maometanos por não adorarem a figura de 
Maomé e sim a Deus.  
 
Muhammed: Tido como o último dos profetas enviados por Deus (Allah), 
foi também o responsável pela “criação” do islamismo e pelo início da 
unificação da atual Arábia. Nascido em 570 no calendário cristão, ficou 
órfão de pai e mãe muito cedo e, ao seis anos de idade, passou a viver 
com seu avô paterno que também cedo morreu.  

Ainda criança passou a viver com seu tio Abu Talib, de quem era 
muito próximo e quem, durante a adolescência, acompanhou em viagens 
comerciais à Síria. Aos 25 anos de idade casou-se com Khadija, 15 anos 
mais velha, com quem teve seis filhos, sendo que apenas sobreviveram 
as quatro que eram mulheres. Aos 40 anos em um dos retiros meditativos 
que costumava empreender, Muhammed vislumbrou o Anjo Gabriel que o 
visitou diversas vezes durante 23 anos, trazendo “a mensagem divina”, 
que se encontra transcrita no Alcorão.  

Narram os livros de história que o Profeta era um homem idôneo, 
dotado de grande bondade e compaixão ao próximo. Prova disto é o fato 
de que no retorno à Meca, após o exílio em Yathrib (Medina), ele perdôou 
seus inimigos e “reocupou a terra sem derrubar nenhuma gota de 
sangue.”2   

 

                                                           
2 Arbex, J. Entrevista gravada. In. Dietrich, Julia N. A construção midiática da identidade 

islâmica no pós – 11/09: Demonização de uma civilização e apagamento da memória 
histórica mundial. Trabalho apresentado no XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. Brasília – DF. 2006.  
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Mundo árabe: Hoje, o Mundo Árabe congrega ao todo 22 países, da 
Península Arábica, passando pelo Oriente Médio ao norte da África. 
Todos com um traço comum: o idioma árabe, embora cada região 
apresente seus característicos dialetos. Originalmente, o mundo árabe 
era composto por aqueles localizados na Península Arábica, mas ao 
longo da expansão do império islâmico, novas terras e povos foram 
conquistados, como por exemplo, os descendentes de cananeus e 
fenícios, no Oriente Médio ou os berberes do norte da África. Todos 
fazem parte da Liga dos Países Árabes, cuja sede é no Egito. 

Porém, nem todos os muçulmanos são do mundo árabe, pois os 
persas (Irã) e turcos (Turquia) têm origens e línguas diferentes. No 
mundo árabe, convivem diversas religiões, sendo que, no Líbano, por 
exemplo, a população muçulmana corresponde a 55,5 % e 38% de 
cristãos.   
 

 

Fonte: OLIC, NB. 
Mapa disponível no site do Instituto de Cultura Árabe  www.icarabe.org 

Curso “O MUNDO ÁRABE CONTEMPORÂNEO:HISTÓRIA E GEOPOLÍTICA ”   
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Profeta: Assim como no judaísmo e cristianismo, o conceito de profeta 
para o islamismo parte da idéia de que este mensageiro ou enviado deve 
ser um homem com moral e intelectualidade inabaláveis, apoiado por 
milagres de Deus que mostrem sua idoneidade e todos seus bens, 
palavra e ações são em prol de Deus e da palavra Dele à comunidade. 
Segundo o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina (CDIAL), 
não se sabe ao certo quantos profetas foram enviados ao mundo, sendo 
que no Alcorão são apontados 25 deles. Entre os mais célebres, 
chamados também de “profetas inflexíveis” estão Noé, Abraão, Moisés, 
Jesus e Muhammed, este último considerado o último dos profetas a 
aparecer no planeta. A publicação do centro indica também que Deus 
enviou um profeta para cada povo e que eles assumiram características 
específicas para se comunicar com a comunidade em que estavam 
inseridos.   
 
Ramadã: É o nono mês do calendário islâmico, reverenciado como o 
mês mais importante do ano (quando se comemora o tradicional jejum), 
pois foi o mês em que foi revelado o Alcorão. Na 2ª Sura, versículo 185 
do Alcorão está indicado que “o mês do Ramadan foi o mês que foi 
revelado o Alcorão, orientação conseguinte, quem de vós presenciardes 
o novilúnio deste mês deverá jejuar; porém quem se achar enfermo ou 
em viagem jejuará, depois, o mesmo número de dias. Deus vos deseja a 
comodidade e não a dificuldade, mas cumpri o número, e glorificai a 
Deus por ter-vos orientado, a fim de que Lhe agradeçais”3.  

 Como o calendário islâmico é lunar, a data coincide com diversas 
datas do calendário judaico-cristão, utilizado na maior parte das 
civilizações ocidentais atuais.   
 

                                                           
3 Alcorão. 2ª Sura, versículo 185.   
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Salat: Um dos pilares do islamismo a salat ou salah é a reza que deve 
ser feita cinco vezes ao dia na direção da Caaba, em Meca. No 
islamismo não existem figuras ou autoridades hierárquicas, como padres 
ou rabinos que guiam ou intermediam a relação do homem a Deus. 
Dessa forma, é preciso que o muçulmano conheça muito bem o Alcorão 
e por essa razão há grande insistência da no seu estudo.  

Normalmente, as orações são comandadas pela pessoa que 
melhor conhece a escritura, seja no âmbito familiar ou no espaço público. 
Necessariamente realizadas após o wudu e sempre recitadas em árabe 
(a língua do Alcorão) as orações devem ser praticadas ao longo do dia 
(na alvorada, ao meio dia, no meio da tarde, no crepúsculo e antes de 
dormir). Assim como nas outras religiões, é também nesse momento que 
o fiel pode na sua própria língua, pedir a Deus por perdão e quais as 
preces que deseja ter atendidas.  

 
Sawn: ou Siam. É a auto-purificação ou o período de jejum do Ramadã 
feito entre o nascer e o pôr do sol. Todo o muçulmano deve realizá-lo, 
deixando de comer, beber e manter relações sexuais.  
 
Semita: Grupo étnico, representado na atualidade principalmente pelos 
povos judeu e árabe, assim denominado por se supor descendente de 
Sem, filho primogênito de Noé. 
 
Shahadah: Em árabe, “la ilaha ila-lah. Muhammad raçulul-lah”4. A 
principal frase do islamismo a shahadah é o testemunho da fé 
muçulmana, afirmando que não há outra divindade além de Deus, e que 
Muhammad é seu mensageiro.  
 

                                                           
4  Compreenda o Islã e os Muçulmanos – Publicação do Centro de Divulgação do Islã 
para a América Latina (CDIAL).  
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Sunna: Em árabe, “um caminho” ou o livro que contém os caminhos do 
profeta. Nela estão expressos os feitos, dizeres e observações sobre o 
mundo do Profeta Muhammad. Como ele foi mensageiro de Allah, os 
muçulmanos seguem suas palavras e praticam o legado por ele deixado 
como forma de adoração a Deus. Em suma, o texto “é um exemplo moral 
para os muçulmanos”5. 

Segundo a Wikipedia, a Sunna, é seguida ao Alcorão, a fonte 
formadora das leis e é importante diferenciar os dois textos. Enquanto a 
Sunna é uma observação, um registro das ações do profeta, o Alcorão é 
em si uma revelação sagrada.  

 
Sura: É o nome que recebem cada um dos capítulos do Alcorão. 
Ordenadas pela seqüência em que foram reveladas correspondem a 114 
delas subdividas em versículos (ayat).  
 
Sunita: O maior grupo religioso do Islã (84 a 90%) que louva e acredita 
na legitimidade dos quatro primeiros califas, sendo o primeiro deles Abu 
Bakr Assidiq. Etimologicamente, a palavra se origina de Sunna, o registro 
dos hábitos e ações do Profeta Muhammed.   
 
Ummah: A comunidade muçulmana. Importantíssima para a manutenção 
da religião, a ligação entre as pessoas deve ser sempre quista em alta 
posição e para tanto, ordens e regras devem ser estabelecidas e 
cumpridas por todos os habitantes do mundo muçulmano.  
 
Umrah: As voltas circulares empreendidas em torno da Caaba.  
 
Ulemás: São os homens instruídos da religião. Posição equivalente ao 

alto sacerdócio cristão. São teólogos, “homens doutos”6 que estudam e 

coordenam as tradições do islamismo.  
 

                                                           
5  Wikpedia. O Islã.  
6  Armstrong, Karen. O Islã. Objetiva. Rio de Janeiro. 2001.Capítulo 1.  
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Vida após a morte: Como as outras religiões monoteístas, o islamismo 
também prega a eternidade do homem, mesmo após a sua morte física. 
Em publicação do Centro de Divulgação do Islã para América Latina 
(CDIAL), pontua-se que “certamente Deus vai ressuscitar todos os 
mortos. Deus tem o seu próprio plano para as coisas. Virá o dia em que 
todo o universo será destruído e novamente os mortos serão 
ressuscitados para comparecerem perante Deus. Esse dia será o 
princípio da vida que jamais se findará, e nesse dia toda e qualquer 
pessoa terá a retribuição de Deus a que fizer jus, de acordo com o que 
ele ou ela fizer de bom ou de mau.”7 

 
Xiita: A palavra se origina de "Shiat Ali", "partido de Ali", pois são um 
grupo de muçulmanos que consideram Ali ibn Abu Talib, primo do Profeta 
Muhammed, como legítimo sucessor do califado islâmico. Representam a 
segunda maior “facção” do islamismo, com cifras que variam entre 10 e 
16% da população muçulmana do globo. Após 25 anos de califado, Ali 
assumiu o poder, mas logo foi assassinado por revoltosos. Portanto, os 
xiitas não partilham louvor aos outros três califas, respeitados pela ordem 
sunita. O Irã é o país com maior população xiita no mundo atual.  

Segundo a Wikipedia, encontram-se grandes populações de 
xiitas no Iraque (2/3 da população), Paquistão (20%), na província 
oriental da Arábia Saudita e também no Bahrain, em Oman, no Líbano, 
no Azerbaijão e Iêmen. 
 
Zacat: é uma espécie de tributo a ser pago às camadas sociais 
economicamente inferiores. "Recebe, de seus bens, uma caridade, que os 
purifica e os engrandece", disse Deus ao profeta no Alcorão8. 

 

                                                           
7  CDIAL. Vida após a morte. Sem data.  
8  Alcorão. 9ª Sura, versículo 103.  
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Wudu: Ou wuzu. É a ablução ou o ritual de purificação do corpo. 
Realizado antes das rezas e de fundamental importância para o 
muçulmano, consiste em “em lavar com água as mãos, as narinas, os 
braços até a altura do cotovelo, a face, a cabeça, as orelhas e ouvidos e 
os pés, de uma determinada maneira” 9, seguida à risca por todos os 

fiéis e ensinada na infância como parte fundamental do aprendizado da 
religião. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9  Wikipedia http://pt.wikipedia.org/wiki/Salat  
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Prólogo 
 

 Antônio Sidekun, no artigo “Multiculturalismo: desafios para a 
educação na América Latina” defende que “o multiculturalismo tornou-
se uma temática fundamental no processo da democracia de muitos 
países e desenvolveu-se com a evolução dos direitos humanos da última 
geração, quando neles se introduz o debate sobre o direito das minorias 
e dos grupos étnicos, marginalizados em grandes áreas culturais.” 
 No Brasil e mais especificamente na região metropolitana de São 
Paulo, onde vivo, são inúmeros os grupos que podemos chamar de 
marginalizados – não necessariamente por suas posições na estrutura 
das classes sociais e econômicas mas, pela forma como são vistos e 
observados pela maioria dominante do tecido social. Deles, certamente 
os afro-descendentes e filhos e netos de povos indígenas sofrem com 
preconceito racial e segregação econômica e social por parte das classes 
mais abastadas.  
 Com essa idéia em mente, passei a olhar para outros grupos, 
financeiramente inseridos e na maioria das vezes que embora 
apresentem alto poder aquisitivo, também, se encontravam 
marginalizados e vítimas de acepções errôneas sobre suas 
características individuais e como grupo étnico que representam.  Dentre 
este igualmente grande contingente populacional, encontrei vários grupos 
sociais que, agrupavam-se em espécie de guetos, tanto como forma de 
preservarem suas origens, quanto para se defenderem da maioria social, 
muitas vezes hostil.  
 Embora os dados sejam imprecisos, a imigração árabe para o 
Brasil aparenta ter sido muito grande -uma das três principais levas de 
imigrantes para o país. Dentre este significativo grupo de indivíduos, em 



Glossário 23 

 
 

 

menor proporção entre persas e turcos, existem aqueles que partilham a 
fé no Islã: os muçulmanos, grupo que escolhi como tema de análise.   
 Vítimas constantes de ataques da mídia mundial, especialmente 
após o crescimento da corrente fundamentalista da religião e mais ainda 
após os atentados de 11 de Setembro ao World Trade Center, os 
muçulmanos construíram e vêm construindo suas vidas também no Brasil 
e em São Paulo.  
  O importante teórico palestino, Edward Said, observou que o 
chamado Oriente e Mundo Árabe eram construções aos olhos ocidentais. 
Ora tido como sensual e exótico, ora como perverso e opressor, o 
Oriente foi perdendo, ao longo dos séculos, suas verdadeiras 
características de agrupamento de países múltiplos, sendo retratado 
sempre naquelas duas vertentes: a da sedução exótica e a da repulsa ao 
estranho. 
   Cada vez mais, e principalmente dado os novos conflitos da 
região, e da supremacia de organizações judaicas em altos centros de 
poder, a repulsa aos árabes e persas cresce com exponencial velocidade 
e novas acepções, cada vez mais preconceituosas, emergem nos 
discursos e falas dos ocidentais.  
 O Brasil, embora seja um país múltiplo, com vários povos, de 
várias origens convivendo em aparente paz, não está longe desse 
raciocínio. Nas semanas seguintes ao atentado de 11 de Setembro, as 
principais revistas semanais brasileiras (Istoé, Veja e Época) publicaram 
edições especiais sobre o tema, reverberando as posições contrárias ao 
islamismo propagadas com fervor pela Casa Branca, em especial, via o 
discurso do teórico Sammuel Huntington que, grosso modo, acredita que 
a população mundial vive na era do choque civilizacional entre Ocidente 
e Oriente. O Ocidente, portador dos estandartes de liberdade e o Oriente 
hostil e atrasado: duas faces de mundo que, segundo ele, não podem 
dialogar.  
 “A mídia semanal brasileira (especialmente as revistas Veja, 
Época e Istoé) se utilizou de figurativizações simples e muitas vezes, 
amparadas por clichês, unindo o Islã ao mundo árabe; e equiparando os 
árabes aos persas, aos afegãos e aos turcos, sem discriminar suas 
histórias e consultando fontes que contribuem para a construção do 
terror como algo naturalizado e inerente a essas civilizações, apagando 
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Capa da Istoé de Setembro de 2001: Os 
reflexos do pensamento norte-americano 
na mídia brasileira: associações impróprias 
foram feitas sem cautela e o Islã como 
religião e como Estado foi inteiro 
condenado como terrorista e perigoso. Não 
havia menção a ligação de Osama Bin 
Laden com os Estados Unidos e as fontes 
consultadas foram aquelas que 
reproduziam as teorias das cadeiras de 
poder ocidentais.  
 

a história global da política e geografia que compreendem essas 
nações”.10    

Logo, a sociedade brasileira adotou com veemência o discurso político e 
ideológico dos Estados Unidos, deixando de lado a contribuição cultural 

desses povos à formação do Brasil e 
assumindo a própria presença do Outro 
como alguém que não pode ser 
compreendido.  
Além da exposição midiática do 11/09, 
a rede Globo, maior emissora do país, 
realizou entre 1º de outubro de 2001 e 
15 de junho de 2002, a novela O Clone, 
escrita por Glória Perez e dirigida por 
Jayme Monjardim.  “No Marrocos, nos 
anos 80, começa esta grande história 
de dilemas: as diferenças culturais e 
religiosas, a corrupção com a ética em 
nome da ciência e a difícil questão do 
casamento por conveniência ou por 
amor”, conta o portal Wikipedia, 
apontando que o folhetim apresentou 
47 pontos em média, segundo os 
índices do Instituto Brasileiro de 
Opinião Pública e Estatística (Ibope). E 
ainda, sobre as dificuldades 
enfrentadas pela protagonista, o portal 
explica que foi “a oposição de Ali (um 
dos personagens), que obrigará Jade 

(protagonista) a seguir os mandamentos do Alcorão, livro sagrado 
islâmico, e arranjou para a moça um casamento com Said, mesmo com 
toda a rebeldia da sobrinha”. 

A princípio não há problema na construção de historietas que 
usem o islamismo como fonte, porém a novela apresentou, assim como a 
mídia brasileira, as duas vertentes do Oriente a que se refere Said. Ora 

                                                           
10

Dietrich, J. A construção midiática da identidade islâmica no pós – 11/09: 

Demonização de uma civilização e apagamento da memória histórica mundial. 
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na dança do ventre, sensual e exótica, protagonizada por mulheres 
hipersexualizadas ou na sua direta oposição com falas sobre a 
repressão, dureza, autoritarismo e arcadismo do mundo muçulmano. A 
história não buscou contextualizar os preceitos da religião e os 
apresentou o Islã, com altíssima aceitação pelos telespectadores, como 
povo atrasado e em total descompasso com a sociedade brasileira.  

Inclusive, não foi a toa que a novela rendeu a Glória Perez 
inúmeros prêmios no Brasil e no exterior, incluindo um pelo Escritório de 
Investigação Federal (FBI) dos Estados Unidos.  

Portanto, observando esses e outros exemplos da visão do 
brasileiro sobre Islamismo, busquei compreender como funciona e se 
organiza esse contingente populacional e sua formação inicial na vida do 
indivíduo. Na tentativa de desmistificá-lo e compreendê-lo à lupa do 
discurso plural da alteridade, escolhi investigar o sistema escolar que 
concentra como se faz a ponte da religião e da organização política 
islâmica com a construção e formação dos seus fiéis.  

Selecionei então três exemplos de escolas islâmicas nas cidades 
de São Paulo e São Bernardo do Campo, onde se encontram as maiores 
colônias muçulmanas no estado. Cada um dos casos reunia 
características que os tornavam específicos na sua organização. A 
primeira e maior delas, foi a Escola Islâmica Brasileira, localizada no 
Carrão, bairro da zona leste da capital, que oferece aulas tanto para 
muçulmanos quanto para estudantes de outras religiões em dois 
programas distintos: o laico e o secularizado. 

A segunda foi o Colégio Athenas, representante de um modelo 
de convênio estabelecido entre a mesquita Abu-Bakr Assidiq de São 
Bernardo do Campo, com escolas laicas da região. E a terceira foi a 
escola do Centro Islâmico e Mesquita Abu Bakr, também da região, que 
se destinava somente a ministrar aulas de árabe e religião às crianças e 
jovens muçulmanos, funcionando no contra-turno do programa laico em 
outras escolas e como moradia (internato) para alguns.   

Por fim, ao longo da realização do livro, me deparei com outra 
questão, tangencial ao tema inicial, mas que merecia atenção e 
investigação: a existência do ensino religioso obrigatório no sistema 
público de ensino. Presente na Constituição Federal e adotada pela 
legislação paulista como de modelo Interconfessional, ou aquele que 
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teoricamente, dá conta de todas as religiões, o ensino religioso é 
obrigatório nas escolas públicas e opcionais aos estudantes.  

Logo, parti de exemplos de escolas particulares e beneficentes 
que tem o islamismo como mote central para chegar ao encontro da 
dificuldade de se estabelecer o ensino religioso plural nas escolas 
públicas, questionando se é a opção a ser buscada por um Estado, 
diferentemente dos países do mundo árabe, supostamente laico.  
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Alguns jovens preferiram não ser identificados: De acordo com a 
vontade que expressaram, ou são identificados pela primeira letra ou só 
pelo primeiro nome.  
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Capítulo I - Uma sala de aula 
muçulmana 

 

“Mádrassa. Mádrassa” repetem seis crianças, que entre risos e 
gritinhos típicos dos sete anos de idade, esperam o gesto de aprovação 
do jovem professor Omar. Chegado de uma pequena aldeia do Líbano há 
apenas seis meses, o instrutor, de 26 anos, um tanto encabulado coça 
sua barba relativamente longa e se dirige à lousa. Nela, escreve 
Mádrassa e ordena, em árabe, aos alunos a repetição do vocábulo que 
significa escola.  

A pequena Fateh, no auge dos seus sete anos, portando uma 
tiara cor-de-rosa vira-se e pergunta “Omar, Omar, eu acertei? Sou a mais 
inteligente da sala?”. Sem formação pedagógica e trabalhando apenas 
seguindo aquilo que aprendeu na sua terra natal, o instrutor pontua 
austero que ela se sente e termine de escrever as repetições 
determinadas da palavra mádrassa para que treine o idioma e entenda, 
como ele indicou depois, a necessidade da disciplina nos estudos.     

Apesar de ministrar as aulas em escola particular, Omar é um 
dos três professores do Centro Islâmico de São Bernardo do Campo, 
parte integrante da Sociedade Islâmica Abu Bakr As Siddikq, que existe 
desde 1976 e que congrega em torno de si dezenas de famílias vindas, 
na maior parte dos casos de Sultan, pequena aldeia libanesa.  

“Dar aula aqui na escola é muito difícil, porque o árabe entrou na 
programação deles, mas eles não estudam”, observa Omar, com 
surpreendente habilidade no idioma, embora com sotaque carregado, em 
conversa após o término das duas aulas de árabe, cultura e religião que 
ministra quatro vezes por semana para duas turmas exclusivas de 
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muçulmanos na Escola Athenas.  
Laica, a Athenas sede espaço para que os alunos muçulmanos 

tenham oportunidade de fazer seus estudos de língua e prática religiosa 
no próprio ambiente escolar. Segundo a diretora Miriam, a parceria tem 
apenas dois anos, pois anteriormente o Centro a mantinha com outra 
escola particular da região. “Mas com o 11 de Setembro, as crianças 
passaram a ser perseguidas e ofendidas por alguns colegas, fazendo 
com que a parceria fosse revista com outras instituições de ensino”, 
conta ela, lembrando dos atentados às torres gêmeas nos Estados 
Unidos, que dada enorme exposição midiática generalizaram o Islã como 
estado terrorista.  

Para Suhaib El-Ohan, diretor do Centro Islâmico e um dos 
idealizadores da parceria, é importante que as aulas aconteçam no 
ambiente tradicional escolar, pois trazem para o contexto em que estão 
inseridas, a religião e o idioma de suas famílias. “O Islã no Brasil é 
certamente diferente do Islã no Líbano, ou na Síria, ou no Egito. E, é, 
justamente por isso que acredito que é de pequeno que devemos 
trabalhar a religião – suas normas e preceitos – no próprio ambiente que 
faz a ponte com a sociedade em que viverão”, verifica.  
 

*** 

“Omar! Omar!”, repete a pequena Fateh. “Quero perguntar algo 
muito importante.” 

O professor suspira, após quase uma hora de aula, insistindo que 
os pequenos sentassem e fizessem as tarefas, olha a menina loirinha 
sem um dos dentes incisivos (a famosa janelinha) e aguarda um tanto 
atordoado, que ela lhe explique o motivo da sua angústia. 

Séria, com as sobrancelhas arqueadas, a menininha respira 
fundo, quase num suspiro e pergunta:  

- Você gosta do Bob Esponja? 
Assustado, Omar vira e responde com outra pergunta, 

igualmente angustiada: 
- Quem? 
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Obviamente sem entender como seu instrutor não podia se 
engajar no diálogo proposto, a pequena Fateh responde que o chamado 
Bob Esponja é um desenho animado que ela “nem gosta tanto assim”. O 
objeto de relativo apreço da garotinha é uma esponja marinha amarela de 
nariz protuberante e olhos esbugalhados, que divide junto ao amigo, a 
estrela-do-mar, Patrick (pronuncia-se Patrique) inúmeras peripécias em 
uma cidade aquática, organizada de forma idêntica às cidades e estrutura 
social dos Estados Unidos. 

Embora orientado majoritariamente pelo cristianismo católico e 
pentecostal, o Brasil é essencialmente um país miscigenado e diverso 
culturalmente, reunindo, diversas orientações religiosas, muitas vezes 
sincréticas, confusas e que adquiriram enorme capacidade de mutação 
de acordo com a necessidade temporal ou regional de cada comunidade.  

É no meio dessa pluralidade que cresce, assim como a pequena 
Fateh, um grupo grande de crianças com uma característica bastante 
específica: a crença no Islã. Pouco conhecida e muitas vezes vitimizada 
tanto pela mídia internacional, quanto pela nacional, a religião islâmica 
tem algumas particularidades que podem tanto destoar, quanto se 
integrar a essa já diversa realidade do tecido social brasileiro e ainda 
mais fortemente na região metropolitana de São Paulo.  

Prova esta é a pergunta da menina que se repete de outras formas 
cotidianamente, ilustrando que essas crianças vivem em duas realidades 
distintas, mas que não necessariamente se contrapõem. “É preciso 
entender que eles sempre serão únicos, pois carregam uma herança 
cultural e religiosa muito presente em suas famílias, mas vivem e 
continuarão convivendo com pessoas de todos os jeitos e com todos os 
costumes. É mais uma oportunidade para exercer o respeito ao próximo 
que tanto nos ensina Allah no Alcorão”, conta Suhailib, citando um dos 
grandes princípios do islamismo, presente em diversas passagens do 
livro sagrado e da Sunnah. 

Márcia Cristina Zaia, psicóloga que desenvolveu seu mestrado sobre 
a mulher islâmica no Brasil, aponta, em entrevista, que a identidade da 
pessoa está ligada a todas as suas relações sociais, influenciada pelo 
espaço em que se encontra, com quem se relaciona e pelo próprio 
conhecimento apreendido, formulado e mediado pela sociedade. 

 
O desenho animado a que Fateh se referia é um símbolo da infância 
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que tem acesso à televisão no atual cenário do Brasil e , 
consequentemente parte do seu repertório cultural e agente formador da 
sua identidade. 

Porém, para Omar, quase 20 anos mais velho que ela, recém-
chegado de uma pequena comunidade do Líbano e distante da oferta 
brasileira de entretenimento televisivo infantil, Bob Sponja, assim para 
como outros inúmeros adultos, é um nome sem significado.11 Da mesma 
forma que o professor nada entendeu da fala de Fateh, ela também 
pouco se relacionaria com símbolos próprios presentes na infância 
passada dos adultos.  

 

   
 
Jovem ou adultos, quem são esses personagens tão pouco 

conhecidos na realidade do tecido social de São Paulo, sendo este já 
plural ao mesclar diversas crenças, figuras e símbolos na sua realidade.

                                                           
11  É fundamental ressaltar que Omar não desconhece o Bob Sponja por ser 
muçulmano. No geral, não há restrição religiosa contrária aos desenhos animados. 

A nova moda no meio dos 
desenhos animados é o Bob 
Sponja. Criado por Stephen 
Hillenburg, o “cartoon” estreou 
em 1999 no canal norte-
americano Nickelodeon.  
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Capítulo II - Narrativas do Islã: um 
pouco da história e sua força 

presente 
 

O Islã é uma religião na qual, segundo a pesquisadora Márcia 
Zaia, “a prática religiosa não é somente de foro privado e requer de seus 
adeptos uma espécie de declaração pública de sua religiosidade”. 
Seguindo o bordão “Submissão à vontade de Deus”, presente, inclusive 
na própria palavra, os muçulmanos executam práticas que claramente os 
associam à crença a que pertencem.  

Fateh, embora estude com apenas 49 outros muçulmanos na escola, 
faz parte de uma significativa parcela numérica da população brasileira e, 
justamente pela “parte pública” do qual necessita o Islã, ela é claramente 
identificada pela sua crença.   

Segundo os dados do Centro para Divulgação do Islã para a América 
Latina12 e de organizações similares, o Brasil congrega 1 milhão de 
adeptos, localizados predominantemente em São Paulo e no Paraná13, 
número este que varia de acordo com a metodologia de censo aplicada.  
Zaia, em sua tese de mestrado verifica, por meio de outros autores, que 
os muçulmanos que imigraram para o Brasil são predominantemente 

                                                           
12  O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por exemplo, fala que 
dificilmente os números chegariam a 50 mil habitantes, tanto no censo de 1991, quanto 
no de 2000. Por sua vez, o Instituto para as minorias muçulmanas aponta cerca de 380 
mil fiéis residentes no país.  
13  Segundo Zaia, encontram-se na cidade de São Paulo, 4 mesquitas e 27 instituições, 
centros de pesquisa e divulgação e sociedades beneficentes dedicadas ao islamismo no 
Brasil.   
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urbanos14 e se inserem nas camadas média e alta da sociedade, 
estabilizando-se principalmente no comércio15. A grande maioria dos 
jovens e crianças das escolas visitadas apontou que seus pais ou eram 
donos de lojas ou trabalhavam no segmento e o próprio diretor da escola 
Abu Bakr deixou a função para se dedicar, junto aos irmãos, no 
empreendimento da família. “Mas, depois de um tempo, percebi que eu 
era uma exceção em casa. Queria mesmo era ensinar”, conta Suhaib El-
Ohan.  

O islã no mundo 

 
Embora os dados variem e apontem para diferentes mapeamentos 

de quais são as características da população islâmica brasileira, a 
menina Fateh e o diretor Suhaib constroem uma ainda maior comunidade 
global, que congrega, de acordo com diversas pesquisas realizadas, mais 
de 1 bilhão de pessoas. 

De acordo com o portal virtual Islamicweb, ou a “rede islâmica”, a 
religião muçulmana vem crescendo substancialmente nos últimos anos, 
especialmente após os eventos de 11 de Setembro de 2001. 

“Foi uma surpresa para nós muçulmanos ver o que aconteceu depois 
dos atentados, pois, embora tenha sido realizado por extremistas não 
apoiados pela comunidade islâmica como um todo, as pessoas buscaram 
conhecer mais sobre a religião islâmica. Entender o que queremos, como 
somos e em que acreditamos”, conta o diretor da Abu Bakr, El-Ohan, 
embora declarando ser fortemente contrário à ação dos fundamentalistas.  

                                                           
14  As estatísticas de cor ou raça sobre as religiosidades da população brasileira 
mostram que as religiões com a maior proporção de pessoas que se declararam 
brancas são as seguintes: judaica (96,4%), evangélica de missão luterana (95,8%) e 
islamismo (88%). (IBGE, censo 2000) 
15  Posição que também verifiquei ao conduzir as entrevistas nas escolas de São Paulo. 
A grande maioria dos pais com filhos matriculados nas instituições visitadas tem 
atuação no comércio ou se declaram administradores de empresas. “Nós conduzimos 
uma pesquisa informal e verificamos sim, que a maior parte dos pais de nossos alunos 
trabalha com alguma atividade comercial”, verifica Magda Lancuba, diretora da Escola 
Islâmica Brasileira, no bairro do Carrão.  
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Fonte: Islamicweb – a partir de coleta do CIA World‟s Facts Book 

A enciclopédia colaborativa Wikipedia aponta que apenas 18 % 
dos muçulmanos vive no chamado mundo árabe e que, hoje, a Indonésia 
e boa parte do continente africano abrigam as maiores comunidades 
muçulmanas do globo. 
 

Distribuição relativa das religiões no Globo 

 
Fonte: Adaptado de www.adherents.com   

Legenda: 
Cristianismo: católicos, protestantes, ortodoxos, pentecostais, anglicanos, evangélicos, 
testemunhas de Geová, etc. 
Islamismo: xiitas, sunitas, sufi, etc. 
Não religioso: agnósticos, ateus, humanistas seculares, sem preferência religiosa, etc. 
Tribais tradicionais: indígenas, africanas tradicionais, etc. 

Distribuição de muçulmanos no globo 

População mundial (1996) 5.771.939.007 

Número total de muçulmanos no mundo (1996) 1.482.596.925 (26%) 

Muçulmanos na Ásia (1996) 1.022.692.000 

Muçulmanos na África (1996) 426.282.000  

Crescimento anual do Islã (1994-1995)  6,40% 

Crescimento annual do cristianismo (1994-1995)  1,46% 
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Os cinco pilares 

 

A religião islâmica, assim como o catolicismo tem diferentes 
vertentes ou grupos que a lêem de maneira particular. Mas, todos 
partilham uma crença comum, postulando que no século VII (em 610), o 
profeta Muhammad Ibn Abdullah, aos 40 anos de idade, em retiro 
meditativo na caverna de Hirá, recebeu revelações do Anjo Gabriel que 
lhe transmitiu “a reconfirmação da Mensagem Eterna e um resumo de 
tudo o que aconteceu antes”.16 Os muçulmanos então, aceitam todos os 

profetas que vieram antes de Muhammad, sendo este o último portador 
da mensagem santa.  

“É importante pontuar que Muhammad não é o nosso Deus, pois 
ele não tem poderes, nem é onipresente ou eterno. Ele foi alguém 
especial que recebeu a mensagem divina. Nós não adoramos Maomé, 
adoramos a Allah, o nosso Deus”, conta Suhaib, diretor que também 
ministra as aulas de religião e acompanha todas as atividades dos 
homônimos centro islâmico e mesquita. 
 Sobre o caráter profético de Muhammed, o pesquisador Albert 
Hourami conta em Uma história dos povos árabes que “um monge, 
encontrado por Maomé numa viagem ao sul da Síria, olhou as costas 
dele e viu o selo do profetismo em seus ombros. Os objetos naturais 
saudavam-no: „Nem uma pedra ou árvore por onde ele passava deixava 
de dizer: a paz esteja convosco, ó apóstolo de Deus ‟”. 

Criado por seu tio, da tribo de Coraix, Muhammad era analfabeto, 
mas com a ajuda de um grupo de pessoas, escreveu o Alcorão, ou, A 
recitação, apreendida em periódicas visitas do anjo Gabriel que duraram 
23 anos17. Nele está escrito a idéia de que para ser salvo, ou ascender 
aos céus, é preciso acreditar em um único Deus, rezar cinco vezes por 
dia, submeter-se ao jejum do Ramadã, pagar dádivas rituais e efetuar, se 
possível, uma peregrinação à cidade de Meca. Cinco práticas conhecidas 
como os pilares da religião islâmica. 

Sobre essa organização, Zaia aponta que  “um aspecto 

                                                           
16 CDIAL. Islam em relance. Sem data.  
17  A primeira delas se deu quando Muhammed tinha 40 anos, durante um retiro 
meditativo na caverna de Hirá.  
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fundamental da religião é o fato de não possuir um aparelho eclesiástico 
que controle sua presença. Este controle é feito por meio da fé.” E ainda 
que, “estes comportamentos são imediatamente visíveis no plano social e 
embora não sejam sentidos pelo muçulmano como coerção, reforçam o 
controle recíproco que é permanente.”18 

Portanto, a vida do muçulmano é certamente regrada e obedece, 
assim como nas outras religiões, normas de conduta, explicadas muitas 
vezes, apenas pelos dogmas característicos da fé e crença em 
determinado deus. No caso específico, para professar sua fé, o 
muçulmano deve verbalizar sua crença monoteísta (shahadah), 
afirmando que Deus é uma divindade única e Muhammad seu profeta.  

Pelas interpretações e leituras do Alcorão e dos hadiths, conta-se 
que após cerca de três anos recebendo as revelações nos seus retiros 
meditativos, o profeta, junto a sua esposa Khadija, decidiu organizar a 
sociedade frente a verdade divina que lhe tinha sido conferida pelo anjo. 
Da mesma forma que Jesus reuniu um grupo de fiéis, o último profeta 
islâmico o fez. Porém, ainda de forma semelhante ao que se narra no 
cristianismo, foi violentamente perseguido e, seguindo orientação de 
Deus, em aproximadamente 22 anos após a primeira revelação, fugiu de 
sua terra, em direção ao norte, na cidade de Medina, onde recebeu 
proteção. Este movimento de exílio conhecido como Hégira (hijra) é 
profundamente reverenciado pelos muçulmanos como uma das grandes 
provações e dificuldades enfrentadas pelo homem que fundou a terceira 
religião advinda do ramo de Abraão19, sendo inclusive a data que marca 
o início do calendário muçulmano. (622 d.C.)   

 

                                                           
18  Zaia, M.C. O véu não cobre pensamentos: Imigrantes Muçulmanas em São Paulo. 
2006.  
19  Assim como o judaísmo e o cristianismo, o islamismo é uma das religiões (braços 
descendentes) geradas por Abraão.  
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Depois de alguns anos compilando as revelações Muhammad, 

como homem de grande caráter que era, reuniu adeptos e simpatizantes 
que acreditaram naquilo que professava, abandonando suas figuras 
politeístas no lugar dessa nova fé.  Segundo Zaia, nesse período, da 
mesma forma que o profeta crescia como líder político, crescia também a 
organização da fé e da crença muçulmana20. Durante oito anos ele 
fortaleceu sua rede de fiéis e companheiros políticos e decidido a retornar 
a sua casa, conseguiu chegar novamente a Meca21 em 630, onde, 
contam os muçulmanos, perdoou aqueles que o perseguiram e fundou 
finalmente a comunidade islâmica. 

Segundo o cientista político, José Farhat, foi nessa época que se 
formou uma compreensão de um Estado Islâmico, anunciando no 
território em que se estendia, salvo as restrições de espaço e tempo, as 
idéias de civilização e nação. Para ele, é esse mesmo conceito de união 
que, quase 14 séculos depois, congrega o povo muçulmano. “Aqueles 
que deram válidas ao profeta e aqueles que vieram com o Profeta, 
estabeleceram laços fraternais e contaram com incentivos de 
solidariedade que nunca completamente desapareceram”, explicou em 
palestra proferida no Panorama de Cultura Árabe, em 2006.  
  Em aproximadamente dois anos, o já idoso profeta foi capaz de 
expandir sua compreensão metafísica e unificar boa parte da até então, 
praticamente tribal e nômade “Arábia”. Em 632, com a morte de 
Muhammad, que não havia deixado filhos homens, a crescente 
comunidade islâmica passou a ser organizada por Abu Bakr (que dá 
nome à escola religiosa de São Bernardo do Campo), fiel conselheiro e 

                                                           
20 Zaia, M.C. Op.Cit. 2006.  
 
21 Meca e Medina situam-se na Arábia Saudita, o maior país da Península Arábica, onde 
segundo a enciclopédia virtual, Wikipedia, 92,83% da população é muçulmana.  

O Alcorão sagrado é a fonte 
principal da religião islâmica. 
Foto: Tom Le Goff. 
Copyright Autohorized.  
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segundo Zaia, escolhido pelo profeta como aquele que dirigiria a 
oração.22  

Sob as rédeas de Abu Bakr e dos outros três primeiros califas, 
em pouco mais de 30 anos, o Islã chegava até a Espanha na direção do 
Ocidente e até a China, no Oriente. Os colonizadores percorreram esta 
extensa faixa territorial levando, além da religião, rica herança cultural 
repleta de argumentos filosóficos, científicos e artísticos que fundaram e 
estabeleceram conceitos que ou estão ainda em voga ou foram peças 
fundamentais para o desenvolvimento da sociedade global.   

O último dos quatro primeiros califas, Ali Ibn Abi Talib, casado 
com Fátima, filha do profeta, continuou o processo expansionista e foi a 
partir dele que o islamismo se dividiu em duas grandes “facções”, os 
sunitas e os xiitas. Os sunitas, maioria no Brasil seguem as dinastias que 
sucederam o governo de Ali, contrariamente aos xiitas que admitiam 
como únicos possíveis sucessores os filhos de Ali e Fátima, Hassan e 
Hussein. O segundo grupo apresentou então novas interpretações do 
Alcorão e sutis derivações na forma de se relacionar com a fé da visão 
sunita. Hoje, maioria apenas no Irã, os xiitas divergem mais politicamente 
do que em termos religiosos das outras partes do Islã. 

O período expansionista e de glórias islâmicas permaneceu até 
séculos depois das revelações de Muhammad. Zaia lembra que nos 
séculos XV e XVI figuravam três grandes impérios com o islamismo como 
religião oficial: o Otomano no Oriente Médio, o Sefévida, no Irã e o 
Mogol, centralizado na Índia, mas que chegava até o Afeganistão23.  

Karen Armstrong, teóloga e autora de diversas pesquisas sobre o 
tema, escreveu que um dos grandes motivos pela rapidez e permanência 
da expansão do Islã se deve, principalmente ao reconhecimento por 
parte do profeta e dos califas que o sucederam, da cultura anterior ao 
islamismo presente nos povos colonizados, buscando “enraizar o novo 
livro sagrado na paisagem espiritual da Arábia”24. 

Como exemplo, ela cita o fato da manutenção da tradição dos 
rituais na Caaba, que, desde os tempos pré-islâmicos figurava como 
importante peça simbólica, incitando que os fiéis direcionassem suas 

                                                           
22  Zaia, M. C. Op.Cit. , 53. 2006. 
23 Zaia, M. C. Op.Cit., p. 56. 2006. 
24  Armstrong, K. O Islã. 2001.  
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cinco orações diárias (salat) voltados a ela. Com o advento do islamismo, 
o símbolo ganhou um novo caráter, tornando-se “o local de adoração que 
Deus ordenou a Abraão e Ismael construírem a aproximadamente 4000 
anos atrás”25.  

 

 
 
 
Armstrong aponta também que antes do profeta o porquê do 

culto ao santuário já havia sido esquecido, mas ainda assim mantinha-se 
tradicional e “amado pelos árabes” e que graças ao respeito que ele tinha 
pela cultura anterior, suas novas pregações faziam sentido para aquele 
povo. Pela própria dificuldade de organização geográfica e presença do 
islamismo pelo globo, hoje, grosso modo, as orações são feitas em 
direção a Meca, onde se encontra a venerada peça ritualística. 
 O mesmo apreço simbólico por locais santos se desenvolve em 
outro pilar islâmico: a hajj ou a peregrinação a Meca, obrigatória se o fiel 
tiver as condições necessárias para empreendê-la. Lá, assim como em 
outras religiões26, ele deve executar algumas funções ritualísticas, como 
por exemplo, contornar em círculo a construção sete vezes e “percorrer 
sete vezes a distância entre os montes Safa e Marwa como fez Hagar 
durante sua procura por água”27, lembrando que o número „sete‟ está 

                                                           
25  Manual Islã 
26  Por exemplo, os católicos empreendem romarias diversas e percorrem os chamados 
“caminhos santos”, como por exemplo, a marcha a cidade de Nossa Senhora de 
Lourdes, ou a Assis, na Europa. Os judeus fazem o mesmo, ao se dirigirem ao Muro das 
Lamentações que para eles, é importante local de veneração e espaço para pedirem 
perdão pelos pecados cometidos.  
27 Armstrong, K. O Islã. 2001.  

Mesquita de Meca, onde 
se localiza a sagrada 
Caaba (cubo ao centro).  
Foto: Portal da missão Avante 

Evangelização 
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presente de forma cabalística em diversas crenças poli ou monoteístas.  
Os peregrinos juntam-se e pedem perdão a Deus e o fim do 

percurso ritualístico é celebrado pela comemoração Eid al Adha que une 
as diversas comunidades muçulmanas com trocas de votos, lembranças 
e presentes. Embora este seja um ritual milenar, existem websites que 
calculam com precisão a distância exata da peregrinação, quais os 
instrumentos necessários para realizá-la (acomodação, transporte, 
documentos) e ainda, em algumas páginas virtuais, é possível verificar o 
ângulo em que a salat deve ser proferida, de acordo com a localidade 
geográfica do fiel. 

Em Julho, seguindo o calendário escolar tradicional brasileiro, a 
maioria das famílias com filhos da Escola Islâmica Brasileira da cidade de 
São Paulo e das famílias muçulmanas de São Bernardo do Campo, 
passa as férias nos países do mundo árabe e vários aproveitam o mês 
para empreender a viagem ao local santo. No ano passado, no auge da 
guerra do Líbano mais de 40% dos alunos da Escola Islâmica estava na 
região. “Nós ficamos muito apreensivos e mantemos contato diário com 
nossos alunos pela internet”, conta Magda Lancuba, com genuína 
preocupação sobre as férias escolares, lembrando, inclusive da morte do 
pai de um aluno no trágico evento.28  

 

 
 
Para Omar, professor do convênio e da escola da mesquita de 

São Bernardo, os alunos, especialmente os mais novos, ficam muito 

                                                           
28  Após as férias de 2006, durante a Guerra do Líbano, a Escola Islâmica Brasileira teve 
um aumento grande no número de alunos. “Mas, foi sazonal. Com o fim da fase 
violenta, as famílias que haviam imigrado para São Paulo, logo voltaram ao Líbano”, 
conta Lancuba, diretora da instituição.  

Salat: muçulmanos 
realizam uma das 
tradicionais rezas 
diurnas. Foto: M. 
Freeman (Copyright 
authorized).  
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confusos com as imagens dos conflitos na televisão. “Eu sempre conto 
para eles sobre a guerra, para que eles se lembrem do país. Aqui temos 
mais libaneses que no próprio Líbano e onde estão as pessoas na hora 
de pensar o que está acontecendo lá?”, se pergunta o jovem professor, 
profundamente marcado pelas mortes contínuas do mundo árabe. 

Não é preciso teoria para mostrar que guerras e conflitos marcam 
profundamente a história dos povos, pois os traços de violência gravam-
se nas memórias individuais, coletivas e mesmo físicas, nas construções 
(casas e prédios) e no próprio corpo (morte, ferimentos). Para o mundo 
islâmico, há, além de profundas marcas de guerras e conflitos (internos 
ou externos), algo que os une ainda mais que os outros povos: a 
perspectiva da Ummah, ou a comunidade.  

Para a psicóloga Zaia, a união entre os muçulmanos é 
impressionante, especialmente no contexto da imigração. “É natural eles 
se organizarem em grupos em que encontram segurança. Para o 
imigrante, deixar suas raízes é bastante assustador. É como se fosse 
uma morte, uma perda muito grande”, conta.  
 É nesse meio que se configura o quarto pilar islâmico29, as 
chamadas dádivas rituais, erroneamente traduzidas como “esmola” que, 
grosso modo, equivalem-se ao dízimo30 pago por muitos fiéis cristãos 
(tanto católicos, quanto protestantes e pentecostais). Conhecida como 
zacat, do árabe, é imposto que serve para apoiar aqueles que não têm as 
mesmas provisões materiais que os outros. Um dos maiores princípios da 
fé muçulmana é a caridade, presente também nas instituições de ensino 
visitadas.  
 Na religião islâmica, o zacat é mais do que uma ajuda de custos 
para o mais pobre,é aquilo que o une a sua comunidade, expressando 
laços fraternais muito estreitos. Como conseqüência da própria formação 
dos povos muçulmanos do mundo árabe, a união era fundamental para a 
sobrevivência no contexto do deserto e de escassez de comida e 
enfrentamento de condições adversas.   

Na Escola Islâmica Brasileira, só 80 alunos dos 450 da instituição 
não recebem nenhum tipo de desconto na mensalidade e são mantidos, 

                                                           
29  Os cinco pilares da religião não seguem ordem estabelecida. Foram dispostos neste 
trabalho de maneira livre, sem respeitar nenhum tipo de hierarquia.  
30  Segundo Zaia, o imposto equivale geralmente a 2,5% da renda anual.  
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na grande maioria dos casos, pela Sociedade Beneficente Muçulmana 
(SBM). No caso da Athenas e do Instituto Barão de Mauá, boa parte das 
mensalidades dos estudantes são pagas pelo Centro Islâmico e mesquita 
de São Bernardo do Campo. Os alunos que nele habitam (espécie de 
internato da escola Abu Bakr) também têm alimentação, acomodação e 
acompanhamento tutorial custeados parcialmente ou totalmente pelas 
sociedades beneficentes.  

Como exemplo da união existente na comunidade, casos de 
morte de familiares ou queda financeira são acompanhados de perto por 
todos os envolvidos com genuína dedicação e solidariedade. É o caso de 
Valéria Aparecida Euhad, mãe de um menininho do 3º ano do Ensino 
Fundamental I, cujo marido, muçulmano, então responsável pela 
educação religiosa e cultural do filho, faleceu há pouco. 

“Como nós moramos em São Miguel ficava muito longe e muito 
caro trazê-lo para a Escola Islâmica, mas toda a família do meu marido 
se organizou na morte dele para custear os estudos do meu filho aqui”, 
conta. “Eles querem realmente que ele fique parecido com o pai dele”, 
emociona-se sobre o movimento da família e da comunidade na tentativa 
de preservar a herança cultural da criança e a memória do seu marido.   

Além das rezas e da peregrinação, outro pilar do islamismo que é 
bastante particular na vida da criança muçulmana é o jejum (sawn) no 
mês do Ramadã. Nele, todos aqueles que seguem o Islã devem deixar 
de comer e beber “desde a alvorada ao por do sol”. 31   

Tradicionalmente, as crianças começam a praticar o jejum na 
puberdade, mas muitos começam mais cedo. A diretora Magda Lancuba 
aponta que nessa época, as crianças têm suas atividades físicas 
diminuídas. Na Athenas, as crianças, durante o recreio, são conduzidas a 
uma sala especial onde têm acesso a jogos e vídeos. “Assim eles não 
passam vontade de comer o lanche e não desrespeitam sua crença”, 
explica Milene Pereira, diretora da escola particular de São Bernardo do 
Campo.  

 

                                                           
31  Os adultos devem se abster também das relações sexuais. Da regra sobre a 
alimentação, estão isentas as mulheres grávidas, as crianças amamentadas, idosos ou 
pessoas em viagem. Mas, no lugar, devem “alimentar uma pessoa necessitada para 
cada dia não jejuado.” CDIAL.  Compreenda o Islã e os muçulmanos, p.18. Sem data.  
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Para a religião islâmica, o jejum serve para que os fiéis observem 
como pode ser difícil a vida daqueles que sofrem de privações e assim 
podem “desenvolver sua vida espiritual”.32  

 

 
 
 
 

 Além dos cinco pilares, o muçulmano segue outras práticas 
bastante importantes e presentes, como a ablução (wudu) e o uso do 
véu, “comandos” ensinados via de regra pela família e, no caso, pela 
escola. Mas, o que é esta escola? Como são organizadas estas escolas? 
Como convivem as crianças e jovens nestes espaços? 

                                                           
32  CDIAL.  Compreenda o Islã e os muçulmanos, p.18. Sem data. 

Alunos do Instituto Abu Bakr e o diretor Suhaib El-Ohan  (4º 
à esquerda).  
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Capítulo III - A escola: tentativas, 
descompassos e esforço 

 

Tolerância 

 

“Hoje a escola tem três grandes objetivos: formação da 
cidadania, aquisição da língua árabe e da religião islâmica e ingresso nas 
grandes universidades”. A afirmação de Magda Lancuba, diretora geral 
da Escola Islâmica Brasileira, localizada na zona leste de São Paulo, vem 
sendo seu lema pessoal desde que foi chamada para assumir a direção 
da instituição há três anos.  

Assim como em outras escolas particulares, na Islâmica, como é 
conhecida pela comunidade, oferecer o ensino de qualidade significa 
instruir o jovem para as possíveis dificuldades próprias do seu 
crescimento pessoal e incluí-lo no ensino superior bem conceituado. Mas, 
segundo a diretora, formar um cidadão, significa também, guiá-lo no 
caminho da fé espiritual. 

Aberta a estudantes de outras religiões, cerca de um terço do 
corpo discente cursa o programa laico que, substitui as aulas de árabe, 
islamismo e cultura árabe por filosofia e espanhol. Nelas, temas como 
tolerância e respeito são as principais vertentes de ensino. Nessa 
perspectiva, os alunos da 6ª série do Ensino Fundamental I fizeram no 
último mês de junho extensa pesquisa sobre as formas de racismo e 
intolerância religiosa presentes no mundo.  
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Loira, de cabelos longos presos em forma de rabo-de-cavalo, a 
pré-adolescente Rosana, aluna da 6ª série do Ensino Fundamental II da 
Islâmica acredita que o combate ao preconceito tem funcionado bem na 
escola. “É só nossa religião que é diferente. Eu e minhas amigas não - 
muçulmanas somos muito próximas, elas buscam entender que nós 
acreditamos em alguns princípios que são importantes pra gente”, conta, 
identificando que, até o presente momento, ela nunca sofreu 
discriminação por sua fé.  

Porém, a Islâmica é apenas um micro espaço no globo. Em 
recente análise do portal Tolerance, realizada a partir de um questionário 
virtual voluntário, constatou-se que os norte-americanos apresentam 
níveis muito altos de intolerância aos muçulmanos. Cerca de 53% dos 
que responderam ao teste foram considerados preconceituosos em 
relação ao Islã, índice superior, inclusive ao já significativo preconceito 
racial.  

Para José Tadeu Arantes, em livro sobre o Islã, o 
desconhecimento da religião é o principal agente formador do 
preconceito. Nessa perspectiva, as escolas e sociedades beneficentes, 
além do óbvio Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, vêem 
na proposta do ensinar, o combate à generalizações errôneas e 
impróprias. O portal Islamhoy adota inclusive postura combativa na 
defesa do islamismo, segundo os autores dos textos da organização, tido 
como ameaça e como um potencial inimigo do poder econômico e 
político do Ocidente.  

“Sem preconceitos”: Cartazes expostos com fotos do 
Pelé à cantora Madonna, enfeitavam a escola no período, 

insistindo nas práticas bem sucedidas de integração e 
valorização da cultura alheia.  (Fotos Julia Dietrich) 
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“Não é de forma alguma surpreendente que o Islã tenha sido 
descrito como uma religião hostil, tirânica e violenta. Da mesma forma, 
a própria cultura islâmica tem sido narrada com cores sombrias e 
tristes. Este estado de coisas não pode continuar e torna-se dever 
imperativo defender o Islã e clarificar essas questões”33, aponta o texto 

do site.  
Para Milene Pereira, da escola Athenas, em São Bernardo do 

Campo, o tema da educação inclusiva e o combate ao preconceito é 
fundamental no contexto atual do globo. “A escola deve ser plural e 
receber todos os tipos de alunos, independente do credo que 
apresentem”, conta, lembrando que a reação inicial dos pais não-
muçulmanos foi negativa. “Quando entraram 50 alunos muçulmanos na 
escola, recebi inúmeras reclamações dos pais que temiam a escola se 
associar a determinado grupo religioso. Mas, esse tipo de atitude 
discriminatória foi rapidamente combatida e ao longo desses dois anos 
de convênio, não temos mais esses problemas”, observa, sem negar a 
perspectiva clientelista da escola. “Nós abrimos a porta para receber 
esse grande contingente de alunos”. 

Sempre bem-humorada, a diretora da Islâmica, Magda Lancuba, 
acredita que o respeito deve permear todas as relações na escola, 
inclusive o reconhecimento da criança e do jovem. “Aqui o aluno tem voz. 
Se o lema é formar o cidadão crítico, não posso calar uma criança. 
Sempre são ouvidos todos os lados da história”, aponta sobre possíveis 
desavenças que acontecem no cotidiano escolar. 

Em visita às duas escolas em que convivem muçulmanos e não-
muçulmanos o respeito às diferentes culturas é visível. Crianças e 
adolescentes de diversas religiões andam juntos pelos corredores e 
brincam nos horários de intervalo, entrada e saída das aulas, enquanto o 
corpo docente e de funcionários, também de diferentes origens e 
orientações religiosas divide o espaço das salas de reunião e de 
professores. “Às vezes fica um pouco difícil nos entendermos, pela 
própria barreira da língua”, conta com bastante dificuldade no idioma e 
sotaque carregado, a muçulmana e uma das professoras de árabe da 
escola, Mithee Smaili.  

 
                                                           
33  Texto sem autor. www.islamhoy.org. Sem data. 

http://www.islamhoy.org/
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Língua e integração 

 

 O árabe é um dos idiomas mais antigos da história da 
humanidade e é falado, segundo senso da publicação Ethnologue por 
206 milhões de pessoas e, segundo o CIA World Fact Book de 2004, por 
estimadamente 286 milhões. De origem afro-asiática, da família camito-
semítica, é bastante parecida com a língua aramaica, sucessora da 
extinta há mais de 4 mil anos, o hebraico34.  

Composto por 28 letras, o alfabeto árabe é grafado de forma 
bastante singular e apreendido com afinco pelos alunos das escolas 
islâmicas da São Paulo metropolitana. “É muito difícil. Cada risquinho 
muda toda a letra. Por isso temos que estudar muito e praticar em casa”, 
conta a pequenina Fateh, do Colégio Athenas.  
 Seu professor, Omar, concorda com a jovem estudante, mas 
culpa os pais e a estrutura escolar pelo, que ele considera, pequeno 
progresso de seus alunos. “O árabe não é obrigatório e por isso eles não 
estudam direito. Como não reprova, eles deixam o árabe para segundo 
plano. E ainda, como os pais, muitas vezes, não insistem fica ainda mais 
difícil”, explica.  
 O árabe é a língua sagrada do Alcorão e, portanto, seu 
aprendizado está diretamente ligado ao da religião. A diretora do 
Athenas, Milene, acredita que esse vínculo, muitas vezes, acaba 
prejudicando os alunos não-muçulmanos. “Nós buscamos estender a 
parceria com a Abu Bakhr para os alunos não-muçulmanos aprenderem 
também o árabe, mas por enquanto, eles não demonstraram interesse”. 
Suhaib El-Ohan, diretor da Abu Bakhr reconhece o problema, faz a auto-
crítica, mas, também, por enquanto não prevê mudanças no acordo. 
Reconhecendo a dificuldade financeira da instituição, ele não veria como 
vantajoso para a organização o ensino da língua sem o ensino da 
religião. 
  
 

                                                           
34  Por ser foneticamente impronunciável, dada a ausência de vogais, a língua hebraica 
não mais é falada, embora seja importante fonte de consultas históricas. Por sua 
característica mística, assim como o árabe o é para muçulmanos, o hebraico é chamada 
de língua sagrada pelos judeus.  
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Além do vínculo sacro da língua, o árabe acaba se distanciando 
dos jovens pela sua própria complexidade. A aflição da menina Fateh na 
apreensão da língua não é exceção. Para o professor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, João Baptista Vargens que recentemente 
lançou o livro “Português para falantes árabes”, existe algumas 
diferenças entre as estruturas do português e do árabe que muitas vezes 
dificultam o aprendizado delas. Tanto do português pelo árabe, quanto do 
árabe pelo brasileiro. 
 Ele explica que há, por exemplo, flexão de gênero nos verbos, ou 
seja, o acordo do sujeito feminino com o verbo é diferente do masculino. 
“Outro traço interessante é a presença de um artigo para se referir a dois 
objetos. Enquanto no português, temos singular e plural, no árabe há um 
terceiro elemento, referente à quantia dois”, pontua. 
 Vargens conta que além das dificuldades encontradas na própria 
complexidade das duas línguas – já que o português é igualmente 
complicado a ser ensinado aos falantes árabes, existe ainda outro ponto 
fundamental que interfere na compreensão do idioma. Segundo ele 
conta, amparado pelos mais diversos ramos lingüísticos, a língua é a 
porta de entrada para determinada cultura e, por isso, condicionada e 
condicionante da mesma. Ou seja, ao mesmo tempo em que ela 
influencia a sociedade, a própria sociedade a transforma. E, portanto, o 
ensino de ambas as línguas para esses dois diferentes povos perpassa 
as questões culturais. 
 Nessa perspectiva, as três escolas visitadas, associam às aulas 
de árabe e religião, também a aula de cultura árabe, para que os alunos 
possam melhor compreender o contexto em que a língua está inserida.  
 Por isso, e frente o crescente intercâmbio comercial entre o Brasil 
e os países árabes, o Ministério da Educação (MEC) nas figuras do 
ministro Fernando Haddad e do professor Alessandro Candeas, vem se 
fortalecendo também uma ponte cultural entre os países. Entre fevereiro 
e março deste ano, uma comitiva do MEC visitou nações árabes como 
Líbano, Síria e Egito para propor políticas educacionais conjuntas, 
incluindo parcerias entre as universidades e escolas dos países e 
intercâmbio de profissionais. 
 Nesse contexto, Vargens, ao observar esse intercâmbio e a 
especificidade do povo árabe no aprendizado do português, desenvolveu 
uma metodologia específica que contemplasse esse contingente de 
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interessados que, segundo ele, se mostra cada vez maior. “Há cada vez 
mais procura de árabes que querem estudar e morar no Brasil, numa 
perspectiva, inclusive, de melhorar de vida”, observa. 
 Ele conta que teve a idéia do projeto entre 1992 e 1994, quando 
foi professor no Marrocos. “Lá pude observar quais eram essas 
dificuldades na aprendizagem da língua e que, a partir de uma 
metodologia específica nesse auxílio, o intercâmbio entre os países de 
língua árabe e o Brasil poderia aumentar”, completa.  
 Magda Lancuba, diretora da Islâmica, aponta que, mesmo com a 
crescente relação que vem se estabelecendo dos países árabes com o 
Brasil, ela encontra dificuldade em encontrar profissionais capacitados no 
idioma. “Muitas vezes preciso contratar pessoas com o domínio do árabe 
e é super difícil”, observa. 
 Vargens também vê essa dificuldade e alerta que mais indivíduos 
com domínio do árabe é fundamental, inclusive, no estudo da própria 
formação cultural, social e política brasileira. Com base em diversas 
pesquisas já realizadas, o professor lembra que muçulmanos falantes do 
árabe aportaram no Brasil ainda na época do descobrimento. Nas 
primeiras expedições, muçulmanos que com a queda de Granada35 
estavam em Portugal, acabaram vindo para as novas terras nas 
comitivas colonizadoras. 

Ele lembra ainda que em 1835, os malês, negros muçulmanos 
africanos que sabiam ler e escrever lideraram revolta homônima na 
Bahia. Organizados para combater a escravidão no Brasil, eles 
representavam a parcela de escravos que sabia ler e escrever em um 
idioma (o árabe) que era desconhecido das autoridades.  
Portanto, o professor aponta diversos exemplos da presença da língua, e 
conseqüentemente, cultura árabe e muçulmana no país. Desde os idos 
do descobrimento e mais ainda com as levas de imigração católica e 
muçulmana dos séculos XIX e XX, as culturas árabe e islâmica são 
importantes pontos formadores da miscigenada história brasileira.  

E mais ainda, quando se olha para a própria formação da língua 
portuguesa inevitavelmente encontramos a influência do árabe. Com o 

                                                           
35  Islâmicos (árabes e berberes) ocuparam a península ibérica de 711 e foram expulsos 
pela reconquista cristã em 1492, com a tomada da cidade de Granada, na Espanha, 
último pólo de ocupação muçulmana.  
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Representação do alfabeto 
árabe. Fonte Árabe Coloquial de 

Chafic Elia Said 

intercâmbio da época da dominação muçulmana na península Ibérica, a 
língua de origem semita imbricou-se na neolatina, o português. Todas as 
palavras da língua portuguesa que se iniciam com o prefixo al derivam-se 
do árabe. (Como, por exemplo, alface, almoxarifado, alpendre, etc.)  

A língua no cotidiano 

 
 Porém, embora as raízes que unem o português e o árabe sejam 
inúmeras, nem sempre a vontade de aprendê-las existe. Segundo Milene, 
diretora do Athenas, ao passar dos anos os estudantes vão ficando 
menos interessados no estudo da língua e se sentem, por vezes, 
forçados a comparecer nas aulas.   
 Fenômeno similar ocorre na Islâmica. Segundo a orientadora 
Vilma do Amaral, existe certa birra ao aprendizado do árabe, fruto 
também de uma natural resistência adolescente àquilo que vem imposto 
e também à vontade de independência do jovem. “Os menores têm uma 
aceitação maior. Já os maiores querem falar gíria, querem utilizar uma 
forma menos polida de se falar. E aqui se ensina o árabe clássico. Até 
mesmo pela idade, quando se questiona tudo e se tem uma rebeldia por 
tudo. Eles se questionam por isso e questionam outros alunos que, por 
exemplo, como falam árabe em casa, dominam o árabe coloquial”, 
pondera. 
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 Dada a dificuldade do idioma e como alguns não falam o árabe 
em casa, surge uma atitude de rejeição. “Eles não querem mais 
participar, sentam com desdém, agem com desinteresse e apresentam 
atitudes de afronta no olhar, na postura. Mas, é porque, muitas vezes, 
eles não conseguem acompanhar o que está sendo dito e não porque 
não gostam do árabe. Não é uma rejeição a sua própria nacionalidade ou 
descendência. É que é puxado demais e eles acabam negando o idioma 
porque não conseguem compreender”, conta.  

Magda conta que as dificuldades do bilingüismo são várias e por 
isso a escola vem se voltando muito ao estudo aprofundado das duas 
línguas. “É preciso pensar que ainda há um terceiro idioma. Estamos no 
trilingüismo do Orkut, do internetês”, observa. Para ela, a presença da 
linguagem de internet é tão forte que se mistura no cotidiano escolar das 
crianças e jovens.  

Assim como em outras escolas e com jovens de outras culturas 
na cidade de São Paulo, as abreviações características e a forma de 
escrever das conversas virtuais entraram com força no uso e escrita da 
língua portuguesa pelos jovens.  “É preciso estar atentos a essa nova 
linguagem. Não sou contra a linguagem da internet, mas o português e o 
árabe corretos e bem falados e escritos são fundamentais para o 
mercado de trabalho e para, inclusive conhecerem a si mesmos”, 
observa, lembrando da ligação que a língua tem com determinada 
cultura.  

Embora muitos reclamem da dificuldade e da insistência da 
escola no ensino do idioma, os estudantes das três escolas reconhecem 
o árabe como um diferencial curricular, postura referendada com afinco 
por Magda. “No mundo contemporâneo, quanto mais línguas o indivíduo 
falar é melhor e com certeza dessa forma eles conseguirão alcançar 
importantes posições no mercado de trabalho”, acredita. 
 Amaral concorda com o posicionamento da diretora e diz que a 
presença do ensino da língua árabe na escola é igual aos outros colégios 
que atendem etnias específicas. “Da mesma forma que os nisseis e 
sanseis36 buscam ensinar a língua japonesa, os descendentes de 
franceses o francês. É muito importante que os jovens conheçam suas 
origens, suas culturas”, reitera.  

                                                           
36  Filhos e netos de imigrantes japoneses no Brasil.  
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Rebeldia da adolescência 

 

Como ilustra Amaral sobre a resistência no aprendizado do 
árabe, mesmo com as políticas de acolhimento da diferença, à medida 
que os jovens vão crescendo, é praticamente impossível evitar que 
comparações e questionamentos sejam feitos entre os muçulmanos 
sobre a religião. Para Zaia, no próprio processo da imigração, valores são 
perdidos, outros referendados com maior força e conflitos generacionais 
passam a acontecer com mais força. “As gerações que nascem no Brasil, 
filhos de imigrantes, tendem a questionar mais a posição dos pais”, 
reconhecendo essa postura, inclusive como característica natural da 
adolescência.  

M., muçulmana de 15 anos, que não quis ser identificada, pontua 
que no espaço escolar o preconceito não existe, mas a vontade de existir 
fora da religião é muito grande. “Eu quero viver minha vida, sair com 
meus amigos, passear a noite”, lamenta, sem afirmar que essa 
dificuldade seja exclusiva da religião. “Eu acho que todas as 
adolescentes passam por isso. Mas, no caso das muçulmanas é mais 

 

 
Legenda: Distribuição dos 

países cuja língua oficial é 

somente árabe (Verde), e 

daqueles em que árabe é 

uma das línguas oficiais 

(Azul).  

Fonte: Wikipedia 
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difícil, pois temos que seguir regras muito claras dos nossos pais e da 
nossa fé”.  

Ao lado da amiga, também muçulmana, M. conta que gosta de ir 
ao shopping, fazer compras e passear com as amigas. “Mas, é sempre 
difícil. Tenho que convencer minha mãe e se vão garotos junto no 
passeio é ainda pior e demoro mais pra conseguir sair”, conta, 
comemorando que já conseguiu fazer passeios diurnos, mas ainda não 
conseguiu sair a noite.  

A amiga e colega de sala, L. conta que não sente esse tipo de 
pressão, pois desistiu de pensar no assunto. “Consigo fazer coisas de dia 
e já aceitei que minha religião não permite certas coisas e pronto. É uma 
condição daquilo que eu acredito. Não vou inventar histórias ou mentir, 
pois tenho nos meus pais e na minha família um porto seguro”.  

Sexualidade 

 

No mundo islâmico as meninas devem ser mais resguardadas e 
a sexualidade para ambos os sexos só deve ser expressa no foro privado 
do casamento. Antes disso é permitido conhecer o próximo, mas relações 
de toque, beijo ou sexo pré-maritais são expressamente proibidas. 
Posição semelhante no judaísmo e no cristianismo, lembrando que as 
três religiões, assim como outras, compreendem fiéis mais ou menos 
ortodoxos.  

“Sabe, as vezes é ruim. Minha mãe é muito difícil, mas meu pai 
sabe como é ter a minha idade e ter vontade de conhecer outras 
meninas”, conta A., muçulmano, também com 16 anos que morou no 
Líbano boa parte de sua vida e voltou ao Brasil há dois anos. Para ele, 
tanto no Líbano, quanto no Brasil a questão está diretamente associada à 
família em que a pessoa nasce. “Na escola não rola. Até porque a regra 
tem que ser pra todos”, conta sobre os namoricos e paqueras típicas da 
adolescência. 

No mesmo caminho, Amin, de 20 anos, estudante do 3º ano de 
Administração de Empresas e ex-aluno da Islâmica, comenta que muito 
do que faz é escondido dos pais, embora autorizado na informalidade. 
“Eles até aceitam que eu „fique‟ com meninas, mas, para levar em casa e 
apresentá-la como namorada, ela tem que ser muçulmana,” 
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complementa, lembrando que seu último relacionamento não deu certo 
por ela não compreender certos ditames e necessidades do Islã. “Como 
ela não era muçulmana, ela não entendia que não rolava fazer carinho, 
beijá-la na frente dos meus pais, em casa”, explica. 

Para Magda Lancuba, a posição da escola é muito clara em 
relação aos namoros e paqueras. “Omitir que existe um hormônio em 
ebulição não dá. Quando essas questões surgem, as orientadoras as 
trabalham. Aqui nós discutimos que há tempo para tudo e que o foco na 
escola deve ser o estudo, adquirir conhecimento, formar amizades”, 
conta, pontuando que na instituição o namoro é absolutamente proibido, 
tanto para os muçulmanos quanto para os alunos de outras religiões.  

A diretora tampouco se faz de cega e sabe que fora da escola 
boa parte dos seus alunos paquera e namora. “Às vezes vejo pelo Orkut 
e fica impossível não saber coisas que acontecem. Mas, eles respeitam a 
cultura da escola. Até porque lá fora, muitas vezes é do conhecimento 
dos próprios pais”, conta.  

Sempre vigilante Magda acompanha a saída dos alunos e vê de 
perto o que acontece e não nega que é a adolescência no Islã é 
realmente uma fase difícil, mas nem por isso menos feliz. “Ter uma 
sexualidade explícita também não é garantia de felicidade. Quando 
trabalhei na escola pública, vi meninas muito jovens engravidarem ou 
iniciarem sua vida sexual de forma irresponsável e nem por isso as vi 
menos ou mais felizes”, pondera.  

Em 2004, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) apresentou a pesquisa Juventudes e 
Sexualidade que mapeou, entre outros temas, questões como apreço à 
virgindade, idade da primeira relação sexual e número de jovens que são 
mães nas redes pública e particular de ensino. A partir de questionários, 
grupos focais e entrevistas individuais, o grupo de pesquisa trabalhou 
com 4.658.710 alunos, 4.532 pais de alunos e 3.099 funcionários do 
corpo técnico pedagógico.Do total de alunas, verificou-se que paulistas 
têm as mais baixas idades médias da primeira relação sexual (15,2 
anos), frente aos 16 anos das jovens de Belém, no Pará.  
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Média de idade da primeira relação sexual entre alunos do ensino 
fundamental e médio, segundo capitais de Unidades da Federação 

 
 

Capital 
Sexo 

Masculino Feminino 

Belém 14,1 16,0 

Cuiabá 13,9 15,7 

Distrito Federal 14,2 15,7 

Florianópolis 14,5 15,5 

Fortaleza 14,3 15,8 

Goiânia 14,4 15,7 

Maceió 14,2 15,4 

Manaus 13,9 15,1 

Porto Alegre 14,1 15,0 

Recife 14,2 15,6 

Rio de Janeiro 14,4 15,2 

Salvador 13,9 15,6 

São Paulo 14,1 15,2 

Vitória 13,4 15,6 

  
 Fonte: Unesco, 2000 
 

O relatório pontuou ainda que as meninas engravidam muito 
cedo na sociedade brasileira e em São Paulo, a média de idade da mãe 
na primeira gravidez foi de 16,6 anos. Para Vilma do Amaral, orientadora 
pedagógica da Islâmica, a religião é um ponto de peso para entardecer 
ou retardar o ingresso dos jovens na vida sexual, acreditando que o sexo 
deve acontecer mais tarde, quando há mais autonomia para lidar com 
questões como contracepção, gravidez e doenças sexualmente 
transmissíveis.  
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Proporção de alunas do ensino fundamental e médio, por faixa 
etária, segundo indicação de que já engravidou na cidade de São 

Paulo 
 

Já engravidou 
Faixa etária (anos) 

Total 
10 a 14 15 a 19 20 a 24 

Sim 11,1 11,2 46,7 15,0 

Não 88,9 88,8 53,3 85,0 

   Fonte: 
Unesco, 2000 

 
 

Média de idade da primeira gravidez das alunas do ensino 
fundamental e médio, segundo capitais de Unidades da Federação 

 

Capital 
Média de idade da primeira 

gravidez 

Belém 17,5 

Cuiabá 16,8 

Distrito Federal 16,3 

Florianópolis 16,5 

Fortaleza 16,9 

Goiânia 16,9 

Maceió 16,2 

Manaus 16,3 

Porto Alegre 16,5 

Recife 16,3 

Rio de Janeiro 16,9 

Salvador 16,8 

São Paulo 16,6 

Vitória 16,5 

 Fonte: Unesco, 
2000 

 

Contrariamente ao esperado, a mesma pesquisa revelou que os 
jovens paulistas acreditam que casar virgem ainda é algo importante, 
mas 10,5 % dos entrevistados acreditam que a mulher deve manter-se 
virgem até o casamento, contra 4,6% vêem o mesmo para os homens. 
Logo, é possível avaliar que a questão da virgindade não é exclusiva do 
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islamismo e que, ainda hoje, o resguardo da mulher é tido como 
importante, inclusive pelos jovens. Como o Brasil é majoritariamente 
cristão e como os principais ramos do cristianismo (católico, evangélico e 
protestante) também pregam a virgindade e o posicionamento da mulher 
em local resguardado, não é estranho que ainda a formação juvenil 
valorize e reproduza tais valores. 

A mesma fonte observou inclusive que o corpo docente e de 
funcionários das escolas se mostra mais “liberal” que o próprio jovem. 
Enquanto 50% dos jovens paulistas, em quadro similar nas outras 
regiões do país e não valorizam a virgindade, mais de 60% dos adultos 
que trabalham nas escolas partilham dessa posição.   
 
 
 
 
 

 
Proporção de alunos do ensino fundamental e médio, por faixa 

etária, segundo percepção sobre virgindade na cidade de São Paulo 
 

Percepção sobre virgindade 
Faixa etária (anos) 

Total 
10 a 14 15 a 19 20 a 24 

O homem deve ficar virgem até casar 4,6 1,1 2,9 2,7 

A mulher deve ficar virgem até casar 10,5 8,3 11,4 9,4 

Casar virgem é igualmente importante 
para homem e mulher 

34,4 25,4 25,7 29,5 

A virgindade não tem importância 
alguma, é coisa do passado 

50,4 65,2 60,0 58,4 

    Fonte: Unesco, 2000 
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Proporção de membros do corpo técnico-pedagógico, por sexo, 
segundo percepção sobre a virgindade na cidade de São Paulo 

 

Percepção sobre virgindade 
Sexo 

Total 
Masculino Feminino 

O homem deve ficar virgem até 
casar 

0,0 0,0 0,0 

A mulher deve ficar virgem até 
casar 

5,4 4,6 4,8 

Casar virgem é igualmente 
importante para homem e mulher 

32,1 23,5 25,8 

A virgindade não tem importância 
alguma, é coisa do passado 

62,5 71,0 69,4 

 Fonte: Unesco, 2000 

 

N., de 14 anos, que adora maquiagem e, como ela mesma conta, 
“coisas de menina”, não reclama de manter-se virgem até o casamento, 
mas insiste que seu pai, especificamente, não lhe dá liberdade. “O 
problema é não poder sair, não poder viver minha vida do jeito que eu 
quero. Eu sei o que é certo e o que é errado, e por isso, não vou quebrar 
com aquilo que minha fé diz. Acho que o problema é a forma como 
algumas pessoas lêem a religião e não o que ela ensina. Me guardar 
para alguém especial é o que eu quero”, diz, condicionando sua pouca 
autonomia paterna, que , segundo ela, é bastante austera e ortodoxa.   

Na Islâmica, assim como em outras instituições de ensino 
muçulmanas, o toque entre o quadro de funcionários com os alunos e 
alunas não é permitido a partir de uma determinada idade37. Para Vilma 
do Amaral, orientadora educacional da Escola Islâmica, embora há pouco 
tempo na instituição, no começo do seu trabalho ela conta ter estranhado 
muito a distância física a ser mantida dos alunos. Formada pedagoga e 
terapeuta corporal, a jovem senhora de formação católica, acredita, 
porém que a escola faz grande esforço para trabalhar este tema com os 
alunos. “Foi uma coisa que sempre chamou atenção da escola e agora 

                                                           
37  Não há uma regra fixa que determine a idade em que os funcionários da escola não 
podem mais tocar os alunos. Normalmente, é a partir da fase púbere dos jovens, mas, 
na Abu Bakr Assidiq não é comum professores do sexo masculino abraçarem meninas 
em qualquer faixa etária.   
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há maior preocupação e por isso eles estão pedindo orientação 
educacional. Eles têm receio com o depois. Depois que sai do ninho, 
como é que fica”, observa.  

 

 
 
 
 
 
 
 “Entre as garotas que não 

usam o véu e entre aquelas que usam, mas têm os pais mais liberais, 
sempre acabo ouvindo que elas foram pra balada ou num casamento e 
conheceram rapazes. Elas vêm e dizem „ah tia tinha cada homem 
bonito‟”, não esconde o sorriso, a orientadora.  

Frases como “ah, mas eu amo tal garota” são comuns, segundo 
conta Vilma, mas, nem por isso as regras são burladas. “Os meninos 
brincam, mas entendem muito claramente a posição da escola. Não há 
problemas com isso. Eles já sabem tanto os muçulmanos quanto os da 
grade laica que a questão do toque não é permitida e, no fim, 
considerando a idade deles, acredito que respeitam muito bem as 
normas”, verifica.        

Na Abu Bakr Assidiq, de São Bernardo do Campo, a questão da 
sexualidade também é observada com cautela e, o toque e o namoro, 
obviamente, são expressamente proibidos. Porém, o diretor da 
instituição, Suhaib El-Ohan, aos 25 anos cita a si mesmo como exemplo: 
“É preciso tomar cuidado para não dar a idéia que não acontece namoro 
no Islã ou que os casamentos sejam todos arranjados. Isso só acontece 
na novela O Clone. Eu, por exemplo, namorei uma muçulmana que veio 
do Líbano para cá, mas não deu certo e ela voltou para lá. E é claro que 
durante todo o tempo que fiquei com ela, acabamos nos abraçando. A 
questão é que nós também namoramos, mas com mais cuidado e 
respeito”, explica.  

Porém, para ele, a função da escola é justamente monitorar os 
jovens para que eles saibam aquilo que a religião os indica como correto. 

Portas semi-abertas na Islâmica: a escola  
não obriga o uso do véu, mas assim como 
outras escolas religiosas condena o sexo 
pré-marital para homens e mulheres. Foto: 
Julia Dietrich. 
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“Nós não esperamos que eles sejam perfeitos, mas que saibam como 
agir e aquilo que não podem fazer”, completa.      
 Para o Sheik Souhail Majzoub, um dos sheiks da Islâmica e 
coordenador da parte religiosa da escola, a rebeldia dos jovens existe e 
deve existir, pois é conceito do próprio Alcorão, o livre-arbítrio e os 
eventuais questionamentos do indivíduo. “Deus sabe o que nós 
escolhemos, mas ele não impede nossa escolha. A cada segundo 
acredito que temos chances de pedir perdão e voltar atrás nos nossos 
erros. Não somos como os anjos e não somos perfeitos. Podemos nos 
corrigir até o último segundo. Só depois da morte que não dá”, explica o 
libanês, com voz muito baixa e calma e sotaque carregado, mesmo 
depois de morar no Brasil há bastante tempo.   
 Para ele, a escola vem justamente no sentido de alertar e ensinar 
os jovens no chamado caminho certo a ser seguido. “Não adianta só 
decorar o que o Alcorão ensina. É preciso entender como ser um bom 
muçulmano. E, para virar um bom muçulmano, é preciso seguir certas 
regras e ouvir, ler, com atenção a palavra do profeta. O Islã colocou bem 
claro uma auto-avaliação que deve ser feita sempre”, explica.  

Porém, Mazjoub afirma que na visão dele, seria mais 
interessante separar os meninos e meninas de sala, alegando que 
quando juntos, o aprendizado é menor e há mais vergonha na hora de 
tirar dúvidas. “Aqui não é um lugar de apresentar que nem nas festas, 
aonde cada um vai com a melhor roupa e põe perfume como um lugar 
para mostrar a moda. Na escola, o objetivo é ensinar, capacitar. Então 
para as meninas nós falamos que é melhor prender o cabelo do que 
deixá-lo solto. Deus criou alguma coisa dentro da pessoa, se é menino e 
menina e aquele rapaz dentro da sala quer aprender, mas vê as meninas. 
Então fica conflito dentro da sala. A mesma coisa as meninas, às vezes 
não tiram dúvidas porque ficam com medo dos meninos acharem que 
elas não sabem. Mas, quando o grupo é de meninas, tem todas o mesmo 
pensamento e acaba ficando mais normal”, justifica. 

Para ele, porém, não existe diferenciação no tratamento da 
mulher. “O que nós acreditamos é que tanto a mulher quanto o homem 
tem que se guardar e questões como desrespeito à mulher são frutos de 
falta de sabedoria”, verifica, lembrando alguns exemplos do próprio 
Alcorão para justificar o que ele chama de “tratamento correto” da mulher.  

“Em primeiro lugar, o profeta chamou as mulheres. Ele as 
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colocou no mundo, em uma época quando elas eram abandonadas, sem 
valor. Ele as levantou. Nunca viajou sem uma esposa do lado dele”, 
conta lembrando que o professor que lhe deu aula, quando empreendia 
viajava, levava consigo sua esposa porque era a pessoa mais próxima 
dele. “Mais que o filho. E eu também faço o mesmo. Ou quando ela 
precisa de ajuda, lá estou porque também não tem ninguém mais 
próximo dela.” 

Em segundo lugar, o sheik cita o fato de que na escritura 
sagrada, o profeta se dirige aos fiéis, aos homens e mulheres. “Ele não 
chamou os homens. Em uma época de abandono, ele as trouxe para o 
texto sagrado”.  
  

Casamento 

 

Mesmo sem idade para começar a pensar em namoro, Fateh, a 
pequenina estudante da Escola Athenas de São Bernardo demonstra 
alguma preocupação com seu futuro. “Sabe, casar é importante, mas eu 
só vou poder namorar muçulmanos e aí não sei se vou querer,” pondera, 
explicando que “tem muita gente bonita fora do Islã”.  
 A preocupação de Fateh figura também no mundo islâmico, 
normalmente atrelada às discussões da poligamia no Islã. Os homens 
muçulmanos teoricamente estão autorizados a casarem com até quatro 
esposas, desde que ele possa sustentá-las e elas poderão ser judia ou 
cristã. Porém, as mulheres só podem se casar com um único homem e 
obrigatoriamente ele deve ser muçulmano.  
 Entre os progressistas do islamismo, a questão é sempre 
pautada em debate e em alguns países muçulmanos a poligamia não 
mais é permitida. Entretanto, não é possível associar com facilidade a 
poligamia à repressão ou opressão da mulher. Diferente das outras 
religiões cristãs, no islamismo o casamento não é um sacramento 
religioso e sim um contrato e que de acordo  com os ensinamentos do 
profeta devem satisfazer ambos os pares da relação. 
 Como exemplo desse contrato, a pesquisadora Márcia Zaia 
pontua que “a mulher pode solicitar o divórcio, alegando que o marido é 
incapaz de manter relações sexuais com ela, corroborando a postura de 
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que o Islã adota diante da mulher, ou seja, assume-se que a mulher é 
sexualmente ativa e deve ser plenamente satisfeita em seus desejos, 
durante sua existência terrena”. Porém, a pesquisadora reconhece que 
há maior dificuldade para as mulheres se desligarem do casamento, pois 
a elas são exigidas mais provas de o contrato deve ser rompido do que 
para os homens.   
 Sobre a idéia de que ainda existam casamentos arranjados, o 
diretor da Abu-Bakhr, Suhaib El-Ohan, conta que atualmente são muito 
incomuns e que os líderes religiosos pontuam cada vez mais uma 
posição progressista, condenando esse tipo de privação da escolha do 
indivíduo. Zaia, em sua tese concorda com a posição e indica porém, que 
em alguns países, sobretudo nas áreas rurais”38, a prática ainda é 
comum.  

A Charia 

 

 Entretanto, as questões da sexualidade e do casamento, tanto da 
menina, quanto do homem, faz parte de um todo maior, ligada à lei 
islâmica (Charia) e sua jurisprudência (fiqh). Nos países islâmicos não há 
cisão entre Estado e religião e, portanto, as normas jurídicas do cidadão 
estão diretamente atadas aos princípios religiosos. Ambas, a charia e a 
fiqh, se relacionam diretamente com os textos do Alcorão e as Ahadith e 
Sunnah e, portanto, se aplicam indiretamente nas populações que 
imigraram. “O muçulmano que está fora de seu país natal ou o que 
nasceu em um Estado laico vai obedecer às regras legais do país em que 
se encontra, mas manterá alguns cuidados típicos e característicos do 
Islã”, observa Zaia. 
 Segundo a pesquisadora Mônica Muniz, “o Islã não é um 
conceito filosófico e sim uma força viva, que se manifesta em todos os 
aspectos da vida humana. A sharia‟ah é um código de comportamento 
revelado por Deus, para que o homem satisfaça suas necessidades 
básicas, (...) o código estabelece a lei de Deus, conforme revelada e dá 
orientação ao homem”.   

 Ainda para ela, a personalidade individual é fundamental e 

                                                           
38  Zaia, M. Op. Cit. págs. 62 e 63. 
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caminha junto ao Estado, em uma estreita relação colaborativa. Ou seja, 
o indivíduo é livre desde que não fira a Ummah (comunidade) e por isso 
deve ser preservado por ela. Logo, ele deve responder às leis do coletivo 
islâmico que, em suma, são as leis de Deus.  

A própria etimologia da palavra charia aponta para sua 
peculiaridade se comparada aos outros sistemas de legislação do globo. 
“O Caminho do Buraco D‟água”39, a que corresponde a palavra em árabe, 
é assim como as águas turbulento. Segundo o jornalista José Arbex 
Júnior, a lei islâmica parte da idéia de que assim como o caminho da 
água no rio encontra inúmeros obstáculos e se desvia, mas sempre 
chega ao seu destino, também devem ser o debate e a leitura que os 
homens fazem da legislação. “Eles discutem. Quebram o pau, mas ao 
final chegam a uma decisão que surge desse coletivo”40, pontua.    
 Impedimentos alimentares figuram entre as normas que 
perpassam os Estados, pois dependem exclusivamente da dedicação 
íntima do fiel. Segundo a charia, os muçulmanos só podem comer a 
carne abatida em nome de Deus, e jamais ela pode vir do porco, macaco, 
cão ou gato e carnívoros similares. “O boi tem que ser degolado de um 
jeito bastante específico e deve ser feito por muçulmanos”, conta Amin, 
ex-aluno da Islâmica que além de cursar administração, trabalha em um 
Frigorífico Friboi, dedicado à venda internacional da carne brasileira, 
abatida de acordo com as regras necessárias. “O árabe que aprendi na 
escola e minha religião contribuíram para meu diferencial no mercado de 
trabalho”, explica. 
 Sobre as proibições alimentares, a pequena Fateh brinca que 
acha chato alguns impedimentos, mas não reclama de não comer carne 
de porco. “Tadinho do porquinho, ele é todo rosinha”, pondera.  

                                                           
39  Armstrong, K. O Islã, p. 270. 2001.  
40 Arbex, J. Entrevista gravada. In. Dietrich, Julia N. A construção midiática da 
identidade islâmica no pós – 11/09: Demonização de uma civilização e apagamento da 
memória histórica mundial. Trabalho apresentado no XXIX Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação. Brasília – DF. 2006.  
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Álcool e drogas 

 

O estudante Amin também conta que outros pontos da charia 
acabam ficando mais flexíveis com a imigração para países não 
islâmicos. “Nas aulas de religião da escola nós éramos ensinados sobre 
o que deve ser feito e quais regras deviam ser respeitadas, mas, além da 
questão do beijo, eu, por exemplo, bebo de vez em quando”, conta. O 
costume de beber bebidas alcoólicas, comum na adolescência brasileira, 
é expressamente proibido em qualquer fase da vida do muçulmano. 
 Segundo o portal islâmico Inter-Islam, no capítulo 5, versículos 90 
a 92 do Alcorão, o profeta indica que “na verdade o vinho (bebidas 
tóxicas), os jogos de azar, os ídolos e as flechas de adivinhação são 
obras abomináveis de satanás. Evitai-os para assim poderdes prosperar. 
O satanás quer apenas introduzir a inimizade e o ódio entre vós por meio 
do vinho e do jogo de azar e desviar-vos da recordação de Allah e da 
Oração. Não vos abstereis deles? Obedecei a Allah e obedecei ao 
mensageiro e tende cuidado”.   
 A mesma fonte indica que a religião muçulmana foi a primeira a 
radicalizar o combate ao álcool e que a reação dos muçulmanos foi 
bastante positiva. “Quando esses versículos foram revelados, a reação 
dos muçulmanos de então, foi histórica, pois os que estavam a beber, 
imediatamente deitaram os copos para o chão, cuspiram logo e o que 
estava armazenado ou ainda a ser fermentado foi destruído. Consta 
que nesse dia o vinho escorria nas ruas de Medina como se de água das 
cheias se tratasse.”41 

Segundo o relatório Drogas nas Escolas da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) de 
2005, a realidade dos jovens de escolas públicas e particulares 
brasileiras é outra. O consumo do álcool, por exemplo, vem se dando 
cada vez mais cedo e, muitas vezes autorizado pela própria família.   

 
 

                                                           
41

  www.inter-islam.org 
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Alunos dos ensinos fundamental (5ª a 8ª série) e médio, por 
freqüência de uso de bebidas alcoólicas, segundo capitais de 

Unidades da Federação 
 
 

 
 
Capitais 

Freqüência de uso de bebidas alcoólicas por alunos 

Nunca bebem  Somente em 
festas e ocasiões 

especiais 

Regularmente 

Belém 48,7 41,0 10,2 

Cuiabá 45,7 41,6 12,7 

Distrito Federal 48,1 42,6 9,3 

Florianópolis 36,2 50,7 13,1 

Fortaleza 43,5 48,9 7,5 

Goiânia 54,8 36,3 8,9 

Maceió 49,3 43,2 7,6 

Manaus 52,5 41,6 5,9 

Porto Alegre 34,7 50,9 14,4 

Recife 46,8 40,9 12,3 

Rio de Janeiro 47,0 42,0 11,0 

Salvador 34,8 51,7 13,5 

São Paulo 41,8 49,4 8,8 

Vitória 54,1 37,1 8,8 

Média 42,2 45,9 9,9 

Número absoluto 1.957.547 2.030.269 438.899 
 Fonte: Unesco, 2000 

 A diretora Magda Lancuba acredita que esta será sempre uma 
dificuldade, mas que cabe à escola capacitar o jovem para, quando 
chegar à universidade, freqüentar as festas, sem consumir drogas, 
bebida alcoólica ou namorar. Para ela, a idéia é não tornar o estudante 
muçulmano um paria social e sim fazer com que ele participe do coletivo, 
resguardando alguns princípios de sua religião.  
 Ciente do alto consumo de drogas entre os jovens brasileiros, a 
diretora acredita que suas incursões nos horários de saída e entrada são 
fundamentais. “Eu sei que aqui existe um mercado e hoje o tráfico de 
drogas é um setor da economia e ele não quer saber onde está esse 
mercado. Então eu tenho o dever de proteger meus alunos, ficando aí 
fora, evitando ambulantes na porta”, explica. 
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 Os estudantes, quando questionados, responderam 
unanimemente que venda de drogas é impossível na Islâmica. “Somos 
sempre vigiados e quando saímos da aula, pegamos direto a perua para 
casa ou nossos pais já estão nos esperando”, explica A.  
 O mesmo relatório da Unesco acusou que a presença de drogas 
perto dos ambientes escolares é muito grande. E, diferente do que se 
pressupõe, segundo declarações do pesquisador do Centro Brasileiro de 
Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid) da Universidade 
Federal de São Paulo, Elisaldo Carlini, a questão na escola particular 
permanece um tabu. Quando ele realizou estudo similar ao da Unesco, 
as instituições particulares não permitiram a sua entrada. Porém, 
diversas fontes apontam que nelas há grande mercado consumidor, dado 
o poder aquisitivo dos estudantes. 
 

Alunos, membros do corpo técnico-pedagógico dos ensinos 
fundamental (5ª a 8ª série) e médio e pais, que presenciaram uso de 
drogas perto da escola, segundo capitais de Unidades da Federação 

 
 
 
Capitais 

Atores que presenciaram o uso de drogas perto da 
escola (%) 

Alunos Corpo técnico-
pedagógico 

Pais 

Belém 18,6 27,8 22,6 

Florianópolis 42,2 43,3 23,7 

Fortaleza 28,3 33,9 22,9 

Goiânia    

Maceió 31,8 18,4 19,8 

Manaus 25,7 27,1 28,1 

Porto Alegre    

Recife 28,4 28,2 18,4 

Rio de Janeiro 25,8 18,9 19,2 

Salvador 29,7 26,5 23,1 

São Paulo 41,1 43,6 33,7 

Vitória 30,6 23,3 18,9 

 Fonte: Unesco, 2000 
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No Colégio Athenas de São Bernardo do Campo, a ação de 
vigilância de drogas é similar, mas diferente no tratamento da 
sexualidade. “Nós não somos uma escola religiosa e nossa regra é geral 
para nossos estudantes. As famílias sabem que eles estão em uma 
escola onde eles é que têm que se adaptar à rotina, pois como somos 
uma instituição laica e com alunos de uma variedade imensa de religiões, 
ficaria impossível vigiar determinada clientela”, observa.  

Na Abu Bakr Assidiq, a questão das drogas nem é discutida. “É 
absolutamente proibido, mas se por acaso aparecer um problema desses 
na escola, nós nos comunicaríamos com os pais e com o sheik da 
mesquita para descobrir como melhor ajudar nosso aluno”, explica o 
diretor da escola religiosa de São Bernardo do Campo, Suhaib El-Ohan.  
Como só funciona no contra-turno, oferecendo aulas de árabe e de 
memorização do Alcorão, a instituição é obrigada a confiar no Colégio 
Athenas e no Instituto Barão de Mauá com quem mantém convênios. 
“Mas, nós claro, procuramos acompanhar e somos informados das 
preocupações das diretoras nas reuniões. Se algo acontecer nós 
seremos avisados para, inclusive, protegermos nossos alunos”, explica 
El-Ohan.    
 

O hijab ou o véu 

 

Além das drogas, da sexualidade e das privações alimentares, as 
leis islâmicas determinam42, dentre outros pontos, o uso do hijab, 
também chamado de véu para as mulheres. Embora seja discutível a 
forma com a qual este preceito está explícito no Alcorão, praticamente 
todas as muçulmanas do mundo árabe o portam. A pesquisadora Márcia 
Zaia que inclusive discute a questão na sua tese “O véu não cobre 
pensamento: Imigrantes muçulmanas em São Paulo”, aponta que “cobrir 
a cabeça não é uma prerrogativa muçulmana”43, sendo utilizada de forma 

                                                           
42  Segundo a enciclopédia virtual Wikipedia, muito da charia, e conseqüentemente, 
alguns predicados do Alcorão, descendem de leis assírias e mesopotâmicas, que 
introduziram, por exemplo, a questão do véu (hijab) para as mulheres. 
43  Zaia, M. O véu não cobre pensamentos: Imigrantes muçulmanas em São Paulo, p. 
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A tradição do Hijab é ensinada 
das mães para as filhas. Foto: 

Lance Rothstein. Times. Copyright 
authorized.  

semelhante em outras religiões. 
  
O véu tem sido nos últimos anos uma 
imagem muito presente no imaginário da 
sociedade mundial. “A mulher de véu” 
ilustra cotidianamente as páginas dos 
jornais, revistas e mais recentemente, 
dos blogs que trazem alguma notícia 
sobre o mundo árabe ou sobre o 
islamismo. Porém, o véu não é algo sem 
gênese. Ele já era utilizado até mesmo 

antes do advento do profeta e povoa a 
história desses países há pelo menos 14 
séculos. Assim como no judaísmo se 
utiliza o kipá, as freiras católicas vestem 

hábito e muitas mulheres evangélicas não cortam os cabelos e usam 
saias abaixo dos joelhos, as mulheres muçulmanas portam o véu e 
evitam mostrar o desenho do corpo publicamente.  
 

Por isso, as mulheres vestem trajes longos e, em muitos países, 
o jilbab (que existe também para os homens) – espécie de vestidões ou 
longas batas que cobrem a figura do corpo feminino. E, diferentemente 
do que se vê nas publicações, os jilbabs e véus não são 
necessariamente escuros e sóbrios. “Hoje, existem modelos super 
bonitos, coloridos e ornados”, conta Magda, que, por não ser praticante 
não porta o traje típico.  

Existem até portais virtuais de venda de artigos específicos para 
as mulheres muçulmanas. “Dá para ver que eles também dialogam com 
as tendências da moda mundial”, observa a diretora. Em um desses 
sites, é possível encontrar variados tipos e modelos, divididos em 
categorias voltadas a prática de esportes até vestimentas de gala, para 
grandes festas, bem como jóias, bijuterias e acessórios (inclusive para 
prender o véu). Acessórios que são perfeitamente femininos e apontam 
que sim, a mulher muçulmana também é vaidosa e aprecia estar bela.  

                                                                                                                                  

66, 2006. 
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Jilbab: Existem de 
várias formas, cores e 
também seguem a 
tendência da moda 
mundial. Foto: Portal de 

Moda Islâmica.  

Burca: Normalmente vêm na cor branca ou preta. 
Não são ornadas, porém, muitas vezes, apresentam 
rendas trabalhadas. 
Foto: Wikipédia.    

“A idéia não é reprimir a mulher e sim 
que ela guarde certos atributos seus”, observa 
o sheik Mazjoub, que incentiva publicamente o 
uso do traje, embora saiba que a orientação do 
mundo islâmico no Brasil é da sua não 
obrigatoriedade.  

Porém, não é só o hijab o jilbab que 
veste as mulheres muçulmanas. Existem 
também outros tipos de trajes ligados ao 
islamismo, visto em diferentes regiões do 
globo, como por exemplo, a burca e o xador.  

Apresentadas como iguais (pelas 
revistas semanais e publicações similares), 
essas duas vestimentas têm origens e 
especificidades próprias. A burca ou burqa é 
um traje que cobre todo o corpo feminino, 
normalmente em cores escuras e que vem com uma “redinha” na região 
dos olhos. Muito diferente do que se pensa, ela não tem sua origem no 
islamismo e sim da tribo dos Pashtuns, a principal etnia do Afeganistão, 
que, segundo a Wikipédia, representa 53% da população do país. 
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Durante o regime Taleban, baseado no fundamentalismo 
islâmico, a burca se tornou vestimenta obrigatória para todas as afegãs. 
Por isso, ela até hoje é considerada um símbolo de fácil associação para 
desenhar ou se referir ao Islã como religião repressora das mulheres. 
“Não podemos afirmar que a burca seja um instrumento de opressão, 
mas acredito que pela própria história do Afeganistão, hoje ela seja sim 
um objeto característico dos regimes totalitários islâmicos”, explica o 
sheik Mazjoub, lembrando que os  fundamentalistas constituem minoria 
no Islã.      

Já no Irã, e em especial entre os muçulmanos xiitas, o jilbab é 
mais fechado, maior e mais largo. Chamado de xador, a vestimenta é 
normalmente escura e dificilmente vista no Brasil.  

 

 
 
 

Historicamente o uso do véu, do jilbab e até do xador vem, de 
acordo com estudiosos, de ensinamentos do próprio profeta que disse: 
“cubram o colo com seus véus e não mostrem seus atrativos” ou ainda 
que as mulheres dos fiéis (quando saírem) se cubram com suas mantas; 
isso é mais conveniente para que se distingam das demais e não sejam 
molestadas44”.  

Importantes teóricos, como os franceses Michel Foucault e Alain 
Badiou justificam o uso do véu como parte da identidade histórica da 
mulher muçulmana. Em artigo no periódico francês, Le Monde 
Diplomatique, tendo em vista a vontade do partido republicano francês de 
proibir as muçulmanas de usarem o véu nas escolas, Badiou ironizou: 

                                                           
44  Alcorão. Capítulo 24, surata 31 e capítulo 33, surata 59 respectivamente.  

As revistas semanais 
costumam se utilizar de 
imagens como o xador para 
chocar seus leitores. Foto da 

Revista Veja de 19/09/2001. 
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“Uma lei, sim, uma Lei, contra o pequeno milhar de jovens que colocam 
o lenço islâmico sobre a cabeça. As peladas, as atrevidas! Muçulmanas, 
ainda por cima!”  

E, ainda “Se, pelo contrário: são elas que querem livremente 
usar o maldito lenço islâmico, as rebeldes, as patifes! Devem ser 
punidas. Esperem: isso não é um sinal de opressão pelos machos? O pai 
e os irmãos não são para aqui chamados? De onde vem, então, a 
necessidade de proibir esse lenço? É que ele é ostentatoriamente 
religioso. As patifes “ostentam” as suas crenças. Ao castigo, já!”45.  

Da mesma forma, as posições contrárias ao uso do véu também 
existem e mais, ainda há pessoas que, assim como Magda Lancuba, 
valorizam, mas não utilizam o véu. Em entrevista ao portal da BBC Brasil, 
a psicopedagoga, descendente de libaneses, Laila Yassine, indica que o 
uso do véu no Brasil, é de escolha absolutamente individual. “Cada um 
tem sua revelação num momento. Deus coloca as coisas na vida da 
gente na hora certa”, disse ela ao site, justificando sua decisão de não 
usar o traje.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Algumas feministas islâmicas, por outro lado, condenam o uso do 
véu, mesmo que de escolha voluntária e opcional, pois acreditam que, as 
escolhas das mulheres seriam sempre formuladas pelo viés da 
colonização e opressão masculina.  

                                                           
45  Badiou, Alain. Por detrás da lei do lenço islâmico, o medo. Le monde, 22 de Março de 
2004. Tradução de Almeida, Nuno R. na publicação virtual Cinco Dias, 2006.  

Ativistas pró-véu defendem que “o hijab é 
minha escolha e não uma obrigação”. Fonte: 
reprodução autorizada: 

http://ahmedismailibrahim.wordpress.com 



De Bob Sponja a Maomé 72 
 

 

O hijab na escola 

 

No Brasil e mais especificamente na Escola Islâmica e entre as 
garotas do Colégio Athenas, o uso do véu é uma opção, fruto da escolha 
individual. “A mesquita orienta a não obrigação da vestimenta, pois deve 
ser uma escolha de cada menina. Ainda mais, porque há sempre a 
possibilidade de ela ser ridicularizada ou tratada incorretamente pela 
sociedade”, observa Suhaib El-Ohan, diretor da Abu Bakr Assidiq.  

É claro que como o Brasil é um país laico e as leis da 
Constituição servem para todos os residentes da nação, a questão do 
véu deve figurar como opcional, pois não existem meios legais de forçar 
seu uso. E fica evidente que a escolha por portar a vestimenta vem com 
o passar dos anos. Nos corredores das três escolas, eram raras as 
crianças com o véu. Porém, ao passar da idade, especialmente na fase 
da adolescência (entre 15 e 17 anos), as meninas passam a vesti-lo. 

“Eu usei na época do Ramadã e depois tirei”, conta Rosana, da 
6ª série da Islâmica. Um tanto encabulada, a menina que quer ser 
fisioterapeuta e ortopedista conta que, para ela, o véu é algo cotidiano, 
que fará parte da sua vida. “Por enquanto não deu vontade, mas quando 
tiver aí tudo bem, usarei o véu sem problemas”, completa.  

Imediatamente, Emir, colega de classe da menina, afirma que o 
véu pode ser legal para a menina. “Fora que ela ficava bem mais bonita 
de véu”, acredita, lembrando, com uma piscadela de canto de olho que 
deixou a jovem enrubescida, que “a escola só não é perfeita porque não 
pode namorar”.  

M., de 16 anos não pensa da mesma maneira. “O problema não 
é usar ou não usar o véu. É que, muitas vezes, não há espaço para 
dizermos não. Eu não uso, mas já sinto meus pais me pressionando e 
constantemente questionando quando vou começar a utilizá-lo. Fora que 
é obvio que as meninas que começam a vir de véu são tratadas com 
diferença por alguns professores que as elogiam e ficam dizendo muito 
bem”, reclama.  
 Magda Lancuba, diretora da instituição reconhece que, embora 
não seja obrigatório, muitas vezes, as próprias famílias exercem pressão 
para que as garotas, a partir da puberdade, passem a portar o adereço.   
“Mas, não vamos, nem podemos e queremos obrigá-las. No lugar, 
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recomendamos e incentivamos o uso”, explica contando que mesmo sem 
exercer pressão formal, a escola premia as estudantes que passam a 
utilizar o véu com freqüência. Entre os brindes oferecidos pela escola 
figuram Ipod‟s a determinadas quantias em dinheiro. “Mas, são 
surpresas. Não é uma regra, elas não sabem o que vai acontecer”, 
completa, deixando transparecer que a idéia da premiação não lhe é 
assim tão querida.  

Inclusive quanto as premiações, a diretora conta que trava uma 
batalha constante com o sheik Mazjoub que adora premiar “o melhor que 
...”, “a melhor fila”, “o primeiro a chegar...”. Para ela, o bom 
comportamento deve ser apreciado, mas não premiado, pois nada mais 
são do que responsabilidade do estudante. Em contrapartida, o grupo 
dos mais jovens insiste que gosta muito do sheik justamente pela 
constante oferta de doces. “Porém começamos com acompanhamento 
nutricional com uma especialista e estamos pensando nas cáries que os 
doces causam”, lembra Magda. 

A “espertinha” Fateh, embora estude na Abu Bakr já indica que 
acha o véu super bonito. “Tem uns cor-de-rosa que eu já até vi com a 
minha mãe. Quando eu crescer vou usar, mas agora não porque corro 
muito, jogo futebol e brinco. Ainda não sou moça”, observa, sem 
esquecer que entre as suas preferências gastronômicas estão doces, 
balas e guloseimas diversas. “De vez em quando a gente ganha doces lá 
na mesquita e na Abu Bakr e é legal”, completa. 

A prática da premiação não é exclusiva das duas escolas e, na 
verdade bastante presente em várias doutrinas e religiões. “É uma forma 
de dizer muito bem, de mostrar que tudo está sendo feito certo. Várias 
pessoas, especialmente as mais velhas, buscam agradar aos jovens com 
algo que seja do cotidiano deles”, explica o sheik “doador de balas”, 
Souhail Mazjoub.  

 

Ordem e disciplina 

 
Dar balas e premiar os bem-sucedidos é apenas um dos lados 

das instituições, pois, na grande maioria dos relatos dos estudantes, as 
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repreensões costumam ser freqüentes. “Aqui é tudo não pode isso, não 
pode aquilo. Em casa meus pais não são assim”, reclama A., que aos 13 
anos mora durante a semana no internato da Abu Bakr Assidiq e 
freqüenta o programa tradicional no Colégio Athenas.  

I., um dos colegas de turma e de quarto do menino concorda e 
afirma que é ruim não poder ouvir música, ficar até tarde conversando e 
ter que seguir a risca todas as ordens dos professores e a rotina de 
estudo que, segundo o próprio diretor Suhaib El-Ohan é bastante rígida e 
exige bastante dos alunos.  

Porém a vida dos garotos no internato não é muito diferente de 
outras escolas com o mesmo perfil. No intervalo das atividades eles ficam 
livres para estudar, ler, correr, brincar, descansar e jogar bola, sendo que 
campeonatos de futebol são freqüentes. “E até algumas janelas 
quebradas”, ri, Rosana Ahuda, do CDIAL e funcionária da escola.  

Para o jovem diretor El-Ohan, as reclamações fazem parte da 
vida dos estudantes e não são mal vistas pela equipe de professores. 
“Nós sabemos que é difícil. Muitos têm saudades dos pais, da estrutura 
de casa. E é pior quando voltam do fim-de-semana, pois ficaram mais 
soltos e se divertiram mais”, observa. Mas, para ele, a escola deve ser 
um espaço de esforço. “Não condenamos que eles brinquem e se 
divirtam. Pelo contrário, nós participamos das diferentes atividades com 
eles, mas, temos que sim, insistir que hora de estudo é hora de estudo”, 
complementa.  

A. diz gostar bastante do diretor que, coincidentemente é quem 
monitora suas outras atividades diárias, como hora de acordar e dormir, 
se ele comeu, tomou banho, etc. “Ele jogando futebol é divertido, mas 
quando ele acorda e vê que não dormimos ainda aí sempre rola gritaria. 
E eu falo que é melhor ele não gritar porque vai acordar mais gente 
ainda”, ri.  

“Ele fica louco quando a gente apronta”, reitera I. Porém ambos 
contam que conforme foram crescendo a relação ficou mais fácil. 
“Quando éramos menores nós não entendíamos certas regras e 
acabávamos tomando muita bronca”, lembra o jovem A.  

Para as meninas, embora a mesquita atualmente só ofereça o 
internato aos meninos, o monitoramento disciplinar também é constante, 
mas, são as mulheres que exercem esse papel. “Muitas vezes os 
professores homens não sabem lidar direito com elas que são super 
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sensíveis. É preciso carinho e ternura para impor a disciplina”, conta 
Rosangêla Ahuda que divide suas funções entre amparar alunos que 
tomaram bronca, ajudar nas lições de casa e atender o telefone do 
CDIAL que toca ininterruptamente.  

No meio de tantas atividades, Rosangêla, por vezes se vê 
exausta, mas ela reconhece que sua vida não é diferente da das outras 
mulheres brasileiras. “Nossa! É a dupla jornada de trabalho. Nós temos 
que ficar atentas às crianças, ajudá-las e ainda resolver o dia-a-dia do 
nosso emprego e, mais ainda, cuidar da nossa família e lar quando 
chegamos em casa”, observa. 

 

.  
 

Em um dos dias cheios do CDIAL, um dos internos, o pequeno 
Hamud, de apenas 8 anos, passou correndo e aos prantos pelos 
corredores do fundo da mesquita Abu Bakhr. Como sempre, a “mãe 
postiça e secretária” do centro correu para atender o menino. Depois de 
uns 15 minutos com ele no colo, entre choramingões e abraços, 
Rosângela deu seu parecer. Com sua gargalhada gostosa, a senhora 
contou que o problema estava no frio. “Ele não quer fazer o wudu e o 
Omar (professor) brigou com ele. Está muito frio e acabou fugindo do 
banho”, observou.  

Necessário para a realização das cinco rezas diárias, o wudu 
pode ser feito de forma simbólica. “Quando há falta de água ou em casos 
de doença, a pessoa pode simbolizar o ritual”, explica o sheik Souhail 
Majzoub. Foi exatamente o que acabou acontecendo com o menininho 

Vigilância educacional e religiosa: 
a islâmica não esconde que quer 
formar alunos críticos, porém 
disciplinados. 
(Foto: Julia Dietrich) 
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Hamud que, de jeito nenhum, tomaria banho com os termômetros de São 
Bernardo do Campo marcando 14º C em uma tarde de junho.  

 

 
 

 
Na Islâmica, a autoridade, quando necessária, também se faz 

presente. A coordenadora pedagógica da instituição, Rosângela 
Gonçalves Prado, de origem e prática católica, conta que tanto os pais 
muçulmanos, quanto os não acreditam na necessidade do ensino puxado 
e do constante monitoramento. “Eles ficam mais tranqüilos, pois sabem 
que estamos de olho e muitos vêem a diversidade de estudantes e o 
apreço pela família como diferenciais”, conta, justificando o porquê da 
preferência, mesmo com outras escolas religiosas na região.  

 
Rosângela Prado explica que as sanções disciplinares variam de 

leves a pesadas, de acordo com a infração cometida. Mas, são idênticas 
a da maioria de escolas particulares de São Paulo. “Não existe essa 

Instruções para a realização da 
ablução. (Página reproduzida da 
apostila utilizadas com o 1º ano 
do E. Fundamental na aula de 

Religião na Escola Islâmica.) 
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história de achar que a escola é mais brava que as outras. As sanções 
são advertências ou suspensões ou em casos gravíssimos o convite a se 
retirar da escola”, pontua, lembrando que a primeira ação de todos 
funcionários é o diálogo constante com os alunos.  

Comum na maioria das escolas particulares, o aluno dizer que 
paga o salário do professor é algo absolutamente vetado e repreendido 
na escola Islâmica. “Os professores que dão aula fora, em outras 
instituições, gostam bastante daqui. Eles dizem estar no céu e afirmam 
ser muito respeitados, conseguem ministrar suas aulas”, conta Magda 
Lancuba, pontuando que o respeito é a base central da escola. “Se 
alguém vier com a história do „eu pago seu salário‟ vai ter”, ri. “Muitos 
alunos, quando erram, vêm até mim e dizem que erraram. Isso é mais 
válido do que a punição”, completa.  

No Colégio Athenas, a diretora Milene Ribeiro conta que ao 
contrário do que se espera, alguns pais muçulmanos, por vezes, acabam 
sendo mais difíceis quanto a aceitar sanções disciplinatórias do que os 
outros. “Especialmente as mães que ficam muito chateadas quando os 
filhos recebem algum tipo de punição. Óbvio que sem generalizar, mas 
elas são mais superprotetoras que as outras”, acredita.   

Método de ensino 

 

Porém, Magda Lancuba acredita que a rigidez da escola não está 
só no monitoramento dos estudantes e sim no método de ensino 
escolhido pela escola. Voltado para o vestibular, com a chegada da 
diretora no comando da grade curricular da instituição, foram adotadas as 
apostilas Anglo que, segundo a diretora, exigem muito do aluno.  

“É um material que acaba sendo excludente. Na primeira série do 
Fundamental, por exemplo, começamos o ano já com textos de duas 
folhas e se a criança não está bem alfabetizada ela terá sim dificuldades”, 
observa, insistindo que por isso a escola valoriza tanto que as atividades 
sociais sejam desempenhadas só no intervalo. “Se o aluno não prestar 
atenção, a própria dificuldade o excluirá”, conta.  

O material Anglo é um dos mais tradicionais do sistema particular 
brasileiro, na mesma ordem dos apostilados do Etapa, Positivo e Objetivo 
– cursos que partem de temas que possam contemplar a todos, 
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trabalhando os fatos, de acordo com alguns especialistas em educação, 
em formações muito generalizadas. Talvez por falta de cautela e por 
atender a essa grande clientela esses materiais acabam cometendo 
equívocos graves e, às vezes, ofendendo minorias étnicas e religiosas. 
Problema presente também nos tradicionais livros didáticos.  

Em estudo realizado pela professora de história Ana Gomes de 
Souza, durante seu mestrado em Língua, Literatura e Cultura Árabe pela 
Universidade de São Paulo (USP), a pesquisadora analisou sob a ótica 
do Islã e dos povos árabes 53 livros, editados até 2004 e encontrou de 
erros históricos até palavras depreciativas em todas as publicações. Na 
Islâmica não foi diferente: a equipe técnica pontuou erros grosseiros no 
que se tratava do islamismo e do mundo árabe. “Nós fizemos a 
reclamação, indicamos as correções e eles prometeram revisão. Agora, 
estamos aguardando a resposta”, conta Lancuba.  

Para Valéria de Souza, da equipe técnica da Coordenadoria de 
Estudos e Normas Pedagógicas (Cenp) da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
indica-se que na disciplina de História é preciso que o tema da 
diversidade seja trabalhado. “Porém, cada escola escolhe como quer 
pensar a questão e, os pais, quando buscam uma escola islâmica, 
naturalmente esperam que certos temas próprios do islamismo sejam 
trabalhados com mais afinco”, acredita. 

Para ela, porém, a escola, seguindo as normas dos PCN deve 
sempre dar atenção à cultura brasileira, pois, de fato é onde os 
estudantes vivem. “As escolas vão trabalhar questões próprias de sua 
comunidade, mas devem sempre se ater ao todo do cotidiano brasileiro, 
atendendo as suas múltiplas culturas”, complementa.  
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Capítulo IV – Um passado não muito 
distante da Islâmica 

 
A Escola Islâmica é certamente uma instituição de muitas 

facetas, sempre trabalhando com a perspectiva de inclusão das 
diferenças. Mas, nem sempre foi assim. Dois ex-alunos da escola contam 
que no período das últimas direções a formação era bastante diferente, 
muitas vezes privilegiando os estudantes muçulmanos e excluindo a 
grade laica. A preocupação com o ensino da língua portuguesa e o 
ingresso nas grandes universidades era deixado de lado. 

Anna Sawka, hoje com 26 anos e ex-aluna da Islâmica, conta 
que entre 1987 e 1990, quando estudou na instituição, existiam “dois 
pólos muito distintos: quem era mulçumano, e quem não era. E os dois 
pólos não se misturavam de jeito nenhum. Uma pena, já que a escola 
abria as portas pra outras culturas e religiões e não pregava integração 
dentro da escola.” Ela que não é muçulmana afirma que a relação entre 
os estudantes não era ruim, mas, não havia espaço significativo para que 
os diferentes grupos se relacionassem. Inclusive, na época em que 
freqüentou a Islâmica, os alunos eram separados em classes de acordo 
com a religião que seguissem.  

Amin, hoje com 20 anos, lembra que em toda época que estudou 
na escola também não viu os dois grupos se misturarem. “Tinham muitos 
muçulmanos protegidos lá dentro e aí os não-muçulmanos se 
incomodavam, não é?!”, observa, associando esses privilégios aos 
alunos mais abastados. “Acho que isso existe em várias outras escolas, 
mas muitas vezes lá ficava evidente”, pontua.  
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Porém, diferentemente de Anna, Amin estudou com não-
muçulmanos e afirma ter vários amigos de outras religiões. “Acho que na 
minha época já havia começado um esforço de união entre os grupos e 
nós nos respeitávamos bastante. Claro que às vezes saíam brigas, mas, 
normalmente, nós nos dávamos muito bem e nos damos até hoje”, conta.  

A atual diretora, Magda Lancuba reconhece esse passado da 
instituição e diz que o privilégio oferecido a alguns alunos é uma história 
que ela também escutava quando assumiu o cargo. Hoje, porém, a 
diretora afirma que na sua administração nem o privilégio, nem a divisão 
dos grupos acontecem mais e a premência de integração entre todos 
estudantes da Islâmica é uma das metas principais da Sociedade 
Beneficente Muçulmana (SBM). 

“Os critérios são os mesmos para alunos muçulmanos ou não. 
Todos são alunos da escola Islâmica e, portanto receberão o mesmo 
tratamento”, observa, lembrando que essas histórias de privilégio 
aparecem até no site de relacionamentos, Orkut. “Eles contam que no 
passado, quando um grupo não gostava de determinado professor eles 
facilmente se mobilizavam para tirá-lo. Hoje, eu não permito isso. Se há 
uma reclamação de algum funcionário, a situação é averiguada por todo 
corpo escolar. Não existe a decisão de determinada parcela de alunos”.  

Como exemplo, Magda cita a si mesma. Ela teve um filho que 
estudou na escola e outro que ainda cursa o Ensino Fundamental. “Eu 
exijo dos meus filhos um comportamento exemplar. Ainda mais porque 
ele é filho da diretora e tem que servir de exemplo para outros alunos”, 
acredita. 

Ela diz que em nenhum momento ela procura saber a família a 
que pertence determinado estudante para determinar qual a punição que 
receberá em caso de falhas. “Fez a coisa errada, vai levar. Não importa 
quem seja. Pode ser filho de professor, de diretor de conselho 
administrativo, de funcionário”, completa, acreditando que a 
superproteção para determinado jovem só o levará a ter problemas 
durante a vida. “Faz parte do processo educativo”, pontua.  
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Para a diretora, outra mudança significativa da escola foi a 
valorização do ensino da língua portuguesa e do aprendizado de temas 
brasileiros. Essa transformação se deve também à mudança 
paradigmática da mentalidade da parcela islâmica da população 
brasileira. Enquanto, há uns dez anos atrás o Brasil era visto como um 
país de passagem, um intervalo na vida do muçulmano e que ele voltaria 
a viver na sua terra natal, hoje não. “As famílias muçulmanas já buscam 
concretizar suas vidas aqui. No governo Lula, muitos comerciantes 
muçulmanos prosperaram e vêem um momento bom para estabelecer 
seus empreendimentos”, conta. 

Porém, Magda discorda que haja estabilidade financeira no país 
e por isso mesmo vê o conhecimento como fundamental para que o 
cidadão se estabeleça na sociedade. “Ninguém sabe o que vai acontecer 
amanhã, a loja pode falir do dia para a noite. Mas, o conhecimento, esse 
não. Ele fica com você até o fim. Ninguém pode tirar o conhecimento 
aprendido do outro”, pontua.  

A diretora afirma que até pouco tempo os estudantes não se 
preocupavam em aprender e alegavam que trabalhariam na loja dos pais, 
e para isso não era preciso estudar. “Antes valorizava-se o ter, ter e ter. 
Fizemos um trabalho de resgate da importância do conhecer e temos 
insistido muito nisso. Hoje, se perguntar a qualquer um dos meus alunos 
da 6ª série do Fundamental eles irão dizer que o que querem da vida é 
cursar as melhores universidades do país.” 

Como prova disso, o número de alunos aprovados nas 
universidades públicas do Brasil vem aumentando gradativamente. 

Sala de aula da Islâmica. 
Alunos muçulmanos fazem aula 
de religião e cultura árabe. A 
partir de 2007, a escola acabou 
com a divisão no ensino do 
árabe. “Todos alunos começam 
na educação infantil 
aprendendo árabe, mas os não-
muçulmanos continuam 
fazendo filosofia”, conta Magda. 
(Foto: Monalisa Lins)  
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Enquanto antes eram raros aqueles que entravam na Universidade de 
São Paulo, Magda conseguiu em sua administração mais de 10% de 
aprovação nos últimos três anos. Como as classes são relativamente 
pequenas, com cerca de 15 alunos, o ingresso de 3 a 4 estudantes por 
ano em universidades públicas com aprovação direta (sem cursinho pré-
vestibular) é ponto de sucesso. “Queremos, porém melhorar cada vez 
mais esse número”, completa.  

A diretora que foi por muitos anos professora de português, conta 
que em 2003, quando assumiu o cargo na Islâmica, decidiu fazer um 
diagnóstico do grupo de estudantes com os quais trabalharia. Para isso, 
pediu que todos os alunos escrevessem uma redação temática. Após 
corrigir uma a uma, Magda diz ter se surpreendido negativamente. “Eram 
inúmeros erros de gramática, concordância e uma falta muito grande de 
vocabulário. Eu percebi que boa parte dos estudantes não saía nem 
falando árabe, nem português direito”.   

Anna Sawka lembra, porém, de um quadro diferente. Segundo 
ela, o ensino naquela época já era rígido demais, insistindo em 
repetições de exercícios e repreensões severas para comportamento 
inadequado. “Não existiu um período, um ano se quer que não tenha sido 
rígido e severo. Todos os alunos tinham que se apresentar com uniforme 
e sempre limpo. Cheguei a presenciar aluno sendo dispensado, por que 
estava com o uniforme sujo, e eu uma vez, quase fui impedida de entrar 
na escola, por uma mulher que se chamava Ivone e recebia os alunos na 
porta, por que estava com o tênis branco ao invés do preto que estava 
lavando. Era demais, mas deixa pra lá... Nossos cadernos eram vistos 
toda semana, e se existisse alguma coisa errada, uma orelha quiçá nas 
folhas, éramos repreendidos”, pontua.  

Ela lembra ainda que na véspera das férias de julho, a professora 
de língua portuguesa entregava os cadernos de caligrafia a serem 
completamente preenchidos. “Meu irmão e eu tínhamos que completar 
todas as linhas, todas as páginas e entregar no primeiro dia de aula. Nós, 
durante as férias, tempo de brincar, éramos obrigados a ficar fazendo a 
“lição das férias”, conta.  

Amin conta que pegou uma época já diferente da escola, em que 
a rigidez permanecia, mas muito mais ligada às aulas de árabe e religião. 
“Tinha muito professor xarope. Nós tínhamos que nós esforçar muito para 
aprender todo o conteúdo. Passava minhas tardes na escola estudando 
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árabe e muitas vezes o sheik daquela época (que não está mais na 
escola) nos obrigava a rezar”, conta.   

Magda ao observar esse passado, não vê o fato dos alunos 
saírem mal preparados como contraditório ao fato do ensino ter sido 
muito rígido. “Hoje investimos em outra metodologia. O ensino ainda é 
muito puxado e meu aluno tem sim que estudar bastante. Mas, damos 
um peso igual às duas línguas e a todas as matérias da escola. 
Mudamos para o material Anglo justamente com essa perspectiva. 
Queremos cada vez mais um aluno capaz de se estabelecer socialmente 
e não alguém que só repita conceitos” verifica. 

Sobre a questão da reza, hoje só há uma obrigatória: a primeira 
do dia e é feita por e direcionada a todos os estudantes. “Eles começam 
as atividades a partir dessa reza que congrega a todos”, conta Magda, 
apontando que é um marco de início do dia escolar e que tem um caráter 
ecumênico. 

Como em qualquer outra instituição, religiosa ou laica, particular 
ou pública, a direção desempenha importante papel, mas as figuras dos 
mantenedores, aqueles que detêm o capital, estes sim são as 
verdadeiras mãos por trás das políticas desempenhadas. Na Islâmica, a 
Sociedade Beneficente Muçulmana (SMB) desempenha esta função e é 
ela que ao longo dos anos vem se transformando e, conseqüentemente, 
transforma-se também a organização e o modo de funcionamento da 
escola.  

Segundo a diretora da Islâmica Magda Lancuba, a preocupação 
com a inserção dos jovens na sociedade caminha junto com o resgate e 
a manutenção dos valores da religião. Garantia à família, respeito à 
língua e à cultura e a prática constante dos cinco pilares do islamismo 
são os principais pontos valorizados pela SMB e pela escola.  

A grande maioria dos alunos que hoje estudam na instituição vê 
que a modernidade tal como é concebida no mundo ocidental caminha 
pouco a pouco para dentro da instituição, mas certos princípios 
permanecem. “Acho que as famílias vêm se transformando e a escola 
também. Hoje, conseguimos discutir pontos que até então existiam como 
intransponíveis. Hoje podemos falar daquilo que vemos e não precisamos 
existir mais em uma redoma”, conta M., estudante da 8ª série do Ensino 
Fundamental da Islâmica.  
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Para Magda, grandes passos estão sendo tomados. “Antes nós 
não conseguíamos tratar de determinados assuntos, mas hoje a SBM 
reconhece a importância de falarmos sobre, por exemplo, sexualidade, 
violência e drogas, inclusive pela própria questão de serem temas 
presentes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)”, observa. Ela 
comemora que para as séries do Ensino Médio conseguiu inclusive 
mostrar o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, reprodução do livro 
homônimo de Machado de Assis, que contém cenas consideradas 
impróprias para determinadas faixas etárias. 
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Capítulo V – Integração 
 

"São crianças e jovens que efetivamente vivem em dois pólos. 
São dois caminhos que ora se cruzam, ora seguem paralelos." A 
conclusão é do diretor da escola Abu Bakhr Assidiq, Suhaib El-Ohan, ao 
examinar e vivenciar a realidade da prática do Islã no Brasil, 
especialmente no acompanhamento de seus aprendizes que, também, se 
mostram e se consideram presentes em duas realidades.  

"Sabe, eu gosto de poder ser assim, diferente. Tem coisas que 
eu faço que outras pessoas não fazem; eu comemoro umas festas 
diferentes, falo uma língua legal e como muita comida gostosa", explica a 
menina Fateh que, aos sete anos de idade se mostra convicta de sua 
religião e lugar no mundo. "Minha família é muçulmana, eu vivo isso e 
vou ser assim. É normal", pontua.  

Porém, segundo a pesquisadora Márcia Zaia, ao passar das 
gerações, a questão identitária se transforma.  “Os filhos e, com maior 
força os netos passam a conviver mais na sociedade em que estão e, 
naturalmente, passam a deixar de lado suas origens e se apropriam mais 
da nova cultura”, observa.  

“Aquilo que não é compartilhado pelo grupo pode pôr à prova a 
crença na realidade que temos e escrevemos”, escreveu Zaia em sua 
tese de mestrado. Em entrevista, ela conta que a própria questão da 
adolescência contribui para essa mudança comportamental do indivíduo. 
“O jovem, por si só questiona seus pais, pois ele precisa sair do espaço 
endogâmico e colonizar o mundo externo”, completa.  
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A estudante da Islâmica, M., aos 16 anos é prova disso. “Vejo as 
outras famílias, como funcionam a vida das outras pessoas e acabo 
questionando como vivo. Mas, isso não quer dizer que quero outra vida 
que não a minha”, acredita, dizendo que, porém, gostaria de poder 
experimentar algumas das coisas que ou pela religião, ou pela própria 
estrutura familiar não pode fazer. Além de sair a noite, a menina gostaria 
de estar mais livre para exercer suas escolhas. “Gosto muito de praticar 
esportes, e isso nem sempre é bem visto pela sociedade”, observa.  

De acordo com texto de teólogo da Sociedade Brasileira 
Muçulmana do Rio de Janeiro, Haidar Abu Talib, é importante reconhecer 
que a diferença não significa inimizade. “O „ser diferente‟ não invalida a 
ação da fraternidade, do amor e do respeito ao próximo como a si 
próprio. Somos todos seres humanos”.  

Para Zaia, o “ser diferente” a que se refere o autor carioca é 
visível no Islã pela própria indumentária característica dos fiéis e pela 
necessidade da religião de que a crença seja publicamente proferida. “É 
possível identificar quem são os muçulmanos e obviamente eles são 
vistos como diferentes da maioria, mas essa diferença é passível de 
compreensão e deve ser vista como parte do todo da humanidade”, 
reitera, lembrando que também os crentes, judeus, budistas e hare-
krishnas, em maior ou menor grau são reconhecidos por possuírem 
determinadas religiões.    

Zaia explica que os grupos étnicos, culturais e religiosos têm 
todos traços que permitem que sua identificação. “E são pontos 
importantes para manter a coesão e estrutura deles. Os conjuntos se 
organizam porque são parecidos e se tornam parecidos por partilharem 
as mesmas características”, acredita.   

Porém, o que é visto como parte do cotidiano de determinado 
grupo cultural é colocado como argumento de discussão ideológica e 
política. “Os símbolos da nossa religião por vezes são utilizados com má 
fé, ou até por ignorância, para comprometer politicamente o que 
acreditamos. Alguns países com outras ordens no domínio tentam até 
proibir nossas atividades, questionando que seriam práticas não aceitas 
pelo todo”46, observa o diretor Suhaib El-Ohan que vê o Brasil, porém, 
                                                           
46 São várias e crescentes as notícias de que na França, Estados Unidos e Reino 

Unido, escolas, empresas e outros locais públicos tentam proibir que os muçulmanos 
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como bastante acolhedor da população islâmica. 
“É claro que olham, mas é muito mais por curiosidade do que por 

ofensa”, diz Zaia sobre, por exemplo, os brasileiros no encontro das 
mulheres vestidas com o hijab. Na época da novela O Clone, que foi um 
dos primeiros contatos de massa da sociedade brasileira com o 
islamismo, as mulheres de véu passaram a ser vistas com mais atenção. 
“Desde que a novela foi ao ar, vira e mexe me chamam de Jade”, ri uma 
das professoras de árabe da Islâmica, Mithee Smaili.  

Histórias semelhantes aconteceram com as entrevistadas de 
Zaia. “Várias das mulheres que entrevistei para meu trabalho acabavam 
me perguntando sobre a novela. Queriam saber o que eu tinha achado, 
como eram mostrados os costumes e as que assistiram sempre 
comentavam alguma coisa de que mesmo com todos os erros, gostaram 
de ver sua cultura na televisão”, conta. 

Nos passeios escolares ou as chamadas “saídas pedagógicas”, 
Magda Lancuba fica atenta para ver qual a reação das pessoas ao ver a 
turminha de estudantes da Islâmica saindo dos ônibus. “Várias pessoas 
olham, cochicham e comentam, mas logo entendem que são 
muçulmanos e nunca sofremos nenhum tipo de desrespeito. Pelo 
contrário, já aconteceu de pessoas nos perguntarem de onde éramos e 
como funcionava a escola. Há mais curiosidade do que desrespeito”, 
insiste.  

Para Suhaib El-Ohan é essa curiosidade que faz do brasileiro um 
povo receptivo. “Eles não nos conhecem, mas não nos discriminam como 
em outros países. Porém, é preciso lembrar que nós vivemos em um país 
com outros níveis de desrespeito étnico e social”, conta, lembrando dos 
resquícios da escravidão e do atentado ao índio Pataxó que foi queimado 
por um grupo de estudantes em 1997.    

“Porém, muitas vezes passamos por saias justas. Por exemplo, 
muitas vezes brasileiras que não sabem como funciona nossa religião, 
vêm e nos abraçam. E fica chato dizer que não posso abraçar”, ri El-
Ohan. “Mas, entendo que vivemos em um país onde a regra é outra e por 
isso, nós precisamos também nos adaptar, obviamente buscando não 

                                                                                                                                  

realizem suas rezas diárias ou que as mulheres usem o véu. A Organização das Nações 
Unidas (ONU) interfere em muitos desses casos, ressaltando que são símbolos e 
práticas de escolha individual e que por isso merecem respeito do coletivo.  
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ferir nossas crenças e princípios. Na questão do abraço, quando não há 
maldade, nem uma vontade sexual não tem problema. O Brasil é assim e 
nós podemos nos adaptar a isso”, complementa.  

Mithee Smaili conta que sua filha adolescente age mais como 
brasileira do que como libanesa. “Antes eu me preocupava que ela não 
se adaptaria se tivéssemos que voltar ao Líbano, mas como sei que nos 
estabelecemos aqui e que nossa vida agora é aqui, fico feliz que ela se 
encontre e continue seu processo de crescimento como uma cidadã 
brasileira”, conta.  

Para ela, porém, certas regras e costumes devem fazer parte da 
vida de sua filha. “São uma forma de ela sempre saber quem é, de onde 
veio, o que sua família acredita e espera dela. Ela sempre terá que viver 
de um certo modo, mas que de nenhuma maneira atrapalha seu convívio 
na sociedade brasileira. Ela é uma garota comum como qualquer outra. 
Ela tem sonhos, é romântica, passeia, brinca, sai com as amigas. Só que 
acredita no islamismo e por isso seguirá alguns preceitos”, observa, 
lembrando que, por enquanto, sua filha não decidiu usar o véu.  

A coordenadora pedagógica da Islâmica, Rosângela Gonçalves 
Prado, cita como exemplo, uma das meninas recém-formadas pela 
escola. “Ela foi estudar na Universidade Estadual Paulista (Unesp) e era 
super tímida. Nós ficamos super preocupados se ela se adaptaria à vida 
das meninas de uma república. Mas, depois de um mês lá, ela veio nos 
contar sorridente que tudo estava ótimo e até da atividade dos bixos ela 
tinha participado”, pontua.  

Para Zaia, essas crianças e jovens estarão constantemente 
olhando para seu passado, por vezes o negando e outras o aceitando 
para formarem suas identidades. “Em suma, eles são cidadãos 
brasileiros que têm suas origens familiares e crença no Islã. Tudo o que 
aprenderam está em quem são e, mesmo que alguns conceitos se 
transformem, na essência eles ainda estarão lá. É uma população 
diferente das primeiras levas imigratórias, nas quais  a perda do lar e o 
medo do novo eram valores que sobressaíam. Hoje, esses jovens têm a 
vida toda pela frente aqui no Brasil e construirão suas vidas a partir de 
suas heranças e religião, mas já como brasileiros. E os filhos desses 
jovens sofrerão esse mesmo processo de forma ainda mais intensa e por 
aí vai”, explica. 
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A pesquisadora conclui que a herança cultural sempre estará 
expressa nas ações dessas crianças, jovens e futuros adultos. “Em cada 
escolha, ação muçulmana ou não, o que aprenderam e aquilo que 
carregam como origem estará presente, ora como algo a ser reiterado ou 
como algo a ser negado e deixado para trás como memória familiar”, 
conclui.     
 
 
 

 

A criança muçulmana 
aprende desde cedo as 
normas e ditames da 
religião.  
Reprodução de uma das 
atividades utilizadas com o 
1º ano do E. Fundamental na 
aula de Religião na Escola 

Islâmica.  
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Capítulo VI – A escola religiosa no 
sistema público 

 

Escolas islâmicas, assim como outras escolas de diferentes 
ordens religiosas existem há séculos47 e vão continuar existindo por 
muito tempo. “É natural que alguns pais busquem o ensino religioso para 
seus filhos e que queiram que seus próprios valores sejam transmitidos”, 
conta Valéria de Souza, da equipe técnica da Coordenadoria de Estudos 
e Normas Pedagógicas (Cenp) da Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo.  

 
 

 Ying e Yang (Filosofia chinesa) 

 
 Porém, o Brasil é um país laico – ou seja, a religião não pertence 
à organização do Estado. Entretanto, desde os idos do Descobrimento 

                                                           
47  É preciso lembrar que na Europa, até os idos da Revolução Francesa, basicamente 
todo ensino figurava nas mãos do clero católico. Nos países orientais também, a 
educação sempre existiu atrelada aos diferentes sacerdócios e cultos religiosos.  
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até a implementação da Nova República, o país tem em sua Constituição 
a obrigatoriedade do ensino religioso no sistema público de ensino. No 
artigo 210, parágrafo 1º da Carta Magna de 1988 declara-se que “o 
ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.”  

 Segundo Souza, a freqüência de matrículas de estudantes na 
disciplina varia muito de escola para escola. “Não dá para citar uma 
média, pois varia muito de acordo com a comunidade em que a 
instituição está inserida, da vontade dos pais dos alunos e da própria 
forma como a escola se organiza”, pontua. Porém, o órgão estima que 
3.063 professores ministrem aulas de ensino religioso e 3.989 instituições 
ofereçam a disciplina.  

Breve histórico 

 

“Podemos afirmar que a questão do ensino religioso atravessa 
toda a história da educação brasileira. Desde o início, o Catolicismo foi a 
religião oficial do Estado (primeiro em Portugal, na época do Brasil 
Colônia; em seguida, no Império). No Brasil Colônia, a educação está 
profundamente vinculada ao trabalho missionário e pedagógico dos 
religiosos, dentre os quais se destacam os jesuítas”, explicita a 
publicação “O ensino religioso na Escola Pública”, material organizado 
pela Cenp.  

 

 

 Cruz (Cristianismo)  
 

A publicação reconhece a característica colonizatória do ensino 



De Bob Sponja a Maomé 92 
 

 

religioso, manifestada, no Brasil, pelas ordens jesuítas que pregavam a 
conversão de tribos indígenas, das populações africanas e dos próprios 
colonos. “A influência dos jesuítas cedeu passo, com a expulsão 
decretada pelo marquês de Pombal, a outras ordens religiosas. Mas a 
Igreja Católica jamais deixou de manter o monopólio da educação 
brasileira, que perdurou praticamente até os anos 30 do século XX”. 48 

Nos seguintes textos constitucionais, a presença do cristianismo 
permaneceu, porém, em 1996, na implementação da nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394) referendou-se a 
necessidade de que os sistemas de ensino ouvissem as entidades civis, 
constituídas por diferentes frentes religiosas na discussão e 
implementação dos temas a serem estudados nas disciplinas.  

Com essa recomendação em destaque, a Secretaria da 
Educação do Estado promoveu em 2001, uma série de estudos sobre o 
assunto, buscando respeitar “a diversidade cultural e religiosa da formação 

da nacionalidade brasileira” e, por isso, determinou-se na legislação 

regional que “no ensino religioso ficam vedadas quaisquer formas de 
proselitismo”49. Norma esta, que, segundo reconhecem os autores da 

própria publicação, nada mais fez do que respeitar a liberdade de crença 
e de consciência garantida constitucionalmente ao cidadão.   

E, por isso, a Secretaria apontou para o reconhecimento do texto 
federal, buscando, porém que o ensino religioso assumisse 
características plurais no sentido de promover ao jovem estudante o 
contato com as diferenças e multiculturalismo presentes no estado.  

 Khanda (Sikhismo)  

                                                           
48  Vários, Coordenadoria de Normas Pedagógicas da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo; Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O ensino 
religioso na Escola Pública. Capítulo 3. 2005. 
49  Idem. Capítulo 4.  
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A implementação 

 

No Estado de São Paulo, na 7ª série do Ensino Fundamental, as 
escolas são obrigadas a se reunir com os pais dos alunos regularmente 
matriculados para explicar e oferecer a disciplina de ensino religioso para 
o ano seguinte. “Na visão do governo do estado, a matéria deve ser 
explicada como um estudo das religiões, sem caráter doutrinário”, 
observa Souza.  

Por isso, o grupo da Cenp organizou quatro volumes em parceria 
com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para os 
professores da rede pública de ensino que estariam aptos a ministrar a 
disciplina. “No estado de São Paulo, nós determinamos que aqueles 
habilitados para o ensino da disciplina seriam os graduados em História, 
Filosofia e Ciências Sociais”, explica Souza. 

Como a rede de escolas pertencentes ao órgão é muito grande, 
fez-se a formação do chamado assistente técnico-pedagógico que, 
segundo a coordenadora, atua como formador regional, ou agente 
multiplicador das teorias discutidas entre o meio acadêmico, a sociedade 
organizada (com as respectivas organizações religiosas) e a Secretaria.  

 

       
As três Deusas 
(Religiões Celtas, como a Wicca, por exemplo.) 

 

O material, dividido em quatro volumes, foi desenvolvido para o 
professor, mas não como um guia. “É uma concepção teórica e 
metodológica a partir da qual o professor fica livre para pensar e criar 
suas aulas. Não é um livro para os alunos, nem um guia para o professor 
e sim uma discussão aprofundada sobre as diversas religiões que traz 
subsídios para que ele não tente impor sua própria religião ao aluno”, 
observa.    
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O islamismo, por exemplo, figura no volume das religiões 
monoteístas, mas existem aqueles voltados às religiões afro, celtas e 
cultos pagãos. “O objetivo, como a Secretaria enxerga, é justamente 
discutir a questão da ética, da tolerância nas questões do dia-a-dia”, 
observa Souza. 

Porém, ela mesma reconhece que ética e moral são temática que 
permeiam qualquer uma das disciplinas do currículo escolar, não sendo 
sua única fonte, o ensino religioso. “Porém, nossa idéia é que seja feita a 
discussão sobre a história das religiões, na qual o estudante possa 
pensar em si mesmo enquanto sujeito de direitos e cidadão que deve 
respeito á diversidade”, pontua. 

Questões como o fundamentalismo cristão, judaico e islâmico 
são apresentadas e discutidas no material. Na visão dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), o estudante deve entender que todas as 
formas de pregação autoritária têm gênese e história. “Só a partir do 
conhecimento, podemos desmistificar percepções equivocadas e acabar 
com preconceitos”, conta Souza, que também foi professora de história. 

Para o professor e autor do livro “Pluralismo religioso: as religiões 
no mundo atual”, Wagner Lopes Sanchez, cada vez mais o respeito à 
pluralidade se faz necessário, especialmente na formação da criança e 
do jovem. “Se a democracia é a convivência em meio a conflitos 
legítimos, é fundamental que as diferenças sejam reconhecidas como 
raiz da diversidade”50, escreveu.  

Justamente porque na sociedade de ordem neoliberal e 
globalizada, o professor acredita que a questão da diferença se mostra 
regida no ponto de vista daquele que detém o poder econômico e 
político, buscando justamente o contrário do esperado do suposto estudo 
da alteridade. Para ele, vive-se a época da “massificação, processo que 
procura eliminar do cenário mundial as diferenças culturais e impor 
parâmetros de comportamento uniformes para as diversas sociedades.”51  
E mais ainda, explicando o fundamentalismo, assim como Valéria de 
Souza o faz, Sanchez denota as ações como reações a esse processo 
de uniformização. “Temos a resistência, muitas vezes violenta, para que 

                                                           
50  Sanchez, W.L. O pluralismo religioso: as religiões no mundo atual. Capítulo 3. 
Paulinas. 2005 
51  Idem. Capítulo 4.  
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as culturas dos povos e grupos subordinados não desapareçam”52, 
completa.  

O preconceito 

 

Na contramão da tolerância, Souza reconhece que, no Brasil, há 
sim preconceito e uma massificação da sociedade comandada por meio 
da Igreja Católica e das correntes protestantes. E, segundo ela, não é só 
o mundo muçulmano que sofre desse preconceito, ainda mais por ser 
uma religião menor no estado. Em São Paulo, por exemplo, ela conta que 
há maior preconceito ao candomblé do que em relação ao islamismo. “A 
grande maioria da sociedade não conhece o mundo muçulmano e são 
raros os casos em que surge esse encontro. Mas, o candomblé e outras 
religiões afro são bastante presentes no cotidiano e mesmo assim sofrem 
de grande preconceito por parte da maioria”, observa.  

Em contrapartida, os meios de comunicação, tidos por Sanchez 
como fundamental instrumento no processo de homegeinização da 
cultura, reverberam a visão do governo norte-americano, centro do poder 
econômico mundial, referendando posturas inadequadas sobre o 
islamismo.  
 

 

Estrela de David (Judaísmo)     
 

                                                           
52  Idem. Capítulo 4.  
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Durante a elaboração do material, Valéria de Souza conta que, 
inclusive dirigentes da Igreja Católica questionaram o porquê do capítulo 
sobre as religiões africanas. Logo, para ela, há tanto preconceito que 
vem do não-conhecimento de certas religiões (como o Islã), quanto por 
uma postura política das classes dominantes (Candomblé).  

A visão das religiões 

 

Como o texto da LDB recomendava que as respectivas 
secretarias ouvissem as lideranças das principais religiões, a Cenp o fez 
para elaborar e estabelecer como seria a metodologia do ensino religioso 
nas escolas públicas.  
 

 
 

Cruz Pátea (Determinados ramos cristãos) 
 
Na vertente do cristianismo foram ouvidas diferentes autoridades, 

cada uma das principais correntes como o catolicismo, o protestantismo 
luterano e evangélico e da messiânica e de diferentes organizações que 
trabalham com o tema, tanto de forma religiosa, quanto de forma laica. 
Consultaram também membros do rabinato judeu, da Seicho-No-Ie do 
Brasil, da Federação Espírita, do Comitê Intertribal e Nações Indígenas, 
do Instituto Sathya Sai, do Conselho da Comunidade Negra, da 
comunidade muçulmana, entre outros53. 

Diferentemente do esperado, boa parte dos líderes religiosos 
foram contrários à implementação do ensino religioso nas escolas 

                                                           
53  Vários, Coordenadoria de Normas Pedagógicas da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo; Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O ensino 
religioso na Escola Pública. Anexo 7 – 1ª Audiência Pública do Ensino Religioso, em 12 
de Novembro de 2001: Seleção de intervenções.  
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públicas, embora reconhecesse a necessidade de se trabalhar a 
alteridade. Para a Iya Sandra Medeiros Epega, do Conselho da 
Comunidade Negra do Estado de São Paulo e Instituições de Religiões 
Afro Brasileiras, a prática da crença é algo a ser fomentado pela 
comunidade e mais especificamente pela família e não pela escola. “A 
República nos deu um país laico, separando definitivamente a religião do 
Estado.  

O estado de São Paulo, especificamente, não tem cumprido de 
maneira satisfatória seus compromissos com os professores quanto a 
remuneração, ..., a grade curricular tem se mostrado incompleta e 
insatisfatória. Muitas escolas da rede pública estadual tem falta de 
professores ou de professores com a competência almejada pelos pais”, 
escreveu. 

Para Epega e as entidades que representa, se já não há verba 
suficiente para dar conta do currículo tradicional, não se deve estender 
ainda mais uma disciplina que carecerá de recursos. “Mas, caso esse 
ensino religioso seja implantado, queremos ser contemplados em 
igualdade de condições, não importando se nossas religiões são 
majoritárias, minoritárias, discriminadas ou vistas através de ótica 
preconceituosa”, advertiu, lembrando a necessidade de que os 
professores não pertençam a nenhuma área confessional. 

Valéria de Souza explica que a sugestão do inter-
confessionalismo do professor foi mantida. “Em caso de descumprimento 
desta norma, a Secretaria e os órgãos de vigilância devem ser 
comunicados, pois, realmente nossa intenção é que não haja proselitismo 
nas escolas públicas paulistas”, observa.  

Cláudia de Souza, conhecida como Monja Coen, da Comunidade 
Zen Budista reiterou a necessidade da capacitação do corpo docente no 
ensino das disciplinas e que ela deveria ser ministrada por líderes de 
todas as religiões, seguindo, novamente a idéia da inter-religiosidade. 
Posição semelhante foi explicitada pelo representante da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Atílio Campanini que 
também questionou a inabilidade dos professores, que sem capacitação, 
poderiam condenar determinadas crenças e práticas religiosas54.  

                                                           
54  Vários, Coordenadoria de Normas Pedagógicas da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo; Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O ensino 
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O presidente do Rabinato da Federação e Congregação Israelita 
de São Paulo (CIP), Henry Sobel, declarou grande preocupação e 
contrariedade contra o ensino da disciplina. Para ele, é impossível que 
todas as religiões sejam atendidas em apenas um ano de curso e que, 
mesmo tendo em vista o potencial de se trabalhar a alteridade, a matéria 
prejudicaria as crianças a quem os pais não querem oferecer nenhum 
tipo de religião.  

Tendo em vista sua própria crença, Sobel afirmou que o ensino 
sobre a Bíblia católica ou sobre a figura de Jesus para crianças judias 
poderia causar desconforto para a comunidade. “É inadmissível, a nosso 
ver, que algumas crianças brasileiras, por professarem um credo que não 
é o da maioria, sejam colocadas na posição de serem vistas e verem a si 
mesmas como estrangeiras em sua própria pátria”, condenou.  

O representante do islamismo ouvido pela Cenp foi o Sheik 
Muhammad Ragip, da Ordem Sufi Halveti Jerrahi que indicou que para 
ele, bem como para as outras instituições muçulmanas, o ensino religioso 
na escola pública, desde que não assuma características proselitistas 
pode ser interessante. Como o conhecimento é a base da religião 
muçulmana, o sheik insistiu que todas as crianças e jovens devam ter 
acesso a todos os fundamentos religiosos, pois censurando-os, violar-se-
ía também o livre arbítrio. “O sagrado Alcorão registra, Alá nos disse, não 
há compulsão em aceitar esta ou aquela religião, ou a desrespeitar esta 
ou aquela religião. Alá deu ao ser humano o direito sagrado do direito a 
escolha e a criança deve aprender isso”, salientou55.  

Para ele, o único temor são as apropriações e explicações 
errôneas de termos corânicos que podem ser feitas pelos professores 
que ministrarem a disciplina. Conceito como o da Jihad (esforço), não 
deve ser traduzido como “Guerra Santa”, e nem a idéia de que o 
islamismo é uma religião guerreira deve ser postulada. Jerrahi aponta 
que no Alcorão existem frases que podem indicar essas apropriações. No 
entanto, ele afirma que elas fazem parte de um contexto maior, no qual 
de maneira alguma se prega a violência.  

Cabe lembrar que o Alcorão foi revelado no século VII, época em 

                                                                                                                                  

religioso na Escola Pública. Anexo 7 – 1ª Audiência Pública do Ensino Religioso, em 12 
de Novembro de 2001: Seleção de intervenções 
55

  Idem.  
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que as disputas e guerras entre os países eram violentas. No seu texto, o 
profeta indica a necessidade de defesa do indivíduo, porém, essa 
proteção não pode ser lida como provável incitação de ataque a outras 
civilizações e povos. E mais ainda, Muhammed no seu retorno de 
Medina, não assassinou nenhum dos seus inimigos, prática usual e 
comum no cotidiano dos líderes religiosos e políticos da Europa da 
mesma época. 

“Seria perigoso que o ensino religioso, mesmo não confessional, 
fosse feito sem orientação de pessoas ligadas às religiões, que não 
tivessem uma fundamentação teórica e soubessem do que falar. Os 
professores deveriam ter acompanhamento de pessoas dedicadas às 
religiões que pudessem esclarecer questões polêmicas”, completou.56   

Em contrapartida, o representante da Associação de Professores 
do Ensino Religioso (Asper), que se reúne em fóruns periódicos desde 
1995, Ascânio João Sedrez, a disciplina deve ser plural e democrática. 
Porém, ele acredita que muitas das críticas feitas à disciplina são fruto de 
medo de que determinadas entidades religiosas se sobressaiam em 
detrimento de outras. “Fica muito claro aqueles receios, que nós temos 
até razões históricas para ter, no sentido do proselitismo, do 
favorecimento, se obviamente eles ocorrem ainda, a mesma coisa 
acontece nos outros campos do conhecimento em que a escola trabalha”, 
observou. 

 
 

Ayyavazhi (Símbolo dhármico)  
 
Para ele, cabe ao educador e aos órgãos competentes esta 

                                                           
56  Vários, Coordenadoria de Normas Pedagógicas da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo; Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O ensino 
religioso na Escola Pública. Anexo 7 – 1ª Audiência Pública do Ensino Religioso, em 12 
de Novembro de 2001: Seleção de intervenções 
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vigilância, mas que o fato da possibilidade de proselitismo existir não 
deva influenciar na existência ou não da disciplina, pois, dessa forma ele 
disse que se perderiam chances de promover a cultura da tolerância. 
“Nós temos uma diversidade muito grande e é nessa diversidade que 
vamos educar. Tolerância sem diferença é monotonia; hoje nós temos 
que trabalhar com a diversidade e cada professor a partir do seu lugar, 
explicitando concretamente seu lugar hermenêutico, seu lugar na religião” 

57, insistiu.  

Confessional X Inter-confessional 

 

Porém, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Luiz Cláudio Cunha, afirmou que essa discussão entre confessional 
(destinado a religião da maioria) e inter-confessional (atende a 
pluralidade) nem deveria existir. “Não debatemos mais se a escola deve 
ser laica ou não e isto é absurdo. Onde está o apoio político e a luta pelo 
estado que efetivamente não esteja ligado a nenhuma ordem religiosa”, 
condenou, no Seminário Internacional “Laicidade do Estado, Políticas 
Públicas e Educação”, promovido em maio na Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo (FEUSP).  

 

 
 

Aum ou Omkar (Diversas religiões do extremo oriente, como por 
exemplo, o Hinduísmo) 

 
Para ele, à medida que a influência do catolicismo diminui, 

aumenta sua pressão indireta, lembrando que a cada mês, fecha-se uma 

                                                           
57  Idem.  
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escola particular religiosa no Brasil. "O peso dessa hegemonia, que já é 
tão grande, tende a aumentar com as crises políticas do Brasil. A enorme 
mescla de partidos políticos com as instituições religiosas é prova disso. 
É tão visível que o Partido Republicano do vice-presidente, reeleito e com 
alguns ministérios no bolso, é de uma direção religiosa", pontua. 

Cunha acredita que, embora o propósito seja a educação inter-
confessional, na prática o que acontece é o que ele chama de “ensino 
confessional católico” que, levas as bases cristãs para a discussão da 
moral e da ética.  

Exemplos preocupantes 

 

Enquanto em São Paulo se adota o modelo que busca atender 
todas as religiões, os estados do Rio de Janeiro e Bahia estipularam o 
ensino confessional que, grosso modo, significa que sua oferta vem de 
acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável ministrada 
por professores ou orientadores religiosos das respectivas religiões. 

O que significa que, aproximadamente 1,7 milhão de alunos são 
divididos por credo durante a disciplina religiosa, a ser abordada, 
separadamente, por doutrinas como a católica, a evangélica, a espírita, a 
do candomblé ou outras que se manifestarem predominantemente na 
comunidade. "Porém, o resultado acaba sendo bem diferente, pois cada 
professor da disciplina precisa de certificação de sua ordem religiosa 
para ministrá-la. Claramente e dada à predominância das católicas e 
pentecostais, resta, em suma, o ensino confessional cristão", observou 
Cunha. 

No caso do Rio de Janeiro, a metodologia virou uma celeuma, 
pois, ainda na gestão de Anthony Garotinho (PMDB) sancionou-se que 
os professores de ensino religioso, admitidos por concurso público e 
certificados pela ordem religiosa a que pertençam, tenham suas licenças 
e cargos cassados em caso de mudança de credo ou atitude e ação que 
desrespeite a fé a que respondem. "No ensino religioso mistura-se o 
público e o privado. A religião vira artefato de doutrina no espaço público, 
laico e plural", condenou Cunha.   

Em ambos os estados, verifica-se a vitória de determinados 
grupos políticos que conseguiram emplacar no sistema público suas 
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ordens religiosas. “Virou um espaço para se agregar fiéis e agora, nossa 
luta que antes era pelo ensino laico, virou que, pelo menos, tenhamos o 
ensino confessional”, contou Cunha. 

Valéria de Souza, da Cenp de São Paulo, conta que a mesma 
pressão política vitoriosa no estado fluminense e bahiano se mostra cada 
vez mais forte em São Paulo. “Constantemente somos chamados pelas 
organizações católicas e protestantes para revermos a forma como que 
estipulamos o inter-confessionalismo. Para eles, é visivelmente um 
espaço de grande interesse a ser colonizado”, conta. 

Pregação e controle moral 

 

Segundo Cunha, observa-se que tanto em São Paulo, quanto no 
Rio de Janeiro e nos outros estados, os professores gostam do ensino 
religioso, pelo seu caráter disciplinatório, pois, em suma, a matéria 
pontua os deveres e normas do alunato perante a autoridade professoral. 
"Na base, os professores acreditam que qualquer religião serve na 
instauração da ordem. É a réplica do manda quem pode, obedece quem 
tem juízo", ponderou, lembrando que, em grande número de instituições 
o caráter facultativo da disciplina é escondido dos pais e alunos.  

Cunha conta que diferentemente de vários dos países islâmicos, 
em que a religião se fundiu com o Estado, o Brasil tem sua organização 
política laica, mas, a presença constante de determinadas ordens 
religiosas em todos os campos públicos, faz com que a escolha individual 
da pessoa seja apartada pela supremacia de determinado credo. “Não é 
a toa que nossos tribunais, escolas e órgãos estatais têm crucifixos 
pendurados em suas paredes”, concluiu.  
 

Estrela e lua crescente (Islamismo)  
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http://www.icarabe.org  

Agosto 2005  
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Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) 
Aula: Fronteiras e limites do espaço religioso no Estado laico 

Coordenação: Dra. Sueli Carneiro (GP Discr. Prec. Estigma - FEUSP/ 
Geledés) 
Prof. Dr. Marco Huaco (Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 
Peru) 
Procuradora do Estado Dra. Ana Sofia Schmidt de Oliveira (IBCCRIM) 
Prof. Dr. Luiz Antônio Cunha (Faculdade de Educação - UFRJ) 
Dra. Margarete Arilha (CEBRAP/CCR/PROSARE) 
Prof. Dr. Fernando Seffner (Faculdade de Educação - URGS) 
http://www3.fe.usp.br/secoes/dpe/  
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Mundo Árabe Contemporâneo: História e Geopolítica 

Organizado pelo Instituto de Cultura Árabe 
http://www.icarabe.org  
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Outras referências: 

 

Todos os textos coletados da Wikipedia (www.wikipedia.org.br) foram 
coletados entre 1º de março e 22 de setembro de 2007.  
 
 
 

 

 


