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Para Sylvia Caiuby Novaes, 
que peregrinou comigo desde o nosso primeiro encontro na USP.

Para mulheres muçulmanas,
que a peregrinação (Hajj) chegue a todas e seja aceita por Deus.
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Travessia
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Professor Titular
Departamento de Antropologia
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“Ah, tem uma repetição, que sempre outras vezes em 
minha vida acontece. Eu atravesso as coisas – e no meio da 
travessia não vejo! – só estava era entretido na ideia dos lu-

gares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe: a gente 
quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra ban-
da é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do em que 

primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso?”

 ( João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, 1988, p. 26)

Em um dos seus ensaios de juventude, Walter Benjamin 
via a tarefa de uma filosofia vindoura descobrir ou criar um 
conceito de conhecimento capaz de tornar possível uma ex-
periência de Deus1. Assim questionava a pobreza da noção de 
experiência que ele encontrava na filosofia de Kant. O livro de 

1 Benjamin, Walter. On the program of the coming philosophy. In: Selected 
Writings. Volume 1: 1913-1926. Cambridge; London: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 1996, p. 105.
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Francirosy Barbosa chama atenção pela intensidade da busca 
por uma experiência com o sagrado. Na virada das páginas se 
encontram os registros de uma antropóloga peregrina.

Num percurso que se iniciou há mais de vinte anos em 
uma mussala (casa de oração) na Rua Marcolina, em São Paulo, 
Francirosy realizou pesquisas de mestrado e doutorado na USP 
e de pós-doutorado em Oxford; também se tornou professora 
na USP de Ribeirão Preto. Conheceu inúmeras comunidades 
islâmicas na metrópole de São Paulo, em estados do Norte ao 
Sul do Brasil e em outros países: Cuba, Turquia, Marrocos, Irã, 
Arábia Saudita, Inglaterra, Espanha e Portugal. 

As pesquisas de Franci não apenas transmitem conheci-
mentos acadêmicos. Elas produzem o saber que vem de uma 
experiência com o Islam. Ao longo dos anos de sua formação 
e atuação como antropóloga, a pesquisadora se descobre mu-
çulmana. Em 2013, ela reverteu ao Islam. Como quem se lança 
num remoinho do tempo, despertando imagens dos fundos de 
uma história do esquecimento, Franci vai ao campo. Uma an-
tropóloga no Islam, uma muçulmana na antropologia. 

Inquietante, liminar, essa etnografia leva as marcas não 
apenas de uma observação participante, mas de uma partici-
pação observante, e, sobretudo, como a autora sugere, de um 
corpo participante. Na busca dos sentidos do mundo do Islam, 
a pesquisadora mobiliza os sentidos do corpo. Dos sentidos do 
corpo se formam os sentidos do mundo.

O recorte do livro é preciso: o rito do Hajj, o quinto pilar 
do Islam. Trata-se da visita que todo devoto muçulmano deve 
fazer a Meca, ao menos uma vez em sua vida, desde que reúna 
condições físicas e econômicas. A peregrinação do Hajj, um 
rito de passagem, se constitui como uma das experiências fun-
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dantes do Islam. Ritos dessa espécie suscitam deslocamentos 
do lugar vivido das coisas. Momentos de suspensão de papeis, 
no límen do tempo e da vida social, produzem conhecimento. 
Dos fundos do esquecimento, surgem elementos não resolvi-
dos, carregados das forças do caos. Como matéria vulcânica, 
poderosa e informe, emergem imagens estruturalmente arre-
dias, friccionando o aqui e agora. Universos sociais e simbólicos 
se desmancham, entram em colapso, ao mesmo tempo em que, 
da experiência do caos, se recriam. Como mostra Victor Tur-
ner, ritos de passagem são como espelhos mágicos que recon-
figuram os estilhaços da vida social, colocando-os em novas, 
surpreendentes e, às vezes, abruptas relações2. Tomb and womb, 
túmulo e útero. Na reversão da direção do tempo, a experiência 
da morte precede o nascimento, possibilitando o renascimento 
dos seres e das coisas.

O termo “peregrino”, como descobre a autora, vem do 
vocábulo latino peregrinus, que designa o estrangeiro, aquele 
que vem de longe. A palavra evoca a experiência da viagem e 
do deslocamento. Associa-se à ideia de aventura. Ela também 
remete, gostaria de notar, à própria etimologia de experiência, 
que deriva do indo-europeu per, com o significado literal, justa-
mente, de “tentar, aventurar-se, correr riscos”. Experiência, pe-
regrino e perigo vêm da mesma raiz. A derivação grega, perao, 
“passar por”, também chama atenção pelo modo como evoca a 
ideia de ritos de passagem.

2 A metáfora do “espelho mágico” aparece em vários escritos de Victor 
Turner. Cf. Turner, Victor. Images and Reflections: Ritual, Drama, Car-
nival, Film and Spectacle in Cultural Performance. In: The Anthropology of 
Performance. New York: PAJ Publications, 1987, p. 22.
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Daí a relevância, num estudo do Hajj, de uma antropo-
logia da experiência e da performance. Nesse registro, a per-
formance constitui a expressão da experiência — não da mera 
experiência, mas de uma experiência marcante de quem, se 
encontrando ou se colocando em estado de risco, elabora os 
sentidos do seu mundo.

No preâmbulo do relato da pesquisadora se encontram 
os registros da sua aprovação para participar do Hajj e dos pre-
parativos para a viagem. Saindo do aeroporto de Guarulhos, 
São Paulo, o percurso será marcado por três etapas: Medina, 
Meca e Mina. Como uma exceção à regra, Franci viaja sem um 
acompanhante masculino.

“O Hajj do coração”. Sonhos de morte. Prenúncios de 
um processo ritual. Franci tinha a certeza de que morreria du-
rante a peregrinação. Pediu a dois amigos muçulmanos para 
que cuidassem dos seus filhos e não os abandonassem caso não 
voltasse. Intuindo que menos é mais, preparou o seu “kit Hajj”, 
consistindo de abayas pretas (e outras peças de roupa), remé-
dios e um bom tênis. Os preparativos envolvem cuidados para 
que viaje sem dívidas e sem mágoas para com as pessoas. Pro-
messas de um renascimento. Tomb and womb, túmulo e útero. 
Sonhos de morte, renascimento. Numa primeira manifestação 
de choro, ao recontar um dos seus sonhos, a pesquisadora pe-
regrina busca amparo nas palavras do Sheik Mohamed Bukar: 
“A gente faz o Hajj do coração e depois o do corpo”. No aero-
porto de Guarulhos, ouve as palavras do Sheik Jihad: “O Hajj é 
andar e paciência, comer e paciência, beber e paciência, fila do 
banheiro e paciência”.

Primeira etapa. Em Medina, Franci se aloja com quatro 
mulheres do grupo, duas colombianas e duas brasileiras. Elas 
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visitam o túmulo do Profeta Muhammad. A peregrinação se 
inicia num espaço da morte. A seguir, em um lugar adjacente, 
abre-se outro espaço: o Rawdah (em árabe, literalmente, “jar-
dim”), conhecido como um dos jardins do paraíso. Medina é 
a cidade para onde o profeta se exilou devido às perseguições 
sofridas em Meca. Um dos jardins do paraíso se apresenta no 
lugar do seu exílio, ou hégira. Em Rawdah Franci tem uma se-
gunda experiência de choro. Dessa vez, gravada em áudio pela 
pesquisadora em mensagem para o Sheik Jihad, o seu grande 
interlocutor desde as suas primeiras pesquisas em São Paulo. 
Na gravação ouve-se um pranto ou súplica evocando uma ex-
periência coletiva do sofrimento de mulheres, seguido por um 
louvor à sabedoria e paciência do profeta.

A experiência em Medina ocorre na periferia do proces-
so ritual. “Medina não faz parte do Hajj, mas sim da viagem”. 
E, no entanto, “Medina é a cidade do coração”. Na compara-
ção entre comerciantes de Meca e Medina, as qualidades dos 
últimos sobressaem: são generosos e gostam de conversar. Em 
uma nota de rodapé, Franci se recorda dos comerciantes da 
Rua 25 de Março, em São Paulo, e das caminhadas que fazia 
na infância com a sua mãe, uma costureira que ali, em meio às 
multidões, adquiria os aviamentos para o seu trabalho.

Segunda etapa. De Medina as peregrinas seguem em 
grupo para Meca, onde de fato se inicia o percurso ritual do 
Hajj. Ali se hospedam no Hotel Hilton. Um oásis moderno, 
uma iluminação profana do paraíso? Em Meca a experiência 
do Islam se avoluma. Ganha densidade. Chama atenção o aflu-
xo das massas vindas dos lugares mais variados e distantes do 
globo. De modo impressionante, multiplicam-se os números 
de peregrinos africanos, asiáticos e árabes. Em torno da Caaba, 
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a pedra negra, imensa e sagrada do Islam, que se ergue em 
forma de cubo, giram os devotos. Num movimento circular, 
como se elas fossem movidas pela ação de uma oleira oculta, as 
multidões recriam o universo do Islam. 

No movimento anti-horário de um remoinho, como 
quem rememora um passado, fazendo voltar o próprio tempo, 
ou fazendo-o renascer, os peregrinos realizam o rito do tawaf: 
caminham sete vezes em torno da Caaba. Acompanhando o 
fluxo, Franci também realiza o tawaf. Ao receber a informação 
(dada pela esposa do sheik) de que, naquele momento, elas es-
tariam na quarta volta, a pesquisadora tem um novo acesso de 
choro. Trata-se do terceiro em registro.

Um quarto choro registra-se a seguir. Manifesta-se num 
local conhecido como as Águas de Zamzam. Ao beber um copo 
dessas águas, a pesquisadora se emociona. Recordando a his-
tória de Hagar, a escrava ou segunda esposa de Abraão, revive 
corporalmente a narrativa do Alcorão, fazendo o caminho que 
Hagar teria feito em busca de água para o seu filho Ismael.

Terceira etapa. De Meca o grupo de peregrinos se dirige 
a Mina. A pesquisadora aponta para uma premissa conceitu-
al: socialmente produzidas, as emoções se impõem a membros 
de coletividades que se encontram em dadas situações morais. 
Chama atenção, como visto acima, o modo como o choro pode 
marcar diferentes momentos de um processo ritual. No presen-
te relato há quatro registros: o primeiro, em São Paulo, durante 
o “Hajj do coração”; o segundo, em Medina, no Rawdah, um 
dos jardins do paraíso; o terceiro, em Meca, durante o tawaf, 
em uma das voltas ao redor da Caaba; e o quarto, também em 
Meca, nas águas de Zamzam. Cada choro pontua um momen-
to de catarse. 
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Em Mina não há um relato de choro. No entanto, o 
cenário descrito não deixa de causar impacto: multidões de 
peregrinos exaustos, deitados sob um sol ardente e um calor 
de mais de 45 graus; pessoas se arrastando no chão, comendo 
restos de comida; filas intermináveis dos banheiros. Visões es-
catológicas. Tumulto, dispersão. Ao invés de uma imagem do 
paraíso, uma Torre de Babel. Em lugar da sabedoria, a confu-
são das línguas. O demônio solto no meio do redemunho. João 
Guimarães Rosa. Em terras da Arábia, relampeia uma imagem 
dos sertões do Brasil. Iluminação profana. Estilhaços de expe-
riência. Travessia. A autora escreve: “Mina não é só beleza. É a 
vida como ela é”. 

Tapetes mágicos. Mais do que uma antropologia da per-
formance, o estudo de Francirosy constitui uma antropologia 
em performance. Trata-se de uma antropologia da experiência 
e, também, de uma autoetnografia. Desejando ver-se num es-
pelho, a autora se encontra no espelho mágico do ritual. Nele 
relampeiam imagens não apenas da vivência de uma pesqui-
sadora, mas, também, da experiência multiforme, caleidoscó-
pica e coletiva das mulheres e pessoas com quais ela andou. 
Acompanhando os movimentos surpreendentes da vida social, 
a vivência da pesquisadora peregrina ilumina uma experiência 
coletiva. Em meio à travessia, a pesquisadora se transforma. 
Em Muzdalifah, nos arredores de Mina, ela dormiu ao relento 
num tapete de oração. Se rituais se assemelham a espelhos má-
gicos, tapetes de oração não deixam de se assemelhar a tapetes 
mágicos. Em tapetes de oração, peregrinos também são trans-
portados e transformados.

Fontes de Hagar. Desde as primeiras imagens fotográ-
ficas captadas pela pesquisadora na Rua Marcolina, São Paulo, 
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observa-se a aproximação com um universo feminino. Irre-
quieto, questionador, demolindo estereótipos, o feminismo de 
Franci nasce de uma experiência com o Islam. E bebe de suas 
águas, das fontes de Hagar e de mulheres muçulmanas. Talvez 
não haja na narrativa da pesquisadora imagem mais bela ou 
poderosa que a Hagar.

Ao beber das águas de Zamzam, Franci pensou no sofri-
mento de Hagar e do seu filho Ismael. Conforme as escrituras 
sagradas, a primeira esposa de Abraão, que se chamava Sarah, 
ao ver que não conseguia engravidar, deu a sua escrava Hagar 
ao marido para que, assim, ele pudesse ter um filho. De Ha-
gar nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão. Quando, enfim, 
nasceu o filho de Sarah, cujo nome era Isaac, Hagar foi banida 
da presença de Abraão e forçada a caminhar pelo deserto com 
Ismael em seus braços.

Conforme a tradição, entre os montes Safa e Marwa Ha-
gar buscou água para o seu filho até que, depois de sete voltas, 
indo e voltando, águas começaram a brotar do chão. Enquanto 
ela dizia zamzam, zamzam (“junta, junta”), tentando reuni-las 
com os braços, as águas jorravam. No local se formou o Poço de 
Zamzam.

O feminismo de Franci leva as marcas de Hagar e das 
mulheres muçulmanas com as quais andou e conviveu3. Embo-
ra ambos, judeus e muçulmanos, considerem-se como filhos de 
Abraão, as mulheres, como observa a antropóloga, definem a 
descendência. De Hagar vêm os povos muçulmanos, de Sarah 
os judeus. 

3 Há outras imagens reluzentes de mulheres no Islam, tais como a de Kha-
dijah, a mercadora bem-sucedida e primeira esposa de Muhammad. Mas, 
neste relato do Hajj, fulgura Hagar.
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No final de sua narrativa, a pesquisadora compara o Hajj 
à experiência de ter um filho. Tomb and womb, túmulo e útero. 
Em Medina, peregrinos visitam o túmulo do profeta e, depois, 
se veem em um jardim do paraíso. Em Meca, como seres feitos 
de barro renascendo no movimento circular de uma oleira, ou 
de um útero, eles andam em torno da Caaba. Nas águas de 
Zamzam, onde Hagar reuniu águas brotando do chão, peregri-
nos conhecem corporalmente o barro de que são feitos.

O modo como surgem imagens do universo feminino 
pode surpreender. Uma das imagens vitais do relato de Fran-
ci emerge numa nota de rodapé, em meio a um relato sobre 
o comércio nas ruas tumultuadas de Medina. Observando as 
malas e sacolas carregadas de objetos de compra e venda, a pes-
quisadora se lembra da Rua 25 de Março, em São Paulo, e das 
caminhadas que fazia na infância, em meio às multidões, com a 
sua mãe, uma costureira que por ali costumava comprar os seus 
tecidos e materiais de trabalho. Às margens do processo ritual, 
dos fundos de uma experiência em lugares profanos, emerge 
uma imagem de mãe.

Ruídos. Paciência. Sabedoria do Sheik Jihad. Em Raw-
dah, um jardim do paraíso, contemplando a profunda paciência 
do profeta, a pesquisadora chorou. No atraso de quase doze 
horas para a saída de um ônibus, lembrou-se das palavras do 
sheik: “Hajj é paciência”. Nas filas intermináveis e escatológi-
cas de banheiro, também se lembrou: “Banheiro e paciência”. 
No final do Hajj, a paciência aparece como um aprendizado 
central: “quanto mais paciente, mais perto de Deus”.

Mas há ruídos. A pesquisadora se incomoda. Manifesta 
inconformismo com modelos patriarcais. Embora feliz com a 
autorização para fazer o Hajj, não se conforma. Irrita-se com o 
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fato de constituir uma exceção à regra. Quem inventou a regra 
de que as mulheres precisam dos homens para fazer o Hajj? 
Em Rawdah, uma visão do profeta em sua infinita paciência 
imediatamente se desfaz ou se transforma em revolta. Por que 
as mulheres estão sujeitas a horários reduzidos? Por que os ho-
mens estabeleceram horários tão curtos e rígidos para as visi-
tas das mulheres aos jardins do paraíso? Às vezes sentimentos 
de revolta se manifestam com humor. Em Mina, nas filas de 
banheiro, a pesquisadora se comove com a cena e também se 
exaspera: “Havia mulheres idosas e com machucados que pe-
diam para passar à frente. Eu já tinha passado Mina inteira na 
frente (...). Confesso que quase escrevi para o sheik para per-
guntar se tudo bem eu não deixar a décima quinta senhorinha 
passar na minha frente. Banheiro e paciência”. A pesquisadora 
se emociona com cenas pungentes do universo feminino. In-
clusive se inspira nas palavras de Muhammad, tais como as que 
o profeta proferiu no Monte Arafat, no “sermão de despedida”, 
para reivindicar respeito mútuo, igualdade e gentileza nas rela-
ções entre homens e mulheres. Em sua descrição das andanças 
de Hagar, manifesta inconformismo com o sofrimento, o de-
samparo e a culpa que fazem parte da experiência das mulheres 
mundo afora. Os questionamentos — é bom deixar claro — 
brotam da experiência da pesquisadora não apenas como uma 
antropóloga no Islam, mas, principalmente, como uma muçul-
mana na antropologia. A sua revolta se dirige não apenas aos 
homens, mas contra os estereótipos da academia criados em 
torno do Islam, como se as mulheres não muçulmanas fossem 
mais emancipadas e menos sujeitas à violência dos homens e 
das sociedades patriarcais. Paciência e revolta. Inconformismo. 
A força da narrativa da pesquisadora tem a ver com os ruídos.
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Travessias, travessuras. Em peregrinação, a antropóloga 
busca uma experiência do sagrado. Ao longo do percurso de-
votas e devotos têm acesso a espaços e tempos extraordinários. 
Em Meca, a realização do tawaf, ou das sete voltas em torno da 
Caaba, e a visita ao Poço de Zamzam para beber de suas águas 
se apresentam como manifestações do maravilhoso. Em Me-
dina, peregrinos visitam o túmulo do profeta. E adentram, em 
Rawdah, um dos jardins do paraíso. Em Mina, porém, no final 
do percurso, outra espécie de experiência chama atenção. Ao 
invés de um jardim do paraíso, uma Torre de Babel. Em lugar 
do maravilhoso, um cenário da miséria humana. Tumulto, dis-
persão. Visões escatológicas. Iluminações profanas. Em lugar 
do sagrado, “a vida como ela é”. Com a força de um efeito de 
interrupção se produz um despertar.

Em busca do sagrado, a antropóloga se depara em Mina 
com uma experiência profana. No chão da mesma barraca dor-
miam dezesseis mulheres, uma colada na outra. “As vidas se 
misturavam naquele espaço: eram afetos e laços que iam sen-
do construídos”. Em meio a uma paisagem insólita, em que 
as atenções se voltam aos escombros da história, com graça e 
beleza a vida se recompõe.

Em diferentes momentos do percurso, surgem imagens 
de figuras sagradas ou extraordinárias: Abraão, Hagar, Isma-
el, Muhammad.... Mas, também emergem imagens de pessoas 
que compõem os momentos da experiência cotidiana. Algumas 
delas, embora ausentes, fazem ou já fizeram parte do convívio 
da pesquisadora. Às vezes essas figuras evocam a experiência 
de um extraordinário cotidiano. No Rawda, Franci viu no ros-
to de cada mulher as muçulmanas que vivem no Brasil e seus 
problemas. Lembrou-se de pessoas que pertencem a seus gru-
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pos de pesquisa. No “Hajj do coração”; nas Águas de Zamzam, 
rememorando a história de Hagar com o seu filho nos braços; e 
em outros momentos; emergiram imagens dos seus filhos. Nas 
ruas do comércio em Medina, relampeou a imagem de sua mãe. 
Imagens distantes que se afundam no tempo e se ramificam no 
espaço se articulam na experiência de uma antropóloga pere-
grina, iluminando o aqui e agora.

Em Mina aflora uma paisagem brasileira, uma imagem 
de sertão. Ela vem, como quem brinca com palavras, dos ser-
tões de Minas Gerais, dos sertões profundos de João Guima-
rães Rosa. Em Mina, da Arábia Saudita, as palavras de Rosa 
soam possivelmente como as de um sheik muçulmano: “O real 
não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é 
no meio da travessia” . Um detalhe que não se encontra neste 
relato pode ser relevante: a pesquisadora também vem dos ser-
tões. Em seu caso, dos sertões de Carolina, Maranhão. Traves-
suras dos sertões.

Em travessia, como quem realiza um “Hajj do coração”, 
se faz a leitura do relato de Francirosy Campos Barbosa. A 
riqueza da formação dessa pesquisadora peregrina, que aflora 
em sua experiência de campo, merece atenção. O livro leva as 
marcas de muitos diálogos realizados por Franci ao longo do 
seu percurso com pessoas das comunidades islâmicas, mulheres 
muçulmanas, peregrinos e pesquisadores e colegas de grupos 
de pesquisa, incluindo os que ela coordena atualmente, tais 
como MARYAM, GRACIAS (Grupo de Antropologia em 
Contextos Islâmicos e Árabes) e NAI (Núcleo Acadêmico Is-
lâmico); e outros de quais participa, tais como GRAVI (Grupo 
de Antropologia Visual) e NAPEDRA (Núcleo de Antropo-
logia, Performance e Drama). Deste último a Franci participou 
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de modo expressivo desde o momento de sua criação, marcan-
do a experiência de colegas e amigos. Tenho o privilégio de me 
contar entre eles.

Referências

BENJAMIN, Walter. On the program of the coming philo-
sophy. In: Selected Writings. Volume 1: 1913-1926. Cambridge; 
London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1996.

GUIMARÃES ROSA, João. Grande Sertão: Veredas. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1988.

TURNER, Victor. Images and Reflections: Ritual, Drama, 
Carnival, Film and Spectacle in Cultural Performance. In: 
The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications, 
1987.



Página intencionalmente deixada em branco



INTRODUÇÃO

A sede por conhecimento era inata em mim, desde a mais 
tenra idade, era como uma segunda natureza implanta-

da por Deus, sem qualquer vontade de minha parte.

Al-Ghazali

Este livro é fruto da minha tese de livre docência que me 
fez retomar alguns percursos acadêmicos, escolhas e acasos que 
me levaram à temática que agora será explorada. São mais de 
20 anos dedicados a pesquisas em comunidades islâmicas. O 
início, que resultou no meu mestrado, começou com um olhar 
detido sobre fotografias de famílias de uma comunidade espe-
cífica — Pari — em São Paulo, composta na época por maio-
ria de pessoas árabes, mais precisamente na mussala (sala de 
oração) existente à Rua Marcolina. Hoje, o que temos é uma 
Mesquita na Rua Barão de Ladário que comporta milhares de 
frequentadores, com uma grande presença de revertidos brasi-
leiros, africanos ou de outras etnias. 

A pesquisa de mestrado visava a investigar o uso de ima-
gens em contextos islâmicos partindo da premissa de que seus 
usos sofreriam restrições, uma vez que no Islam é proibido re-
zar diante de imagens figurativas. A imagem figurativa assu-
me outros estatutos; por isso procurei pesquisar os usos que a 
comunidade islâmica do Pari fazia das fotografias. Seriam elas 
também interditas? As imagens fotográficas suscitaram em 



30

Francirosy Campos Barbosa

campo outras discussões além das fotos que as famílias produ-
ziam. Conversas sobre fotos de imprensa e sobre as fotos que 
eu mesma fazia também viraram pautas das conversas durante 
a pesquisa. Deste modo, três caminhos de análises foram des-
critos: as fotos que eles produziam de si mesmos, as fotos da 
imprensa e as fotos da pesquisadora. É relevante destacar que 
esse trabalho sobre fotografia fez com que muitos antropólo-
gos me classificassem como pesquisadora de mulheres muçul-
manas; talvez porque eram elas com quem eu mais conversava 
naquele período. Tal aproximação com o universo feminino só 
fui problematizar com minha entrada em campo no doutorado.

O doutorado, por sua vez, foi aguçado com as questões 
da performance e da oralidade. Estar entre arabescos, luas e 
tâmaras me proporcionou os sentidos dos quais jamais conse-
gui sair sem que a antropologia da experiência permeasse todo 
o campo. A antropologia da experiência me sinalizou caminhos 
frutíferos, um ir e vir nesse processo de descobertas etnográfi-
cas, nessas “peregrinações”. Os objetivos dessa pesquisa eram 
buscar os “sentidos” de ser muçulmano, assim como as percep-
ções que pudessem me dar um mapa do que muda sensorial 
e performaticamente ao entrar na religião em contraposição 
aos nascidos muçulmanos. Para isso, me dediquei a estudar os 
rituais: são eles que marcam o tempo/espaço islâmico e as mu-
danças desse sensível apreendido. Práticas religiosas/devocio-
nais como a oração, o jejum e a peregrinação foram descritas. 
Como a maioria dos doutorandos, finalizar a tese demandava 
um desapego às quase 400 páginas. Afinal, essas eram suficien-
tes para contar tudo que tinha proposto, mas só conseguir dar 
fim quando folheei as páginas do livro As Mil e Uma Noites e li 
a seguinte passagem:



31

HAJJ – A experiência de peregrinar

Havia resolvido, após a primeira viagem, passar tranquilamente o 
resto dos meus dias em Bagdá, como vos disse ontem. Mas dali a 
pouco, cansei-me daquela vida inativa. O desejo de viajar e negociar 
de novo se apoderou de mim; comprei mercadorias próprias para 
o que pretendia, e parti pela segunda vez com outros mercadores 
cuja honestidade me era conhecida. Embarcamos num bom navio, e, 
após nos recomendarmos a Deus, começamos a viagem... Sherazade 
(Cheherazade) foi obrigada a interromper a história, por ver que o 
dia acabava de aparecer; mas na noite seguinte, assim continuou a 
segunda viagem de Simbá... (2001, p. 216).

Temos sempre a impressão de que a vida acaba depois da 
finalização de um trabalho, mas na verdade ela apenas encontra 
outros caminhos. O trabalho atual é mais um entre tantos que 
demarcam um período de empreendimentos acadêmicos, de 
vivência docente e que equaciona um determinado amadureci-
mento. Mas o fazer é todo dia, a realidade é o caminho, já nos 
diria Guimarães Rosa, e chegar a algum lugar é consequência 
do vivido. É do vivido que trata este livro. Vivido, observado, 
sentido no tempo das coisas, nos lugares das coisas... 

No início tudo era mais difícil: a não familiaridade com 
os termos islâmicos/árabe e a falta de pesquisas no Brasil. Eram 
poucos os pesquisadores e completamente desconhecidos na 
época. Produziam, mas a visibilidade só veio após os eventos 
do 11 de setembro e, ao contrário do que foi nos dito por uma 
professora na RAM1, em 2007, era muito bom e significativo 
que, após o 11 de setembro, as pessoas se dedicassem a estudar 
o Islam no Brasil e que isso não se tratava de uma “modinha”, 
mas de uma exigência intelectual para que outros pesquisado-
res se detivessem nesse tema de formas variadas. 

1 Reunião de Antropologia do Mercosul.
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Se os percursos foram a imagem e a performance que 
delineavam os meus trabalhos e o arcabouço metodológico, 
foi mais demorado me assumir como pesquisadora de religião. 
Por muito tempo evitei o título, pois olhava mais para o fa-
zer estético e êmico das coisas vividas. Estava certa de que ao 
terminar o doutorado, em 2007, finalmente poderia estudar o 
Islam: agora sim estaria apta para entender esse universo, as 
trocas teológicas, políticas e sociais, enfim, todo o universo que 
se descortinava no fazer etnográfico. Após o término dessa eta-
pa, realizei uma pesquisa sobre as mulheres pesquisadoras de 
Islam. Queria dialogar com o universo feminino, ver de perto 
suas questões e metodologias. Foi um período intenso entre o 
Prodoc da Unicamp e a contratação na USP Ribeirão Preto, 
mas foi a aprovação para o pós-doutorado na Universidade de 
Oxford que considerei de fato um dos períodos de aprendiza-
do mais intensos que vivi. Considerei, na pessoa do professor 
Tariq Ramadan, uma possibilidade de ampliar os meus estudos 
sobre Islam, tendo em vista que no Brasil esse tipo de formação 
não existe. Fui aceita pelo professor um mês depois do atentado 
contra o jornal Charlie Hebdo. Sua secretária me enviou um 
e-mail delicado, pedindo desculpas pela demora e dizendo que 
o professor ficaria muito feliz em me receber.

Hoje, depois de Oxford e da dedicação nos últimos anos 
à teologia islâmica, posso dizer que entendo um pouco de reli-
gião. Os temas que surgiram nessa longa peregrinação em co-
munidades islâmicas foram me empurrando de um terreno ao 
outro. A curiosidade de antropóloga não cessou, principalmen-
te por cada comunidade visitada nesses anos, após a defesa de 
doutorado: Cuba, Turquia, Marrocos, Irã, Inglaterra, Espanha, 
Portugal, Arábia Saudita e comunidades islâmicas no Brasil, de 
Norte a Sul do país, foram fontes incessantes de conhecimen-
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to. Virei uma “peregrina” entre os espaços islâmicos. Sou uma 
antropóloga de chão de mesquita: é lá que compreendi o que 
hoje posso contar. 

Como afirmei no início, minha trajetória de pesquisas 
em comunidades islâmicas passa dos vinte anos e ainda man-
tenho a curiosidade aguçada nesse percurso. São questões que 
envolvem tanto os problemas sobre terrorismo, que atingiram 
e atingem o Islam diretamente no Brasil e fora dele, forçando 
discursos midiáticos, quase sempre negativos quando se trata 
de Islam. 

Essa caminhada ou, se preferir, o meu tempo de pesqui-
sa, me faz problematizar o meu próprio percurso por meio da 
peregrinação (espiritual – intelectual). O quanto de sagrado e 
profano está em nossas vidas? O quanto de impermanência es-
tá/é o ser humano em seu caminho? Dentre questões obtusas 
para respostas sensíveis, interessa-me a percepção do corpo que 
se entrega. Um corpo construído de marcas, que cria sentidos, 
que fala de si, mas que também fala do outro. Um corpo par-
ticipante como intuí em um artigo sobre performance, o que 
comentarei a seguir.

Algumas reflexões metodológicas e seus caminhos 
ampliados

Quando reflito o modo como produzo minhas etnogra-
fias, logo me vem à mente questões metodológicas das quais 
não me separo. Creio ser fundamental termos a dimensão do 
que seja, para nós, uma observação participante, uma partici-
pação observante e, sobretudo, um corpo participante — tal qual 
expressei no texto Pesquisadoras e suas magias – uma meta-an-
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tropologia2. Isso será melhor observado no texto, tendo em vista 
que o ritual permite fazer uso do próprio corpo de forma mais 
intensa.

A ideia de ciência neutra ficou em Durkheim para os 
antropólogos de maneira semelhante como em Weber se faz 
presente o método compreensivo e histórico: já se começa a 
delinear a ideia de não-neutralidade científica. Todavia, será 
apenas com os pós-modernos que poderemos apreender que 
esses limites ficam ainda mais borrados. Geertz (1989) afir-
mará que nossas etnografias contêm algo fictício, como de fato 
são: costuramos o vivido para reapresentá-lo ao leitor, sendo 
sempre uma construção dentro da nossa perspectiva.

Ser uma pesquisadora afetada ou implicada no campo 
traz seus próprios dilemas e dificuldades. É, talvez, por me in-
teressar em refletir o papel do pesquisador dentro e fora do 
grupo que este livro virou um bricoleur que revela muito o outro 
através de mim mesma e vice-versa. Penso que a reflexividade é 
a chave de leitura deste trabalho, muito mais que a alteridade. 
Não se trata de falar de fora, distanciada, mas se trata de falar 
de dentro, com toda a problemática que isso revela em questões 
metodológicas. Nesse exercício de construir o lugar como pes-
quisadora, de dentro, é sempre bom seguir a problematização 
feita por Gilberto Velho a Roberto da Matta (2000), quando 
afirmam que nem tudo que é familiar é tão familiar assim e 
nem tudo que é exótico é tão exótico. Importante também é 
deixar o familiar se tornar exótico, principalmente quando se 
está há muito tempo no mesmo campo. Como bem pontu-
aram Guerreiro e Minayo (2014), o contexto empírico afeta 

2 In: Dawsey, J.; Muller, R.; Hikiji, R.; Monteiro, M. (org.). Antropologia e 
performance: ensaios Napedra. São Paulo: Terceiro Nome, 2013.
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o pesquisador e sua obra, o que, por sua vez, afeta o campo 
e a vida social e recebe o nome de “reflexividade”. Sinto-me 
afetada pelo campo, mas sinto também que o afetei de algum 
modo. Nesses anos todos, após a minha reversão3 ao Islam, em 
2013, venho discutindo a minha subjetividade/objetividade em 
campo. Confesso que sempre tive receio que “outroS” lessem 
com desconfiança os meus escritos porque, mesmo de dentro, 
minhas críticas são elaboradas seguindo o código de ética an-
tropológico e uma leitura responsável sobre o fenômeno ob-
servável, mas isso será sempre um risco para quem se propõe a 
escrever uma autoetnografia. Argumento que o conhecimento 
a priori do campo contribui muito para esse tipo de reflexão. 
Para mim, foi outra forma de contar não apenas o que via ou 
ouvia, mas o que se permeava pelo corpo — nesse caso, o meu 
corpo e os meus sentidos. Como bem ponderaram Kock, Go-
doi e Lenz:

Por meio da autoetnografia, o indivíduo, ora pesquisador, ora objeto 
pesquisado, compreende a si mesmo por meio do aprofundamento 
intrínseco e de seu ambiente vivido. Assim, quando compreender a 
si, compreenderá o meio, os outros envolvidos (Kock; Godoi; Lenz, 
2012, p. 96).

O termo “autoetnografia” foi utilizado inicialmente pelo 
antropólogo Hayano, em 1979 ( Jones; Adams; Ellis, 2013). A 
partir de 1980, essa abordagem metodológica passa a ser de-
finida como um método de pesquisa: concomitante à virada 
pós-moderna da antropologia, esse conceito emerge e começa 
a ser desenvolvido no Departamento de Fenomenologia, Et-
nometodologia e Sociologia Existencial na pós-graduação da 

3 Sempre preferi o termo reversão ao termo conversão porque penso-o de 
forma mais ampla. A começar da ideia de que nascemos submissos a Deus, 
mas retornamos a Ele, revertemos.
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Universidade de Chicago. Os autores consideram que refletir 
as consequências do seu trabalho não só para os outros, mas 
também para si mesmos, é onde todas as partes — emocional, 
espiritual, intelectual, corporal e moral — podem ter voz e se-
rem integradas ( Jones; Adams; Ellis, 2013, p. 53). Outra ins-
piração metodológica é constatarmos que a autoetnografia se 
trata de uma etnografia multisituada, conforme explora Mar-
cus em seus escritos e na entrevista4 concedida a João Pacheco 
(MN/UFRJ), Priscila Faulhaber (MAST) e Ana Lúcia Pastore 
Schritzmeyer (USP). É importante destacar a concordância 
com a sua fala, quando afirma que:

Etnógrafos absorvem suas novas colaborações tanto dentro como 
fora da academia ou do museu e criam com elas novos recursos e 
formas de pesquisas para si próprios. Aqui, métodos estabelecidos 
se tornam fontes importantes de inovação que requerem novas par-
cerias. Método é muito mais do que simplesmente método, e etno-
grafia se transforma em terreno reforçado de experimentação com as 
técnicas clássicas e a ideologia de trabalho de campo. Aqui, a etno-
grafia de alguma forma se junta às colaborações globais às vezes va-
riadas, outras vezes sistematizadas, e faz delas seu próprio “trabalho 
de campo” (Marcus, 2015, p. 417-8).

A reflexividade do meu trabalho tem sido profícua e vem 
me ajudando nesse amadurecimento intelectual de quem pensa 
a pesquisa qualitativa enquanto alicerce do que é produzido. 
Por conta dessas ambiguidades em ser pesquisadora/nativa, 
busquei um pós-doutorado em Oxford com o professor Tariq 
Ramadan. Parecia evidente que ele poderia me dizer como é 
esse lugar de muçulmano e acadêmico. Isso me remete a uma 
afirmação feita por uma das pesquisadoras de Islam no período 
em que estava debruçada na pesquisa sobre as pesquisadoras: 

4 Cf. MANA, v. 21, n. 2, p. 407-423, 2015.
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“Você busca respostas para você mesma nessa pesquisa”. Eu 
desejava me ver em espelho, lembrando a bela analogia de Ka-
ren Armstrong citando a passagem do 1Coríntios 13:12:

Agora, vemos como num espelho,
de maneira confusa;

depois, veremos face a face.
Agora, conheço de modo imperfeito;

depois, conhecerei como sou conhecido.

Não se trata de suavizar o debate quando o tema é Islam, 
mas de colocar “pingos nos is”, de forma que percebamos que 
há, sim, diferenças em ser revertida, mulher e acadêmica. Não 
pense que é fácil sustentar esses atributos em uma religião que 
ainda é “comandada” por homens, no sentido de que eles são a 
maioria autorizada nas leituras dogmáticas e nem sempre tais 
leituras me tocam ou tocam outras mulheres. Nesse sentido, o 
entendimento de como se organizam as Ciências Islâmicas foi 
fundamental para o meu aprendizado e para a compreensão 
interna deste universo. 

O leitor deve estar se perguntando: mas do que tratam 
as Ciências Islâmicas? Trata-se de um conhecimento teológi-
co estruturado e adensado sobre aspectos importantes da reli-
gião, podendo se valer de fontes sunitas ou xiitas. É necessário, 
primeiramente, fazer uma digressão, a fim de destacar que no 
Islam há duas vertentes principais definidas após a morte do 
Profeta Muhammad, mas que foram demarcadas de forma 
mais explícita depois de Karbala5, o que criou um grande cisma 

5 O filho de ‘Ali (quarto califa) e neto do Profeta Mohammad, Imam Hus-
sein, sente-se compelido a agir contra a corrupção e inovações inseridas 
dentro do Islã por Yazid, o governo omíada de sua época. A batalha é fre-
quentemente citada como o evento que marcou a ruptura definitiva entre  
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(ou f itna6, como alguns chamam) entre os dois grupos. Sabe-se 
que após a morte do Profeta a discussão era quem seria seu 
sucessor. O grupo que se tornou partidário de ‘Ali (sobrinho 
e genro do Profeta) considerava que ele deveria ser o sucessor 
por ser da família (xiitas); o outro grupo (sunita) tinha como 
líder Abu Bakr, braço direito do Profeta, e considerava que este 
deveria ser seu sucessor — e foi exatamente o que aconteceu. 
Contemporaneamente, temos cerca de 80% da comunidade is-
lâmica sunita e 10% xiita. 

As Ciências Islâmicas se referem aos estudos das fontes 
escriturárias do Islam, diferindo em algumas partes, dependen-
do da tradição — se sunita ou xiita. Os estudos do Alcorão 
ficaram conhecidos como: Ilum al-Qur’an (“Ciências do Al-
corão”), que estuda a cronologia e/ou causas das revelações, a 
ab-rogação de versículos etc. Também incluem o tafsir (“exe-
gese”) e os modos de tajwid (“estilos e regras de recitação”). 
Tem-se também Shari‘a, composta em sua base pela Sunnah e 
pelo Alcorão, que trata do conceito geral da Criação, existên-
cia, morte, modo de vida, derivando da leitura normativa e da 
compreensão das fontes escriturais. Correspondente à Sunnah 
temos o ‘Ilm al-hadice (“Ciências dos Hadice”), que é o estu-
do dos ditos e comportamentos do Profeta; a Fiqh (“lei e ju-
risprudência islâmica”), o que chamamos de ‘Ilm ussul al-fiqh, 
composto pelas cinco escolas mais conhecidas, sendo quatro 
sunitas e uma xiita (entretanto, sabemos que existem mais de 
80 escolas de jurisprudência). Quem estuda todos esses termos 
está estudando ‘Ilm al-kalam e ussul ad-Din (“Teologia-Filoso-

xiitas e sunitas do Islam, e que até a atualidade é comemorada todos os anos 
pelos xiitas no dia da Ashura.
6 Intriga, briga, fofoca.
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fia Islâmica”), além de ‘Ilm al-’aquida (“Ciências do Credo”). 
É importante entender dois conceitos principais aqui: Shari’a, 
que é composta pelo Alcorão e Sunnah do Profeta (que são seus 
ditos, falas, exemplos), e Fiqh, que são as escolas de jurispru-
dência. Então, quando um muçulmano diz que segue a Shari’a, 
ele está dizendo, dentre outras coisas, que reza cinco vezes ao 
dia, faz jejum no mês do Ramadan etc. É muito comum o sen-
so comum associar a Shari’a a um código penal: ela também o 
é, mas isso é correspondente apenas a 4% de suas regras e não 
é o que define propriamente um muçulmano. As escolas de 
jurisprudência variam de país para país, resultando em nomen-
claturas jurídicas que podem variar de caso a caso. 

Conforme descreve Tariq Ramadan (2016)7, o estudo do 
‘Ilum al-Qur’an (“Ciências do Alcorão”) dedica-se à compila-
ção sobre os transmissores e autenticação das “cadeias de trans-
missão” (isnad), juntamente com o “estudo e análise de con-
teúdo” (matn) e os “graus de autenticidade” (sahih, dha’if etc.) 
dos relatos, relacionando-os com o estudo da “vida do Profeta” 
(sira). ‘Ilm al-kalam (ussul ad-Din) (“Teologia-Filosofia Islâ-
mica”) é conhecido como o estudo da relação entre Revelação, 
razão, liberdade, moralidade etc. Existirão numerosos temas 
comuns com al-falsafa (“filosofia”), inspirada pelo pensamento 
grego. Em ‘Ilm al-’aquida (“Ciências do Credo”), é considerado 
o estudo do Tawhid (“Unicidade de Deus”), os nomes e atri-
butos de Deus, Seus Anjos, Profetas, Livros, o Destino, o Dia 
do Juízo etc. A Ussul al-Fiqh (“Princípios de Direito e Juris-
prudência”) seriam os Fundamentos da Lei Islâmica. Abrange 
os princípios e a metodologia por meio dos quais as normas 
de direito e jurisprudência são deduzidas e extraídas, o estudo 

7 Conferir livreto do curso: How We Know Right & Wrong.
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e formulação das regras de interpretação, prescrição, proibição 
e princípios gerais (ijtihad, ijma’, quiyas). ‘Ilm al-akhlaq (“mo-
ral, ética”) é o estudo do próprio comportamento em relação a 
Deus e nós mesmos em relação com os familiares, os vizinhos e 
a sociedade em geral. Por fim, temos At-tasawwuf  (“Sufismo”), 
que compõe o estudo do caminho do místico e que aborda as 
sucessivas etapas e estados de viagem interior para Deus.  

Impossível dar conta de todo esse repertório teórico-me-
todológico (seja do fazer etnografia, seja de procedimentos de 
análise islâmicos), mas faço um recorte preciso em um univer-
so: a experiência de um ritual. Posso afirmar que quero chegar 
ao sensível profundo de um Islam que me toca, mas que me 
revela tensões, apreensões, suspeitas e vivências. Ao chegar nes-
sa densidade, anseio poder mostrar aos leitores que é possível 
etnografar de dento e de fora sem que a ignorância nos atinja 
— afinal, estão presentes os instrumentos da crítica ativa, mas 
também afetiva, de pessoas que acertam ou se desconectam da-
quilo que foi apreendido.

Com Hajja, Hajja – A experiência de peregrinar, privi-
legiei o sensível, aquilo que centraliza a minha experiência no 
Hajj 2017. O Hajj é o quinto pilar do Islam e, de todos os 
pilares da prática8, sabia que esse me daria algo mais espiritual 
(uma viagem interior) e que ainda assim seria a possibilidade 
de produzir um texto que fosse não só autobiográfico, mas que 
revelasse as questões metodológicas que anunciei anteriormen-

8 Os pilares da prática no Islam são cinco: Shahada – que é a profissão de 
fé, quando se diz: Não há Deus, senão Deus e o Profeta Muhammad é seu 
mensageiro; fazer as cinco orações diárias; pagar o zakat, que corresponde a 
2,5% da renda anual doada aos pobres; fazer o jejum do mês do Ramadan; e 
fazer o Hajj, o quinto pilar do Islam, se tiver condições físicas e econômicas.
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te a partir da discussão sobre ritual e, como afirma Turner, “eu 
aprendi mais sobre o teatro No, fazendo o teatro No”. A pers-
pectiva sobre o Hajj ampliou-se num grande (in)consciente 
coletivo e sobretudo numa perspectiva feminina nunca antes 
revelada. É importante destacar que o lugar de pertencimento à 
religião não significa facilitar o trabalho: ao contrário, dificulta, 
e muito, o trabalho dos vários aspectos que pretendo destacar 
no texto — o antropólogo performer talvez corra mais riscos e é 
muito mais liminar que qualquer outro. 

Antropólogos como Turner (1987), Geertz (1989), 
Schechner (1985) e Dawsey (2006) vão delinear, cada um à sua 
maneira, o conceito de performance. O fato é que se trata de 
um termo que demarca a virada pós-moderna na antropologia. 
Podendo estar presente em um rito religioso ou secular, a per-
formance é algo inerente da/na vida social. Dawsey vai abordar 
o lugar olhado (e ouvido) das coisas e, por minha vez, afirmo: 
olhado, ouvido e vivido. Para mim, o antropólogo performer vi-
vencia a experiência: agora, o lugar/sentido que ele dá a isso, 
somente sua reflexão poderá definir.
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HAJJA, HAJJA1 – A EXPERIÊNCIA DE 
PEREGRINAR

Encontramos no Hajj o que vamos buscar.
Samir El Hayek

Este trabalho é fruto de um duplo pertencimento: aca-
dêmico e religioso. Isso não deveria mais tensionar os cânones 
acadêmicos; afinal, um dos livros mais lidos sobre essa temáti-
ca, O Antropólogo e Sua Magia, de Vagner Gonçalves da Silva, 
datado de 2000, traz a preocupação do autor em questionar a 
objetividade de pesquisadores em relação ao seu trabalho de 
campo. Parte também da sua dupla experiência de aprendiz 
de antropólogo (ainda no início da sua pesquisa) e membro 
de uma casa de candomblé. Décadas antes, Writing Culture2 
já colocava em cheque a autoridade etnográfica, geralmente 
reduzida a um método que se tornava, sobretudo, incontestá-
vel. Seus autores, Clifford e Marcus, defendem a abordagem 
da etnografia de modo ético, dando ênfase aos discursos e aos 
diversos contextos de falas. Minha ousadia aqui é apresentar 
ao leitor uma etnografia na qual a autora é, ao mesmo tem-

1 É comum o peregrino ser chamado de Hajja (se for mulher) ou Hajji se 
for homem. Quando retornam da peregrinação, muitos “ganham” essa defe-
rência entre as pessoas da comunidade.
2 Clifford, James; Marcus, George E. (org.). Writing Culture: The Poetics 
and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press, 1986.
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po, peregrina e antropóloga. Vivenciar um dos maiores rituais 
da religião islâmica, que pode ser realizado apenas por muçul-
manos, me dá estímulo para pensar as diferentes experiências 
possíveis de serem apreendidas, tendo em vista o meu lugar no 
grupo — um lugar tensionado de saberes e narrativas internas 
e externas ao grupo.

Busco, aqui, retomar algumas brechas do meu doutorado, 
mas em outra perspectiva. Na tese defendida em 2007, narrei 
os rituais do Islam, dentre eles o último pilar da prática — Hajj 
—, relatando seus significados e apresentando em um dos capí-
tulos o documentário Sacrifício3, que além de explicar o ritual, 
também narrava o Eid al-Adha (“Festa do Sacrifício”). Neste 
livro vou um pouco além: depois de mais de 10 anos de defesa 
do doutorado, muita coisa se modificou e a percepção sobre 
o Hajj também. Em 2017, fui aceita no grupo de peregrinos 
da FAMBRAS – Federação das Associações Muçulmana do 
Brasil4. Trago aqui uma metaetnografia ou selfetnografia das 
percepções que tive durante a peregrinação.

Destaco, inicialmente, que o ritual é a estrutura que sim-
bolicamente nos une com o mundo sagrado. Rituais de passa-
gem (Van Gennep; Turner) suspendem, colocam entre aspas os 
momentos liminares. O rito exprime o mito. O Hajj5 é recontar 
o mito estruturante, o mito abraâmico da circumbulação da 
Caaba (“pedra negra”) e de todas as passagens que relembram 

3 Cf. Ferreira, Francirosy Campos Barbosa. Sacrifício. 2007. (13m). Dispo-
nível em: https://vimeo.com/41171372. Acesso em 12 fev. 2021.
4 Veja http://www.fambras.org.br/.
5 Cf. Talbiyyah – Labaik Allahumma Labbaik. 2011. (7m21s). Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=3Xt1TMzSk84. Acesso em 12 fev. 
2021.
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a sua vida, como o poço de Zamzam, no qual a segunda esposa 
de Abraão, Hagar, buscou água para seu filho Ismael. Em cada 
passagem revive-se a experiência de Abraão, o pai fundador do 
monoteísmo e presente nas três religiões: Judaísmo, Cristianis-
mo e Islam. É importante relatar que, no Islam, Abraão é quem 
chama o povo para adoração ao Deus único, tendo ele rejeitado 
a idolatria: “Este está, seguramente, contido nas primeiras pá-
ginas, nas páginas de Abraão e Moisés” (Alcorão 87: 18-19).

O que seria o Hajj para os muçulmanos? Um ritual de 
passagem, um evento extracotidiano? Um momento de trans-
formação no qual, transportado para outro lugar, o fiel é tam-
bém transformado (Schechner, 1985)? O rito é o gesto, o som, 
a própria ação talvez: de maneira similar ao que escrevi na tese 
de doutorado sobre a oração (salat), há uma comunicação a ser 
decifrada. O rito é prescritivo, possuindo regras estruturantes, 
mas alguma coisa escapa à estrutura: talvez este texto traga ao 
leitor as dobras da cultura do Hajj, o olhar de uma pesqui-
sadora que, ao fazer o Hajj, fica entre ser a fiel dedicada e a 
participante observadora, pois não se esquece de problematizar 
o seu próprio lugar de entrega e seu corpo participante. Assim, 
ocorre uma experiência etnográfica no corpo impregnado de 
sentimentos, suspensões e emendas suspeitas. 

Duas coisas me interessavam compreender no Hajj: o pe-
regrino e sua entrega. Como nos afirma Hervieu-Léger (1999, 
p. 98), o peregrino é, então, uma “figura típica do religioso em 
movimento, uma metáfora da fluidez dos percursos espiritu-
ais individuais” — e procedemos à descrição do ritual em uma 
perspectiva feminina. Ele (o peregrino) age e se movimenta, 
contribuindo para a “criação e organização de identidades e 
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comunidades religiosas supralocais” (Pinto, 2006, p. 167).  Steil 
nos esclarece que:

Em termos etimológicos, peregrinação remonta ao vocábulo latino 
peregrinus, que designa o estrangeiro, aquele que vive alhures e que 
não pertence à sociedade autóctone estabelecida, ou seja, é aquele 
que, pela força do prefixo, percorreu um espaço e, neste espaço, en-
contra o outro. A peregrinação, portanto, está relacionada ao encon-
tro com o outro, com o estrangeiro, instaurando, assim, uma situação 
de alteridade. Ao mesmo tempo, do ponto de vista do peregrino, a 
experiência da viagem por terras desconhecidas e inóspitas carre-
ga em si um traço de aventura e de heroísmo. Este movimento no 
espaço físico, por outro lado, remete o peregrino a um movimento 
interno, de busca e de encontro consigo mesmo. A alteridade externa 
torna-se, assim, uma metáfora da alteridade íntima do sujeito que se 
percebe cindido entre sua condição humana e seu devir existencial 
(Steil, 2018, p. 10).

A peregrinação à Meca tem um efeito individual, é tam-
bém um grande coletivo, marcado por etapas que possivelmen-
te contribuem para o entendimento da ummah islâmica:

O Hajj é realizado nos meses determinados. Quem assume o dever 
de empreender o Hajj, deverá se abster das relações sexuais, não se 
comportar maldosamente, nem contender durante o Hajj. Todo o 
bem que fizerdes (tudo o que foi ordenado e mais ainda, especial-
mente o ajudar aos outros), Deus o sabe. Levai vossas provisões para 
o Hajj (e não sejais um fardo para os outros). Na verdade, a melhor 
provisão é a justiça e a piedade. Portanto tenhais justiça e pieda-
de para vos proteger contra a Minha punição, ó sensatos! (Alcorão: 
2,17)6.

Interessante sempre se atentar ao fato de o rito, de modo 
geral, separar o profano do sagrado: “Em nossas sociedades 
modernas só há separação um pouco nítida entre a sociedade 

6 Aqui utilizo a interpretação anotada de Ali Ünal, com a tradução do pro-
fessor Samir El Hayek.
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leiga e a sociedade religiosa, entre o profano e o sagrado” (Van 
Gennep, 2011, p. 23). O Hajj certamente reitera essa separação 
— ou pelo menos deveria ser assim. Entretanto, tenho que ficar 
com a expressão epígrafe desta seção: você encontra no Hajj o 
que vai buscar. Isso posto, digo que o sagrado não é necessaria-
mente 100% do vivido, mas é certo dizer que ninguém escapa 
dele em algum momento — talvez seja o ponto mais forte de 
conclusão a respeito desse ritual.

Dentro da espiritualidade islâmica, o Hajj é um dos 
maiores atos de adoração. A concepção de adoração é trazer 
a pessoa para perto de Allah. Para isso, é necessário que o fiel 
tenha sinceridade e siga os ensinamentos proféticos. É impor-
tante saber que o ritual se apresenta em três momentos (Hajj): 
Tamattu’, Ifraad e Qiraan. 

Seguindo fontes islâmicas:  

1) Tamattu: significa entrar em ihraam para ‘Umrah7 so-
mente durante os meses do Hajj (os meses do Hajj são Shawwa-
al, Dhu’l-Qi’dah e Dhu’l-Hijjah, veja al-Sharh al-Mumti’, 7/62). 
Quando o peregrino chega a Makkah, ele executa tawaf e saa’i8 
para  a ‘Umrah, cortando o cabelo9 e saindo do estado de ihra-

7 Peregrinação menor (cf. Barbosa-Ferreira, 2013).
8 Tawaf significa dar sete voltas na Caaba e saa’i é o percurso entre os mon-
tes Safa e Marwa.
9 As mulheres vão cortar o cabelo depois do Jamarat, que irei descrever mais 
adiante. No caso, foi-nos pedido que as mulheres casadas tivessem seus ca-
belos cortados pelos maridos e depois estas cortariam as pontas dos cabelos 
das mulheres que estavam sem marido, que era o meu caso. Há várias inter-
pretações para isso. Por exemplo, tem Sheik que me informou que eu mesma 
poderia cortar a ponta do meu cabelo. Cortar o cabelo dá o sentido de você 
renascer, deixar para trás o que era antes.
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am. Então, quando chega o dia da al-Tarwiyah, que é o 8° da 
Dhu’l-Hijjah, quem peregrina entra em estado de ihraam ape-
nas para o Hajj e faz todas as ações do Hajj. Então, Tamattu 
envolve uma completa ‘Umrah e um Hajj completo. 

2) Ifraad: significa entrar no ihraam apenas para o Hajj. 
Quando o peregrino chega a Meca, ele executa a tawaaf al-
-qudoom (“tawaf da chegada”) e o saa’i para o Hajj. Todavia, 
quem peregrina ainda não se afasta ou corta o cabelo, não sain-
do do estado de ihraam, mas nele permanecendo até depois de 
apedrejar o Jamarat al-’Aqabah no dia de Eid. Se quem peregri-
na atrasar o saa’i do Hajj até depois do tawaf do Hajj, não há 
nada de errado com nisso.

3) Qiraan: significa entrar em ihram para a ‘Umrah e o 
Hajj juntamente, ou mesmo entrar no ihraam para a ‘Umrah 
primeiro, em seguida incluir o Hajj antes de começar o tawaf 
do Hajj. Isso é feito com a intenção de que seu tawaf e saa’i 
sejam para Hajj e ‘Umrah10, simultaneamente.

Durante o ritual se recita a Talbiyah como o Profeta (a 
paz e as bênçãos de Allah sejam com ele) e seus companheiros 
fizeram: Labbayka Allaahumma labbayk, labbayka laa shareeka 
laka labbayk. Inna al-hamd wa’l-ni’mata laka wa’l-mulk, laa sha-
reeka lak (“Aqui estou eu, ó Allah, aqui estou eu. Aqui estou 
eu, você não tem parceiro, aqui estou eu. Em verdade, todos os 
elogios e as bênçãos são suas e toda a soberania, você não tem 
parceiro”).

10 As ações feitas em Qiraan são as mesmas feitas no Ifraad, exceto que o 
peregrino que faz Qiraan tem que oferecer um hadiy (“sacrifício”), enquanto 
o peregrino fazendo Ifraad, não.
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Quando o fiel entra na al-Masjid al-Haraam (o “espa-
ço da Caaba”), ele deve fazê-lo com o pé direito primeiro e 
dizer Bismillaah wa’l-salaatu wa’l-salaam ‘ala Rasool-Allaah. 
Allaahumma ighfir li dhunoobi waftah li abwaab rahmatika. 
A’oodhuBillaah il-’Azeem wa bi wajhih il-kareem wa bi sultaanih 
il-’qadeem min al-Shaytaan il-rajeem (“Em nome de Allah, e as 
bênçãos e a paz sejam sobre o Mensageiro de Allah. Ó Allah, 
perdoe meus pecados e abra-me as portas da sua misericór-
dia. Busco refúgio em Allah, o Todo-Poderoso, e em Seu nobre 
guia, e Seu poder eterno, do maldito Satanás”).

Após fazer o tawaf e rezar dois rakkas11, deve-se ir ao 
Mas’a (lugar para fazer o saa’i) e executar o saa’i entre al-Safa 
e al-Marwah. 

O Hajj que descreverei é Tamattu; entretanto, é bom ex-
plicar que a narrativa será relativa à minha própria experiência 
como mulher realizando o ritual. Qualquer imprecisão se deve 

11 Cf. Barbosa-Ferreira, 2009.

Imagem 1: Representação do percurso percorrido durante o Hajj

Fonte: RCPJournals.org
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do Hajj. Isso é feito com a intenção de que seu tawaf e saa’i 
sejam para Hajj e ‘Umrah10, simultaneamente.

Durante o ritual se recita a Talbiyah como o Profeta (a 
paz e as bênçãos de Allah sejam com ele) e seus companheiros 
fizeram: Labbayka Allaahumma labbayk, labbayka laa shareeka 
laka labbayk. Inna al-hamd wa’l-ni’mata laka wa’l-mulk, laa sha-
reeka lak (“Aqui estou eu, ó Allah, aqui estou eu. Aqui estou 
eu, você não tem parceiro, aqui estou eu. Em verdade, todos os 
elogios e as bênçãos são suas e toda a soberania, você não tem 
parceiro”).

10 As ações feitas em Qiraan são as mesmas feitas no Ifraad, exceto que o 
peregrino que faz Qiraan tem que oferecer um hadiy (“sacrifício”), enquanto 
o peregrino fazendo Ifraad, não.
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à minha observação e entendimento. Percebi algumas coisas 
diferentes do que fui “ensinada” ou que tenha observado a par-
tir da comunidade brasileira: quando isso acontecer, indico para 
demonstrar justamente como teoria e prática também podem 
ter diversas interpretações até mesmo no Islam, que à primeira 
vista parece ser muito prescritivo, mas que a vida concreta leva 
para dimensões mais plurais da interpretação. 

Cabe dizer que sempre me incomodei com a regra de que 
mulheres só devem fazer o Hajj se estiverem acompanhadas de 
um homem da família (pai, marido, filho, tio etc.). Conside-
rei ser um modelo patriarcal estruturado. A estrutura demar-
ca bem os espaços femininos e masculinos. Entretanto, minha 
etnografia e minha vivência me fazem hoje pensar diferente, 
como pontuarei adiante. Por acarretar muito esforço físico, 
caso, em algum momento, a mulher não esteja em condições 
de cumprir alguma parte do ritual, o seu companheiro poderá 
executar aquela parte em nome dela. Saliento que a autoriza-
ção para realizar o Hajj, mesmo não tendo um “acompanhante” 
masculino, é porque tinha acima de 45 anos e fiz o mesmo em 
grupo, o que dá alguma segurança.

Senti o peso de estar só: não havia pessoas da minha fa-
mília que pudessem entender com profundidade o que eu es-
tava vivenciando. Além disso, é difícil explicar o sentimento de 
“estar só” tendo três milhões de pessoas à sua volta. O fato é que 
a peregrinação é o seu encontro com o sagrado e o modo que 
isso se faz é muito particular. Em alguns momentos precisamos 
de colo e atenção. É difícil explicar essa sensação que chamo 
de desamparo — o que pode ser estranho, visto que o amparo 
é o próprio universo religioso, mas diante do sagrado também 
podemos nos sentir pequenos.
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Conforme alertei na introdução, penso que a reflexivi-
dade que os leitores vão encontrar neste texto só foi possível 
a partir da construção da alteridade pautada na ética antropo-
lógica dos diálogos com os nativos para, então, compartilhar 
os diálogos a partir da minha própria pessoa, em campo, em 
um ritual que é um dos mais desejados pelos muçulmanos do 
mundo inteiro. Sair para o Hajj foi, sobretudo, um encontro do 
meu self/nafs (“ego”/”vida”) que dá sentido aos novos trabalhos, 
compromissos e presenças no mundo e na academia. Isso não 
implica perfeição: ao contrário, isso me dotou da consciência 
dos nossos limites em qualquer atividade a ser realizada. 

“Doutora, a senhora foi escolhida para o Hajj” – o Hajj 
do coração

Era o dia 13 de julho de 2017. Do outro lado da ligação 
telefônica, Ahmed Khalaf anunciava a minha aprovação para 
participar do Hajj 2017. Entendi o contrário: que não tinha 
sido escolhida. Disse para ele “Tudo bem!”, e desliguei o tele-
fone. Ele retorna e diz “A senhora pode trazer seus documen-
tos? A senhora vai fazer o Hajj!” É difícil explicar a emoção 
dessas palavras: um misto de alegria e medo, mas, sobretudo, 
de aceitação, porque como os muçulmanos dizem: é Allah que 
escolhe quem vai ao Hajj. É comum ouvir histórias de que de-
terminadas pessoas estavam com tudo pronto para o Hajj e não 
embarcaram, bem como de outras pessoas que nem sonhavam 
em realizar e foram. O fato é que até hoje pessoas se mobili-
zam para visitar umas das cidades da revelação do Alcorão. São 
muitos os peregrinos. Há aqueles que fazem o caminho dos 
seus países a pé, vendem tudo que têm para visitar as cidades 
sagradas, pois desejam morrer ali.
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Na crença islâmica, Allah escolhe quem faz o Hajj. É Ele 
quem convida e, como me disse um conhecido: “Em Meca to-
dos são convidados por Allah subhanahu wa ta’ala, então não se 
preocupe com o que as pessoas estão fazendo. Elas também são 
convidadas”. Do período do anúncio da viagem até a viagem 
propriamente dita passou-se mais de um mês. Foi o mês mais 
longo da minha vida. Fui tomada de uma sensibilidade muito 
grande. Tinha sonhos de morte: sentia que morreria no Hajj. 
Busquei pessoas para conversar a respeito, mas todos os relatos 
que as pessoas me diziam eram relatos que me sensibilizavam 
ainda mais. Várias vezes liguei para o Sheik Mohamed Bukai 
chorando, até que ele me disse com sua generosidade peculiar: 
“A gente faz o hajj do coração e depois o do corpo”. Entendi essa 
expressão durante o Hajj. Estava certa da minha morte durante 
a peregrinação: por isso, pedi a dois amigos muçulmanos que 
cuidassem dos meus filhos e que não os abandonassem caso 
eu não voltasse. Eu via os filmes do Hajj e me estremecia por 
dentro, pensando: “O que é que eu vou fazer lá?”

O ritual vem acompanhado de sentimentos que o an-
tecedem: o medo de morrer em Meca, a raiva, a mágoa e a 
tristeza. O ritual começa antes da peregrinação espacial: ela é 
atemporal e os sentimentos vão se aflorando e nos equilibran-
do nessa construção de ser peregrino. Algumas sensações são 
bem fortes e demarcam a importância desse ritual. Lembrei-
-me da história de uma muçulmana que, anos atrás, quando 
estava tudo pronto para embarcar, seu marido faleceu na noite 
que antecedia sua viagem. Ela seguiu viagem, pois disse que 
não haveria mais nada a fazer pelo marido — o que os filhos 
entenderam perfeitamente.
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Sobre o medo da morte, posso dizer que foi algo que 
desapareceu completamente quando eu estava lá. Imagino que 
esse sentimento esteja relacionado à mudança que esperam de 
nós após um ritual como esse. Em alguns momentos, pensava 
no uso do hijab (“lenço”), mas descartava logo em seguida. Re-
solvi não me cobrar nada e apenas deixar que as coisas por si só 
se encaminhassem. Os demais sentimentos foram condizentes 
à explosão de vários momentos que antecederam o ritual: você 
se revira por dentro, pensando muitas coisas do vivido, do apre-
endido, e isso acaba por ativar uma miríade de emoções.

Uma das formas que o peregrino tem para se preparar 
é justamente empreender a viagem sem dívidas e sem mágoas 
para com as pessoas. O ritual marca o renascimento do peregri-
no: por isso, todos os seus pecados anteriores serão perdoados. 
O sentido aqui é que o peregrino sai do ritual como se tivesse 
nascido novamente, sem pecado. No Islam não existe a ideia 
de pecado original como no Cristianismo: o ser humano nasce 
completamente sem pecados. Um momento no qual se apagam 
todos os pecados do muçulmano é quando ele faz a shahada 
(“testemunho de fé”): esse momento também é nascer nova-
mente, sem pecados. A viagem começa antes do embarque no 
qual se despede dos familiares, dos irmãos de fé e amigos, em 
sintonia com o sentimento de perdão, reconciliação e fraterni-
dade. Esse é um bom caminho para sentir os demais sentimen-
tos que afloram nesse percurso.

Há todo um preparo especial para viagem: desde roupas 
(abayas, lenços) aos produtos de higiene e remédios. Mulheres 
sempre se preocupam em ter muitas roupas. Eu continuei o 
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meu estilo básico; conversei com Magda Aref Latif12, que me 
recomendou as abayas pretas — sujam menos e são mais práti-
cas. Tentei comprar uma abaya branca, mas não achei a tempo. 
Levei também lenços variados, pois nunca sabemos qual vai se 
adequar mais ao calor que ultrapassava diariamente os 45°C. 
A verdade é que hoje constato que “menos é mais”, inclusive 
nos lenços, porque o que não falta nesses lugares são lenços 
para serem comprados. Roupas, remédios e um bom tênis eram 
tudo que eu precisava.

Peregrinar é caminhar e muitas mulheres se esquecem 
disso. A peregrinação feminina pode ser feita de tênis — dife-
rente dos homens, que além de uma roupa especial (as duas to-
alhas para o Ihram)13, têm que andar de chinelos. Se eu tivesse 
que dar um conselho, seria exatamente este: leve um bom tênis. 
Ao contrário de outras mulheres, não tive bolhas nem assadu-
ras nos pés. Por falar em assaduras, o que não pode faltar no 
“kit Hajj” são as pomadas de assaduras, que são inevitáveis, mas 
que com cuidados extras não aparecem — principalmente para 
os homens que não usam, durante o ritual, roupas íntimas ou 
shorts debaixo das toalhas. Levei pomada por segurança, assim 
como remédios que estou acostumada a tomar. Uma calça leg-
ging fina, dessas que se usa para o inverno, foi o suficiente para 
vestir embaixo das abayas, pois secam muito rápido.

12 Magda me acompanha desde o mestrado. Foi minha primeira interlocu-
tora em campo e uma pessoa que estimo muito. Nossa amizade remonta a 
um tempo em que ela não tinha filhos e era estudante de Ciências Sociais 
na USP. Penso que foi a única muçulmana de lenço na FFLCH/Ciências 
Sociais. Hoje mora no Líbano e tem cinco filhos.
13 Ihram também é o estado que o peregrino entra quando começa a fazer 
o Hajj.
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A lista de documentos e objetos que entregamos para o 
visto de peregrino são: passaporte, cartão de vacinação contra 
febre amarela, meningite14, documentos e cartão de banco. O 
visto saiu uma semana antes da viagem. Durante a espera da 
viagem, gostava de rever o documentário sobre a vida de Hajji 
Ahmed Hayek, um senhor de 110 anos que realizou a pere-
grinação 15 vezes. O documentário15 foi feito pelo meu filho 
Gabriel Campos e teve minha participação como produtora. 
Hajji Hayek foi uma das primeiras pessoas a quem contei da 
viagem. Só não tive oportunidade de revê-lo para contar da 
experiência, pois ele veio a falecer logo depois. Contei também 
para os membros dos dois grupos que coordeno, o MARYAM 
e o Núcleo Acadêmico Islâmico16. Todavia, solicitei à FAM-
BRAS que eu não aparecesse nas fotos da instituição: queria 
preservar ao máximo a minha presença no Hajj, assim como 
não expus esse momento em páginas do Facebook. Queria o 

14 Deve-se lembrar que essa vacina é paga e não está disponível em postos 
de saúde.
15 Campos, Gabriel. Caminhos para o Hajj – Ahmed Hayek. 2017. (40m29s). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6AxJEXiUFw0. Aces-
so em 12 fev. 2021.
16 MARYAM é um grupo de mulheres muçulmanas que tenho no 
WhatsApp e no Facebook. É uma comunidade que formei quando era mês 
do Ramadan, em Oxford. O grupo feminino surgiu da necessidade que al-
gumas amigas me falavam sobre ter um espaço para comentarem coisas fe-
mininas. O NAI – Núcleo Acadêmico Islâmico deixou de existir em 2019.  
O NAI foi uma iniciativa que vislumbrei a partir da minha experiência em 
Oxford e Granada, em que muçulmanos acadêmicos discutem, com densi-
dade, a religião a partir das suas áreas de conhecimento. Entretanto,  mesmo 
ele não existindo mais, é possível encontrar modelos parecidos que ocupam 
esse lugar na comunidade muçulmana. Agradeço imensamente ao Ricardo 
Reda Hayek por ter sonhando comigo esse projeto, mas sabemos que tudo 
é da vontade de Allah.
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anonimato das redes e contar a quem realmente importava sa-
ber e compartilhar.

O Hajj é andar e paciência, comer e paciência, beber 
e paciência, f ila do banheiro e paciência. 

Sheik Jihad
(no aeroporto de Guarulhos, horas antes do embarque)

Durante o mês que antecedia o Hajj, procurei estudar 
novamente o ritual e conversar com as pessoas sobre os senti-
mentos delas a respeito da peregrinação. Houve uma palestra 
no dia em que lancei o meu livro, em São Paulo17, e não pude 
comparecer, mas os brasileiros que foram não gostaram porque 
foi tudo falado em árabe e a tradução, segundo eles, era sofrível. 
O Sheik designado para traduzir não fez como deveria. Infe-
lizmente, no Brasil a língua portuguesa, às vezes, é deixada de 
lado quando no recinto se encontra a maioria árabe18. Essa ob-
servação se faz importante para chamar atenção sobre a impor-
tância que é a assistência ao peregrino em todos os requisitos, 
inclusive na língua. Compreender essa experiência passa pela 
compreensão cognitiva. Conversando com peregrinos brasilei-
ros, esta é uma queixa frequente para quem faz o Hajj: a pouca 
assistência espiritual durante o ritual na língua portuguesa e 
um preparo adequado antes do próprio ritual.

17 Cf. Barbosa, 2017.
18 Vale dizer que são poucos os Sheiks que fazem khutbas (“sermões”) em 
português. Em geral ocorre a tradução simultânea, que sabemos que nunca 
é a mesma coisa. São poucos os Sheiks que se expressam bem em português. 
Nem preciso dizer que a língua árabe não é fácil de aprender: eu mesma, já 
entrei em vários cursos e desisti e volto, mas isto tem relação com a minha 
dificuldade com as línguas estrangeiras de modo geral.
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Dias antes do embarque, recebemos o seguinte roteiro:
Partida de Guarulhos às 22h (voo às 3h30) – chegada em Medina 
4h30.

25/8/17 visita à montanha de Uhud, Mesquita Qibaa – Mesquita 
Elqiblatein – As Sete Mesquitas + reza no Haram – sexta-feira. Jan-
tar – reunião 22h30.

26/8/17 reza no Haram – reunião após salat e explicação sobre o 
Hajj.

27/8/17 partir para Meca após café da manhã.

Medina – a cidade do Profeta

No dia do embarque, chegamos ao aeroporto de Guaru-
lhos cinco horas antes do voo. Nossa partida foi na madrugada 
do dia 24 de agosto, mas tínhamos que chegar no aeroporto às 
22h do dia 23 de agosto. O trajeto seria Brasil-Istambul-Me-
dina. Importante esclarecer que Medina não faz parte do Hajj, 
mas sim da viagem, e não tem como não se sentir peregrino na 
mesquita do Profeta SAAS.

Imagem 2: Vista aérea de Medina

Fonte: ErthTeam.com
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O embarque em São Paulo se deu com tranquilidade: 
aos poucos ia conhecendo as pessoas que fariam parte da mi-
nha vida nos próximos 15 dias. Na chegada à Turquia/Istam-
bul, tivemos tempo de rezar na mussala do aeroporto antes do 
próximo voo para Medina. Um dos momentos mais bonitos 
foi quando estávamos no voo para Medina, já se aproximando 
o pouso, e os peregrinos começaram a fazer a súplica Labaykka 
Allah19. Desembarcamos e estávamos preparados para ficar 
muito tempo no aeroporto. Um amigo até tinha me alertado 
para levar um lanche: apesar do tempo que ficaríamos, era mais 
fácil conseguir água que alimento. Todavia, nosso período de 
espera para sairmos do aeroporto foi relativamente pequeno. 

Chegamos a Medina ainda muito curiosos com tudo o 
que nos aguardava. Medina não faz parte do Hajj (este acon-
tece em Meca), mas, por ser a cidade para onde o Profeta 
Muhammad migrou quando teve que deixa Meca, ela é visita-
da pelos peregrinos antes ou depois do Hajj. A hégira marca o 
calendário islâmico e é comum ouvir a expressão do Profeta de 
que quando se está em dificuldade se está em uma hégira, pois 
nesse trajeto eles foram muito atacados e passaram por muitas 
dificuldades. O Alcorão, por sua vez, foi revelado em Meca e 
Medina. A Revelação ocorreu durante 13 anos em Meca e 10 
anos em Medina. No caso do nosso grupo foi antes. 

Lembrei-me dos comentários de peregrinos amigos que 
me diziam que Medina é a cidade do coração, que logo eu per-
ceberia a diferença com Meca, pois nela todos os comerciantes 
são generosos e gostam de conversar. Em Meca são mais sérios, 
sisudos. 

19 Veja Labaik ALLAH. 2012. (3m07s). Disponível em: https://www.you-
tube.com/watch?v=2-oDvTmwdCk. Acesso em 12 fev. 2021.
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Na chegada ao hotel, fomos separados em grupos para 
ocupar os quartos. O meu grupo era formado por quatro mu-
lheres: duas colombianas e duas brasileiras. As três eram casa-
das, menos eu. Seria com Mariam, Aishe e Khadija20 que con-
viveria mais de perto nos próximos dias.

Imagem 3: Companheiras de quarto

Sobre as minhas companheiras de quarto: Mariam, brasi-
leira, 53 anos, casada com um árabe há 30 anos; Aishe, estudante 
de direito na Colômbia, 24 anos, casada; Khadija, colombiana, 
dona de casa, 27 anos, três filhos. Foi interessante conviver com 
três mulheres diferentes de mim. Eu geralmente sou rápida em 
tudo o que faço. Acordo antes do adhan (“chamado para ora-
ção”) e arrumo minhas coisas com agilidade. Diferentemente 
das minhas companheiras de quarto, não comprei nada (nem 
em Medina e nem em Meca). Eu brincava com elas sobre a 
quantidade de coisas que compravam. As meninas colombia-
nas compraram coisas para revender e Mariam, certamente, 
para presentear amigos e sua família. Eu me contive com as 
compras, adquirindo poucos livros e objetos. Hoje percebo que 
tudo isso era de fato a periferia do ritual, que me neguei a ver 

20 Elas não adotaram nomes islâmicos, mas prefiro preservar suas identi-
dades.

Fonte: acervo pessoal
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e a pensar a respeito porque estava preocupada demais com o 
meu interior e minhas experiências. Entretanto, isso também 
é peregrinação; sendo aquilo que escapa à estrutura, são suas 
brechas: é nesses arredores que as pessoas também se revelam. 
De fato, fiquei receosa de não conseguir dar conta do centro e 
da periferia, mas eles certamente se complementam. Algo per-
ceptível na satisfação das pessoas com as malas e sacolas lotadas 
dizendo o quanto as coisas eram baratas ali21. 

Em meio a tudo isso percebi que algumas mulheres ti-
nham dúvidas com o próprio ritual. Elas traziam suas dúvidas e 
eu tentava esclarecer — não porque soubesse todas, mas porque 
eu tinha contato com o Sheik Jihad, que estava no Brasil, e ele 
respondia às minhas dúvidas que, muitas vezes, eram as delas 
também. Observei que uma rezava usando esmalte; expliquei 
que o esmalte prejudicava a ablução (limpeza corporal para 
oração). Foi assim que aprendi: esmalte invalida a ablução, pois 
não é possível que a água entre em contato com a unha. Uma 
delas fez a tawaf (dar voltas na Caaba) da despedida enquanto 
estava menstruada. Expliquei a ela que não deveria fazer, por-
que fazer as voltas é o mesmo que se estivesse rezando (salat) 
e confirmei: mulheres não rezam quando estão menstruadas, 
não fazem jejum, não fazem sexo (isso durante o período de je-
jum, o qual começa antes da alvorada e se estende até o pôr do 
sol). O interdito da menstruação é algo muito claro no Islam, 
tanto que providenciei um anticoncepcional para tomar, para 
não correr o risco de menstruar durante a peregrinação. Isso 

21 Lembrava a Rua 25 de Março, em São Paulo: deu para entender de onde 
vem essa habilidade para o comércio, mas como cresci sendo obrigada a 
caminhar pelas ruas do Centro com a minha mãe, que era costureira e pre-
cisava adquirir os aviamentos para o seu trabalho, afirmo que caminhar na 
multidão nunca foi uma escolha.
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qualquer mulher pode fazer. O Sheik que acompanha o Hajj 
deu outra versão a ela, dizendo que se fizesse um tampona-
mento correto, poderia realizar essa parte do ritual. Para mim, 
o que ele fez é uma fatwa, isto é, concedeu um decreto para 
que ela pudesse realizar o ritual. Outra coisa que questionei foi 
ver uma mulher de niqab (lenço que cobre o rosto) na Caaba: 
não se reza com o rosto coberto. Uma mulher que usa niqab ou 
burqa deve tirar sua cobertura tanto quando reza quanto nesse 
momento. A explicação dada por ela é que usou um boné por 
baixo e assim o lenço não encostava no seu rosto. 

Aos poucos fui notando que as minhas certezas de co-
nhecimentos específicos pouco fariam diferença no ritual em 
si: eram somente prescrições. Certa vez, Vagner Gonçalves da 
Silva, antropólogo, colega de disciplina na pós-graduação (An-
tropologia), me disse que eu era prescritiva, que quando se tra-
tava de religião, gostava de saber a regra e cumpri-la. 

Mas uma coisa no Hajj deveria ser cumprida: a roupa 
usada pelos homens, que são as duas toalhas que eles devem 
usar durante os cinco dias do ritual. Isso foi tema de uma pa-
lestra na qual o Sheik ensinava como fazer a dobradura corre-
ta das toalhas. Lembremos que os homens só poderiam vestir 
essas duas peças e mais nada, nem o uso de roupas íntimas 
é permitido na peregrinação. Além do modo de vestir, foram 
ensinadas palavras que são ditas durante o tawaf: “Bismillah, 
Allahu Akbar!” (Em nome de Deus, Deus é maior!) quando se 
passa diante de um ponto sinalizado por uma luz verde; deve-
-se então fazer duas rakkas quando terminam as voltas e cor-
tar o cabelo antes de mudar de roupa. Para as mulheres não 
houve nenhuma recomendação; ali, naquela apresentação, os 
homens eram o centro das atenções. Interessante notar que 



62

Francirosy Campos Barbosa

as roupas dos homens marcam claramente um renascimento. 
Na impossibilidade de fazer completamente como vieram ao 
mundo, sem roupas, faz-se o mais próximo possível. O Hajj, 
quando aceito, é apagamento dos pecados e é um renascimento 
da pessoa. Com as mulheres a roupa precisa estar nos moldes 
do recato e da simplicidade.

Logo aprendi o caminho da Mesquita do Profeta, uma 
das mesquitas mais lindas que já conheci. Para lá é que cami-
nhávamos várias vezes por dia. Procurávamos fazer as cinco 
orações ali; nem sempre conseguíamos, às vezes pelo calor ou 
pela adaptação do horário que ainda enfrentamos. Ir antes do 
fajr22 (primeira oração obrigatória) e ficar até o amanhecer é 
a coisa mais bonita, pois na parte de fora da mesquita o teto 
se abre, marcando a sombra que vai proteger os peregrinos. 
Quando queria ficar em silêncio, era para lá que eu corria e 
fazia minhas anotações no caderno de campo23. Nem tudo que 
lá escrevi será compartilhado neste texto: há muitas impressões 
pessoais que talvez não sejam do interesse de uma etnografia, 
mas certamente o silêncio da mesquita e a sua beleza nos en-
volvem em pensamento e descobertas. 

Era muito bonito ver a diversidade de mulheres e ho-
mens que percorriam a Mesquita. Houve um dia em que ador-
meci depois de uma oração voluntária. Acordei e observei os 
filtros com água de Zamzam. Sempre aproveitava para encher 
a garrafa de água naquele lugar. Observava as pessoas limpando 

22 Rezar na mesquita do Profeta equivale a 1000 orações e no Al-Haram, 
em Meca, equivale a 100 mil.
23 Durante a viagem a Medina e a Meca (para o Hajj), procurei anotar o 
máximo de informações e sensações como faria se fosse apenas uma antro-
póloga em campo.
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a mesquita, algo muito profissional, porque todo espaço é ab-
surdamente limpo apesar do fluxo intenso de pessoas que por 
lá circulam.

Leio no meu diário: “Bismillah!!! O tempo se perde aqui. 
Nunca sei que dia é exatamente. Alhamdulillah!” Uma das coi-
sas de que mais perdi referência foi o tempo. A única tempora-
lidade demarcada era a do adhan (“chamado da oração”), mas 
este era impossível não saber, pois é tocado em autofalantes 
e você acaba despertando sua atenção para mais uma oração 
obrigatória. Após o jantar, soube que havia na mesquita um 
local no qual está o túmulo do profeta, mas no qual as mulheres 
só podem adentrar depois das 22h, por ser um espaço muito 
pequeno. Evidente que essa restrição indica que há mais ho-
mens do que mulheres na cidade. Isso é fato. Os homens fazem 
a visitação o dia todo, menos nesse breve período. 

Rawdah é conhecido como um pedaço do paraíso e para 
lá me dirigi depois do salat isha (a última oração do dia). Espe-
ramos a esposa do Sheik, mas ela estava ocupada. Antes gravei 
com Ahmed Khalaf sobre o que tinha sentido em Medina, mas 

Imagem 4: Mesquita do Profeta Muhammad

Fonte: acervo pessoal
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nada se comparava ao que senti em Rawdah — difícil acessar 
o lugar; havia mulheres do mundo todo ali. No rosto de cada 
uma via as muçulmanas que vivem no Brasil e seus problemas. 
Não conseguia deixar o lugar. Parei e rezei com as mulheres, 
passando por cima delas. Eram muitas mulheres e era difícil 
andar ou mesmo rezar. Lembro que falei em voz alta: “Onde 
será o túmulo do Profeta?”, e uma moça que não conhecia me 
respondeu: “Ali.” Alguém entendeu português aqui. Não tive 
tempo nem de perceber isso, porque entrei sozinha no espaço 
e não com o meu grupo de mulheres. Na saída desse espaço, 
parei no caminho e rezei novamente, e logo em seguida gravei 
um áudio para o Sheik Jihad, porque não conseguia sair do 
lugar. Tive um acesso de choro durante a gravação: ao falar da 
dor de todas, falava da minha própria dor. Senti que, de fato, o 
Profeta tinha aliviado o que eu sentia. Foram minutos de uma 
catarse que me trouxe serenidade, como em A Eficácia Simbóli-
ca, de Lévi-Strauss (1976), em que a abreação, ab-reação, traz a 
cura em momentos em que o ritual faz sentido. As meninas do 
MARYAM que ouviram o áudio sentiram-se abençoadas e fe-
lizes, sabiam que estávamos juntas, mesmo distantes. Até hoje 
não sei decifrar se o que eu senti foi um ataque de pânico24 ou 
de fato uma emoção descontrolada. Segue abaixo a transcrição 
do que gravei em áudio, com muito choro:

[choro] fiquei olhando, fiz minhas súplicas no Radwa e fiquei pen-
sando quanto o Profeta Muhammad SAAS passava por ali com suas 
esposas e fiquei imaginando não só o casamento deles, mas também 

24 Digo “ataque de pânico” porque em alguns períodos da minha vida já sofri 
com eles, que chagam a paralisar as nossas reações. Acho importante dizer 
às pessoas que isso pode acontecer a qualquer um, que há tratamento, tera-
pia e que não se trata de falta de fé, mas sim de uma sensibilidade que afeta 
mais uns que outros, por variadas razões.
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o quanto ele era orientador das pessoas e dessas mulheres e quanto 
fiquei imaginando aqui na saída o quanto tem mulheres que não tem 
ninguém que oriente, que não tem um Profeta Muhammad, nem 
mesmo o marido é um grande orientador. Não tem ninguém, a não 
ser Allah SWT. Muitas das meninas do MARYAM me escreveram 
hoje. Algumas com problemas com seus maridos. Eles poderiam 
ajudá-las de várias formas, mas não o fazem. Eu fico imaginando... 
Eu também não tenho ninguém que faça nada por mim, nem para 
ensinar nada. Então tenho que aprender praticamente sozinha e 
agora deixar aqui o túmulo do profeta é como deixar esse aprendi-
zado. Não é adoração a ele, mas é tudo aquilo que ele representa, é 
tudo, é a paciência dele. A gente não tem quem tenha paciência com 
a gente. Muito menos amor pela gente e o quanto o nosso amado 
Profeta tinha por suas mulheres. Mulheres têm horários para cum-
primentar, para vir rezar nesse pedaço do paraíso, o quanto isso é in-
justo e a gente tem que passar. A gente tem que rezar com todas em 
cima da gente, mas isso aqui é o exemplo, mas Allah sabe mais. É o 
exemplo, faço para Ele, faço por Ele, só Ele pode cuidar de nós. Que 
Allah me dê paz e serenidade. Assalamu Aleikum wa ramatullah...

Estou certa que a jihad25 da mulher é o Hajj, como disse 
o profeta SAAS a Aisha, e isso fica cada vez mais nítido com 
a descrição da Peregrinação nessa perspectiva feminina. Em 
outros momentos esse sentimento retorna com a mesma força, 
mas penso que se trata de uma presença necessária para recons-
trução de um caminho sem volta que é a descoberta de nós mes-
mos frente à vida que não se controla, quanto mais as emoções.

Nunca sabemos ao certo porque algo nos emociona, mas 
é fato que nesses anos de pesquisa sempre me associaram às 
pesquisas com mulheres muçulmanas. Talvez para o senso co-
mum, e para própria academia, tudo que envolve mulher mu-
çulmana envolve também estereótipos, e isso é um fato. Não 

25 Jihad significa esforço, dedicação. Adiante darei a definição completa no 
Islam sobre o termo.
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é incomum ouvir que as muçulmanas são obrigadas a isso ou 
aquilo, ou que são pessoas que têm seus direitos negados. Posso 
dizer que, como qualquer outro grupo feminino, os problemas 
são de diversas ordens e não são nem maiores e nem menores 
que determinados grupos. Bem sabemos que o machismo, o 
feminícidio e a violência contra a mulher são históricos e estão 
presentes em todas as sociedades, inclusive nas sociedades de 
população majoritariamente muçulmana.

Talvez naquele momento o meu “feminino” estivesse 
mais aflorado e as dores que atravessam as mulheres. Penso 
que as experiências religiosas levam à catarse de nós mesmas. 
Quando escuto os relatos de pessoas que tomaram Daime ou 
de outras experiências religiosas, vejo muita similaridade. As 
nossas questões emergem nesses momentos de liminaridade.

Medina foi uma aclimatação para o Hajj, não só do tem-
po, pois são 6 horas de diferença perante o horário do Bra-
sil, mas também da temperatura, que naquele período tinha 
uma média de 45ºC. Os dois primeiros dias deram um cansaço 
maior. Houve algum tempo para realizar algumas compras com 

Imagem 5: Mulheres na Mesquita do Profeta

Fonte: acervo pessoal
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Omar e Dawud (dois brasileiros revertidos), algo que eu fiz 
com bastante parcimônia para não perder a concentração da 
preparação para o ritual. Entretanto, muitos peregrinos pare-
ciam querer compraram Medina “quase inteira”. Quando vi as 
malas na volta, percebi o quanto o comércio chama atenção 
das pessoas. Confesso que me incomodava aquela necessidade 
de compras em excesso, como via nas mulheres e nos homens. 
Mas, enfim, estávamos em uma cidade com uma rota comercial 
das mais conhecidas no mundo, em Meca e Medina: nessas 
cidades se vendia de tudo, de especiarias a livros.

Há em Medina várias lojas de joias de ouro. O ouro só 
pode ser usado pelas mulheres, nunca por homens, assim como 
eles também não podem usar roupas de seda. Acompanhei um 
jovem que disse que precisava comprar uma aliança para sua 
futura esposa. Perguntei se ele já tinha ficado “noivo”; ele disse 
que não, que ainda estava procurando. Meses depois que vol-
tamos ao Brasil descobri que havia se casado, mas quando co-
nheci sua esposa, percebi que ele já tinha interesse por ela antes 
do Hajj. É muito comum os muçulmanos presentearem suas 
esposas com ouro ou joias de modo geral.

Imagem 6: Mostruários em uma loja de joias

Fonte: acervo pessoal



68

Francirosy Campos Barbosa

Uma das visitas que fizemos em grupo em Medina foi 
para montanha de Uhud, local de uma das principais batalhas 
comandadas pelo Profeta Muhammad. Era uma batalha en-
tre a comunidade muçulmana de Medina e o povo de Meca, 
liderada por Abu Sufian ibn Harb — lembrando que a maio-
ria dos muçulmanos que viviam em Medina naquele período 
tinha migrado de Meca (Hégira) para Medina. A batalha foi 
nas costas do Monte e virou lugar histórico. Como estávamos 
atrasados na programação, não pudemos subir ao Monte, o que 
foi uma das minhas frustrações.

Em uma das mesquitas do itinerário passamos rapida-
mente; na outra, pela quantidade de muçulmanos presentes, 
houve tempo de rezar somente do lado de fora. Entendo que 
a quantidade de pessoas dificulta a permanência em determi-
nados locais durante certo tempo, mas penso que, para a dele-
gação de brasileiros, fica faltando informações mais concisas 
desses lugares — por exemplo, qual é a real importância de 
cada espaço visitado? Creio que algumas informações sobre os 
lugares que seriam visitados deveriam ser mais bem apresenta-
das ao peregrino, antes e durante a viagem. 

Estava acompanhada de perto por Omar e Marcos. Omar 
estuda o Islam desde 2001, mas só em 2003 começou a visitar 
as mesquitas; não lembra quando fez sua shahada26, mas diz que 
foi antes de 2006. Ele frequenta uma mesquita que fica afasta-
da do centro de São Paulo, na Vila São José, e lá ocorrem aulas 
de religião. Marcos é do Rio Grande do Norte e, por ocasião 
da escrita da minha tese, relatou-me um pouco da sua história:

Salam irmã, conheci o Islã 1996 na cidade de Rabat no Marrocos, 
de volta ao Brasil, só depois de dez anos foi que decidi a seguir de-

26 Um dos pilares da prática, como havia explicado antes.
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finitivamente a religião islâmica, divulgar e ir às orações nos centros 
islâmico. Nessa época morava em Recife e frequentava o Centro Is-
lâmico de Recife e em dezembro de 2007 fui morar em Natal onde 
não tinha nenhuma comunidade. Tinha apenas africanos estudavam 
na UFRN e um irmão de Lisboa, que  junto  com três brasileiros 
criaram Associação Beneficente Muçulmana do RN criada em 13 
agosto 2008, só comecei a frequentar em 2009. Antes eu recebia 
livros de um irmão do Egito  e comecei a divulgar sozinho o Islã. 
Neste período, recebi a visita de dois irmãos de Recife e consegui pra 
eles palestras em escola no município de Parnamirim, e foi quando 
comecei a frequentar a ABMRN, nessa época tinha um Sheikh do 
Egito que passou pouco tempo e outros, o último foi um Moçambi-
que passou pouco tempo acho três meses e foi para Foz do Iguaçu, e 
ficou sendo o Imam um palestino que já residia em Natal há muitos 
anos e continua até hoje (2018), em 2012 recebemos a visita de um 
Sheikh do Egito com que fiz uma boa amizade, assim como tenho  
também amizade com o Sheikh de Moçambique até hoje também, 
com a presença do Sheikh  do Egito fizemos dawa (divulgação da 
religião) em Natal e foi numa conversa com ele depois de contar 
minha história ele falou para o Imam que iria me indicar para e 
cumprir o hajj não falou dia nem mês e  deixou apenas que fosse da 
decisão de Allah, depois de alguns anos recebi a msg da fambras que 
me preparasse que eu iria para o hajj (2017), agradeci muito a Allah 
por estar indo cumprir um dos pilares do islã, agradeci aos irmãos 
aqui na comunidade me ajudaram nessa caminhada e só faltava aju-
dar ao Sheikh do Egito pela indicação, mais o agradeci pessoalmente 
em Makkak onde o encontrei no hajj com um grupo. Divulgo a 
religião participo dos eventos no RN junto com o Imam estou pre-
sente nas orações da sexta-feira e aos domingos à tarde, faço parte 
da direção da Associação, vou às ruas nas escolas universidades, faço 
distribuição de livros kits.

Acho importante dar destaque aos brasileiros no Hajj. 
Embora saibamos que, do ponto de vista teórico, não se diferen-
ciam brasileiros de árabes ou africanos, por exemplo, sabemos 
que para os brasileiros que não dominam a língua árabe é mais 
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difícil o conhecimento e o discernimento do conhecimento que 
está sendo transmitido. Marcos não descreveu no texto, mas ele 
era marinheiro e, por isso, conheceu o Marrocos e teve conta-
to com os muçulmanos. Sua fala demonstra que o crescimento 
do Islam no Brasil se dá de variadas formas. Pode ser a partir 
de uma viagem a trabalho como a dele, ou de turismo, ou por 
conhecer pessoas pela internet etc. Não há como precisar com 
exatidão quantos são os muçulmanos no Brasil: nem com os da-
dos do IBGE de 2010, que apontam 35 mil, nem com a quantia 
de 1,5 milhões apontada pelas instituições islâmicas. Eu faria 
um cálculo de mesquita, de circulação, em torno de 145 mil, 
mas esse seria um dado subjetivo, aferido tão somente pela con-
vivência em vários espaços de norte a sul do Brasil.

Todos os homens que conheci durante o Hajj eram ca-
sados; a esposa de um não conseguiu acompanhá-lo por causa 
do problema com o passaporte. Todos foram indicados por al-
guém ou enviaram suas fichas de inscrição à FAMBRAS. No 
grupo havia brasileiros que ganharam uma “bolsa”, como esses 
rapazes, e os que pagaram o Hajj, que fica em torno de 22 mil 

Imagem 7: Montanha Uhud

Fonte: acervo pessoal de Ahmed Khalaf
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reais para os quinze dias27. No caso, o pagamento é para um 
Sheik que organiza as peregrinações para Umhra e para o Hajj. 
O grupo da FAMBRAS, por exemplo, compõe um dos diver-
sos grupos coordenados pela empresa desse Sheik.

Meca – a caminho do Hajj
A viagem para Meca estava marcada para as 8h da ma-

nhã. Dois passaportes de pessoas pertencentes ao grupo se per-
derem e a viagem mudou para as 14h. Todavia, só saímos às 
19h. Quando tivemos autorização, foram 7 ou 8 horas de via-
gem de ônibus. Lembrei-me das palavras do Sheik Jihad: “Hajj 
é paciência”. Ocupei o tempo com as práticas devocionais, além 
de ler os novos livros adquiridos. Na saída para Meca, parti-
mos em um ônibus nada confortável, mas um luxo para quem 
conhece, como eu, os ônibus que circulam no sertão do Brasil.

27 Esses valores são em reais e correspondem a 2017. Atualmente, os valores 
para realização do Hajj, saindo do Brasil, podem variar de USD 5300, USD 
6900, USD 12500 (dólares americanos). Consulte Alhidaya – Sheik Yaser 
Hussin – www.hidayah.com.br; email: turhid@hotmail.com.

Imagem 8: Vista aérea da cidade de Meca

Fonte: Luca Locatelli/The New York Times
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Paramos em um ponto da estrada para fazer salat (“ora-
ção”). Descemos na escuridão e avistamos outras tantas pesso-
as que vinham de lugares diferentes. Muitos homens vestiam a 
tradicional roupa branca; algumas mulheres também, mas co-
mecei a notar a presença de muitos negros. Não posso afirmar 
que eram africanos, mas em Meca a presença de negros e asi-
áticos era muito maior que a de árabes. É importante lembrar 
que a Ásia é o continente com maior número de muçulmanos, 
seguido pela África e depois pelos árabes. Muitos pensam que 
os árabes compõem a maioria dos muçulmanos no mundo: ledo 
engano. Isso fica muito evidente no Hajj. A peregrinação é colo-
rida não só na cor de pele, mas nas cores das roupas e bandeiras. 

Quando entrei em um banheiro de beira de estrada, pensei 
logo nos banheiros das estradas que entrei por esse Brasil afora. 
Descartei a possibilidade de fazer ablução (limpeza de partes do 
corpo para oração) de forma correta. Estava de tênis e não tinha 
onde colocar os pés que garantisse a sua limpeza. O banheiro é 
como os do Nordeste, de beira de estrada, sem condições de uso 
para uma mulher. A paciência é um atributo mais que impor-
tante, porque a sensação é que tudo dará errado e não tem como 
tudo ser perfeito em um lugar com três milhões de pessoas.

Tinha deixado meu tapete de oração no ônibus, mas fiz 
a oração em um tapete completamente gasto pelo uso, ali, mis-
turada com homens e mulheres de países que eu nem fazia 
ideia de quais seriam. Depois da oração, de receber um lanche e 
refrigerante no ônibus, seguimos viagem por mais 2 ou 3 horas 
e chegamos ao Hotel Hilton, cinco estrelas, em Meca. Final-
mente estávamos na cidade sagrada do Islam. Nunca imaginei 
chegar a Meca, nem em sonho. Nem ousava sonhar. Meca para 
mim sempre foi a cidade dos mercadores, por onde as cara-
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vanas passavam com suas especiarias e, depois, quando passei 
a estudar o Islam, a cidade em que o Alcorão começou a ser 
revelado. Eu considero a chegada ao Hotel Hilton como a se-
gunda fase dessa viagem marcada por três tempos: as estadias 
em Medina, Meca e Mina. 

Na noite seguinte fizemos a ’Umrah (peregrinação me-
nor), que começou às 21h30 da segunda-feira, 28 de agosto. A 
’Umrah é uma visita à Caaba e pode ser feita em qualquer época 
do ano, diferentemente do Hajj, que só é realizado dentro do 
mês do Hajj. A ’Umrah é recomendável, mas não tem os mes-
mos predicados e efeitos do Hajj, não sendo um pilar da prática. 
Muitos muçulmanos acabam viajando a Meca para fazer apenas 
a ’Umrah — o que é válido, mas quando se faz o Hajj sente-se 
perfeitamente a diferença e o impacto que cada ritual ocasiona.

Não considero a ’Umrah um ritual denso como o Hajj, 
embora imagine que quem a tenha feito deve apresentar mu-
danças significativas na sua religiosidade. Entretanto, afirmo 
que sua intensidade está na parte em que a ’Umrah compõe o 
Hajj. A que realizei durou 3 horas na primeira vez. Na tawaf da 
despedida (a última coisa que fazemos antes de deixar Meca) 
não contei o tempo de duração, porque voltava do ritual e a 
marcação do tempo já não era coisa que conseguia fazer.  

Em nossa primeira ’Umrah, saímos todos do hotel para 
o haram/Caaba, entoávamos Labaikka Allah (“Eis-me aqui 
Allah”) e, como recomendação do Sheik, era para fazermos 
essa recitação em voz baixa. Fomos recomendados a entrar com 
a cabeça baixa e só a levantar quando estivéssemos diante da 
Caaba. Entrei calma, sentindo o perfume forte que emanava 
no espaço. A peregrinação tem cor e perfume. Nunca imaginei 
isso. Esta foi a primeira sensação de adentrar o haram (espa-
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ço da mesquita e seu entorno): sentir o cheiro perfumado que 
exala e ver suas cores. Os diversos grupos de hajjas (mulheres 
peregrinas) vestem roupas que são fáceis de identificar no meio 
da multidão. Algumas têm a mesma cor de lenço; outras usam 
um colete como nós, do Brasil, com as cores do país. Muitos 
têm a bandeira do país à frente do grupo.

Começamos a fazer a primeira volta. Estava serena e es-
cutava o choro de outras pessoas. Não tive o mesmo sentimen-
to; apenas quando a esposa do Sheik28 chegou a meu lado e 
disse que estávamos na 4ª volta. Essa informação desencadeou 
em mim um choro sem explicação. Na verdade, muita coisa 
que acontece na peregrinação não é fácil de explicar. Quan-
do terminou, rezamos duas rakkas, depois fomos beber água 
de Zamzam. No primeiro copo bebi para matar a sede, pois 
o calor era grande. O segundo foi seguido por um choro que 
durou algum tempo. Senti como se Haggar (a segunda esposa 
de Abraão) estivesse ali e eu tivesse que suplicar para que ela 
cuidasse dos meus filhos, que os encaminhasse para o Islam. 
Revivi corporalmente o caminho dela em busca de água para 
seu filho quando fiz o caminho de Safa-Marwa. Lembrei-me 
da sensação de morte que me tomava, sobre a qual conversei 
várias vezes com Sheik Bukai; aquilo parecia tomar conta de 
mim. As mulheres me perguntavam se eu estava bem, mas só 
conseguia pensar nos sofrimentos de Haggar com seu filho nos 
braços, no quanto é forte para uma mãe ver seu filho passar 
necessidade e ter que buscar sustento sozinha. Novamente vêm 

28 Manal Hamid, esposa do Sheik Yaser, donos do Al Hidaya Turismo, que 
leva pessoas à Umrah e ao Hajj todos os anos. Manal é uma das melhores 
pessoas que conheci na vida. Não deve ser fácil fazer essa viagem várias 
vezes e permanecer calma, sorridente e acolhedora.
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à tona as dores femininas, a culpa, o desamparo e a luta por 
sobrevivência. Haggar era a escrava que Sarah deu a Abraão 
porque ela mesma não engravidava; após o nascimento de Is-
mael, Sarah pediu que Abraão a levasse dali. 

Como antropóloga, não posso deixar de sinalizar que de 
Sarah descende o povo judeu e de Haggar, os muçulmanos. 
Isso sempre me faz pensar que, embora seja o nome do pai 
que os filhos carregam, simbolizando um patriarcado da des-
cendência, é a mulher que define a descendência. A história se 
bifurca por causa das mulheres. Na história de Abrão, segundo 
a cosmologia islâmica, quando Deus pede que ele sacrifique 
seu filho primogênito está se referindo a Ismael. É Ismael que 
Abraão leva ao monte para sacrificar e não Isaac, como é en-
sinado nas religiões judaica e cristã. Mas, no momento do sa-
crifício, provando a Deus a sua obediência, Ele então pede que 
sacrifique dois carneiros no lugar da criança. Todos os anos, no 
período do Hajj, se comemora a Festa do Sacrifício, relembran-
do esse momento da história islâmica. Importante destacar que 
no momento em que as comunidades islâmicas comemoram o 
Eid Adhha (a “Festa do Sacrifício”) os peregrinos vivem o seu 
momento de maior sacrifício no Hajj. O sacrifício dos que lá 
estão se multiplica em súplicas, passando a ser a centralidade 
sustentadora para que os muçulmanos espalhados pelo mundo 
possam comemorar o Eid. Enquanto muitos no Brasil e em 
outras localidades vestem suas melhores roupas, ganham pre-
sentes e vão às mesquitas, os hajjis e hajjas resistem ao calor e às 
dores do corpo em uma entrega espiritual mais intensa.

Entre os montes Safa e Marwa, onde Haggar percorreu 
em busca de água para seu filho Ismael, foram sete voltas, um 
ir e vir entre os montes até que brotou água do chão. Ela, não 
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conseguindo apanhar essa água pela abundância que vertia do 
solo, começou a dizer zamzam, zamzam (“junta, junta”), en-
quanto tentava juntar a água com os braços. Assim nasceu o 
Poço de Zamzam, de água sagrada bebida por todos os pere-
grinos desde antes da revelação do Islam.

Durante o ritual acontecido dentro do haram, segui a su-
gestão de uma amiga e usei uma meia antiderrapante nesses 
espaços. Entre os montes havia um ladrilho que machuca um 
pouco os pés. Não existe um monte de fato: são dois longos 
corredores que ligam o que seria um monte ao outro. Em uma 
determinada parte, há uma luz verde que indica que naquele 
pedaço os homens devem correr, algo leve, demonstrando ou-
tro movimento. As mulheres não precisam fazer isso.

Voltamos ao hotel e estávamos todas exaustas. Lembro 
que tomei banho e, de tão cansada que estava, dormi de cabelo 
molhado, pois logo deveria acordar para o fajr (primeira oração 
do dia). O bom é que dentro dos hotéis não tinha como perder 
a oração, porque o adhan tocava alto e nos obrigava a pular da 
cama. Sempre era a primeira a fazer isso e a chamar as outras. 
Depois do fajr, dava para descansar mais um pouco até o café 
da manhã (que, na verdade, era um almoço) e logo me acostu-
mei a me alimentar bem às 8h30, porque geralmente o dia seria 
sempre muito exaustivo com suas atividades.

Mina – onde o corpo centraliza a espiritualidade
Se Arafat é o Hajj, Mina é o preparo intenso do corpo.

Foi em Mina que entendi melhor que corpo é esse que 
se submete a um ritual e quais emoções carrega ser hajja. Mar-
cel Mauss bem definiu as emoções como algo configurado no 
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coletivo, ao que Le Breton faz uso em um dos seus textos para 
dizer que os sentimentos são como emanações sociais que se 
impõem por seu conteúdo e sua forma aos membros da coleti-
vidade colocados numa dada situação moral (Le Breton, 1992, 
p. 510). Lembrem-se da frase do Sheik Muhamad Bukai: “A 
senhora fez o Hajj do coração, agora vai fazer o Hajj do corpo”.

Sem as tendas de Mina é impossível compreender a di-
mensão do Hajj. A peregrinação menor descrita anteriormente 
é um passeio de devoção, entrega singular a um espaço sagrado. 
Já Mina leva a momentos nos quais o profano e o sagrado se confi-
guram paralelamente. Basta sair das tendas e ver as filas imensas 
dos banheiros, ver outros muçulmanos deitados sob o calor de 
mais de 45ºC, ver pessoas que comem restos de comida ou se ar-
rastam no chão, demonstrando a sua pobreza material em meio 
aos vendedores ambulantes com suas mercadorias, que a todo o 
momento se debruçam de cansaço. Mina não é só beleza. É a 
vida como ela é, com seus desafios; profunda como o sertão de 
Guimarães Rosa, tem sua beleza, mas tem sua aridez convexa, 
extrema, que nos faz refletir a cada momento. Ali todos são con-
vidados. Ficam mais nítidas as palavras do Sheik de que devemos 

Imagem 9: Tendas de Mina vistas do corredor do Jamarat

Fonte: acervo pessoal
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lembrar que somos todos convidados de Deus, que não devemos 
nos importar com o que as pessoas fazem ou não durante o Hajj.

Entendo por que as pessoas valorizam os hajjis/hajjas. É 
a palavra que mais ouvimos. As pessoas são chamadas de hajjis 
e hajjas o tempo todo; certamente valorizo ainda mais os que 
se submetem às provações do Hajj.

Conheci mais mulheres em Mina, pois agora o grupo de 
peregrinas ficaria dividido em duas tendas: uma em que ficaram 
concentradas as mulheres que falavam árabe e já se conheciam 
e outra, na qual eu fiquei, composta por mulheres de outros pa-
íses latinos, mas que também tinha três árabes. Éramos em 16 

Fonte: acervo pessoal

Imagens 10 e 11: Comerciantes nas ruas de Mina
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mulheres na mesma barraca, dormindo no chão, uma colada na 
outra e tendo um colchonete que virava um sofazinho. Dentre 
elas estavam Heba e Sabah, esposas do sheik de São José e de 
Campinas, respectivamente. Havia também duas professoras 
de uma universidade pública do Brasil, uma de origem árabe e 
outra revertida brasileira. Essas duas, como as do outro grupo, 
eram as que mais reclamavam da estadia em Mina. Cada vez 
que precisavam ir ao banheiro, se angustiavam, falavam mal do 
governo saudita, que a infraestrutura era um absurdo etc. Eu 
apenas sinalizava em alguns momentos que não se tratava de 
uma viagem de passeio e que já era de se esperar por uma situ-
ação como aquela — afinal, uma peregrinação deve ter algum 
tipo de sacrifício embutido.

Diferentemente do hotel em Meca, que tinha comida 
farta no café da manhã e no almoço, em Mina recebíamos uma 
marmita no almoço e outra no jantar. Os cardápios variaram de 
arroz e carne; batata frita e pepino; macarrão; frango e arroz. 
A distribuição de água e sucos era frequente, mas percebi que 
a quantidade de comida para nós, mulheres, sempre sobrava e 
sugeri às demais que separássemos o que já sabíamos que não 
comeríamos, a fim de que pudéssemos distribuir fora das bar-
racas para pessoas que estavam sem alojamento.

Fonte: acervo pessoal

Imagens 12 e 13: Almoço e jantar servidos em Mina
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Após o primeiro almoço em Mina, resolvi escovar meus 
dentes. Quando vi a fila do banheiro só consegui expressar 
SubhanAllah (“Deus seja louvado”): era uma Torre de Babel 
com várias mulheres e seus sotaques diversos. Uma marroquina 
que mora na Bélgica, africanas, pessoas da Malásia, outras que 
eu nem fazia ideia de qual língua falavam etc. Havia muitas 
mulheres idosas e com machucados que pediam para passar à 
frente. Eu já tinha passado Mina inteira na frente, quanto mais 
eu deveria permitir? Confesso que quase escrevi ao Sheik para 
perguntar se tudo bem eu não deixar a décima quinta senhori-
nha passar na minha frente. Banheiro e paciência.

Lembro-me de ter contado às minhas amigas do 
MARYAM sobre os banheiros e uma delas dizia que queria 
fazer o Hajj com suas filhas pequenas. Filmei o banheiro e ela 
desistiu. Outras pessoas não desistiram de levar crianças: elas 
estavam presentes na peregrinação. Eu, sinceramente, ficava 
com dó, porque o calor e a falta de lugar adequado tanto para 
dormir como para tomar banho dava certamente uma preocu-
pação maior aos pais. Mas o que mais me surpreendia eram as 
pessoas idosas; era por elas que eu tinha admiração. O senhor 
Amin, por exemplo, que mora em Minas Gerais, foi sozinho, 
aos 87 anos. O filho de um casal amigo meu que o acompa-

Fonte: acervo pessoal

Imagem 14: Senhor Amin, 87 anos
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nhava não o deixava sozinho nem um minuto, e foi bem difícil 
convencê-lo a não fazer o jamarat, a subida do túnel que deve 
ser feita três vezes.

Cada uma fazia uma coisa dentro da tenda: lia o Alcorão, 
fazia súplica etc. Eu escrevia, alternando com outras ativida-
des. Talvez o zikr (repetir expressões em árabe — Allahu Akbar, 
Alhamdulillah, SubhanAllah) tenha sido o que mais fiz nesse 
momento. Já passava do Asr (“oração da tarde”). Em algum 
momento caminhávamos na rua de nossa tenda. O burburi-
nho de comerciantes era grande. Em torno das tendas, muitas 
pessoas dormiam apesar do sol. Não havia lugar para todos e 
as pessoas se arrumavam como podiam. Aquilo para mim era 
totalmente inesperado, mas penso que se trata realmente de 
algo que se tem de ter total desapego e dizer que é a vontade de 
Allah, porque senão seria insuportável ter essa vida.

Penso em Mina como um lugar da generosidade e do 
acolhimento entre as pessoas. Fizemos algumas apresentações 
entre as pessoas: passei algum tempo aprendendo árabe com 
Sabah. Nossa aproximação foi imediata. Entretanto, ela estava 
acompanhada do marido Sheik, não fez o percurso todo com a 

Fonte: acervo pessoal

Imagem 15: Sabah
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gente29. Usava niqab e em um dos dias seus pés estavam muito 
machucados, pois tinha ido a pé até a região da Caaba. Posso 
imaginar a dor: sapatos não são feitos para andar naquela re-
gião. Emprestei o remédio que levei a ela para dores muscula-
res. Ela, egípcia, falava pouco o inglês, mas a gente conseguia se 
comunicar. Com as amigas colombianas era muito interessante, 
pois as entendia quase 100%, mas elas pouco me entendiam. 
Uma delas era uma verdadeira artista, fez desenhos com hena 
em quase todas as mulheres e conseguiu, assim, levantar algum 
dinheiro para comprar mais mercadorias. As vidas se mistura-
vam naquele espaço tão pequeno: eram afetos e laços que iam 
sendo construídos. 

29 O que fui descobrindo ao ouvir relatos de outros que já tinham feito o 
Hajj, ou os que fizeram depois de mim, é que o tempo em Mina pode variar 
conforme o grupo. No grupo de 2019, eles só passaram por Mina, não dor-
miram porque havia muitos idosos no grupo. Muitas vezes o Sheik tem que 
optar pelo bem-estar do seu grupo, conforme a idade daqueles. Por isso se 
recomenda que os peregrinos tenham saúde para cumprir o ritual. Muitas 
vezes a pessoa mais velha está fazendo pela segunda, terceira vez, em nome 
de algum parente que morreu sem ter feito.

Imagem 16: Pintura de hena

Fonte: acervo pessoal
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Arafat é o Hajj

Tomei banho às 2h da madrugada, pois assim a fila de 
pessoas era menor. Foi nesse banho que perdi meu álcool em 
gel para o buraco que há em todos os banheiros/lavatórios, da-
queles em que o vaso sanitário é só um ladrilho no chão. Im-
portante dizer que nesse período em que estamos fora de Meca 
não podemos usar nada que tenha perfume, como cremes, sa-
bonetes ou xampu. O banho eu fazia com o álcool em gel que 
perdi no primeiro deles, mas consegui comprar dos camelôs 
um sabonete sem cheiro.

Na ida para Arafat foi-nos pedido que usássemos más-
cara hospitalar. A quantidade de pessoas nas ruas aumentava a 
cada dia. A máscara é bem incômoda; usei em alguns momen-
tos de muita multidão, mas desconfio de sua eficácia. Paramos 
em uma mesquita para rezar o fajr. Ao chegarmos, pudemos 
ver várias tendas imensas. Algumas tinham a indicação a quais 
países pertenciam, outras não. Imagino que determinados pa-
íses tenham bem mais peregrinos, diferentemente do Brasil: 
éramos poucos e, mesmo assim, misturados a outros latinos 
(argentinos, colombianos, peruanos). Estimo uma média de 40 
a 50 pessoas em nosso grupo.

Nossa tenda logo seria ocupada por outros grupos. Nela, 
consegui identificar o grupo dos EUA. Em geral, é uma ten-
tação fotografar absolutamente tudo no Hajj, mas só levei o 
celular. Pensei que ou fazia o Hajj ou o fotografava. Mas como 
não sabemos se um dia iremos retornar, decidi por melhor vi-
venciar o que estávamos a fazer. Isso explica minhas fotos em 
baixa qualidade.
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Nosso café da manhã foi dentro da tenda, com leite, cere-
al matinal, geleia, torrada e pão. Logo me veio a ideia de procu-
rar um banheiro e pensei se seriam como os de Mina, o que me 
desencorajou a partir nessa busca. Entretanto, me surpreendi: 
os banheiros de Arafat pareciam novos. Mesmo os que tinham 
filas imensas no período da tarde eram mais suportáveis que 
os de Mina. As pessoas estavam mais pacientes no período da 
manhã. Às 11h o calor é absurdo e o número de pessoas au-
menta na tenda. O ar condicionado parece não dar conta de 
refrigerar o lugar. Manter-se concentrado em Arafat era bem 
difícil por causa do calor. Talvez tenha sido ele o nosso maior 
rival. Observando a foto abaixo, uma amiga chamou atenção 
para os homens sem camisa e as mulheres cobertas; o que ela 
não sabe é que os homens são obrigados a usar duas toalhas e 
mais nada, além de sandálias para caminhar, o que, com o calor, 
realmente complica principalmente pelo suor. Estar coberto é 
muito mais recomendado no calor do deserto.

A primeira coisa que me veio à mente quando adentrei 
a tenda era fazer súplicas para as pessoas que me pediram. O 
primeiro foi Mohamed Lamine, um amigo que fiz no curso do 

Imagem 17: Tenda em Arafat

Fonte: acervo pessoal
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CILE (Research Center for Islamic Legislation and Ethics), 
em 2016, e depois citei os nomes de outras pessoas. Senti uma 
emoção ao lembrar-me de todas as pessoas que me pediram 
du‘as (“súplicas, orações”). Entendi em Arafat qual era impor-
tância de suplicar por eles naquele espaço.

Dizer que Arafat é o Hajj faz todo sentido quando sa-
bemos que foi ali que o profeta Muhammad fez seu último 
sermão, e nesse lugar que uma aya foi revelada, dizendo: “Hoje, 
completei a religião para vós; e vos escolhi o Islã como religião 
(...)” (Alcorão 5:3). 

O Sermão da Despedida feito pelo Profeta tinha os se-
guintes dizeres:

Ó Povo, preste atenção, porque eu não sei se estarei entre vocês no-
vamente depois desse ano.  Portanto, ouçam o que estou dizendo 
com muita atenção e levem essas palavras para aqueles que não pu-
deram estar presentes aqui hoje.

Ó Povo, assim como consideram esse mês, esse dia e essa cidade 
como sagrados, considerem a vida e a propriedade de todo muçul-
mano como sagrados.  Devolvam os bens que lhes forem confiados 
aos seus legítimos donos.  Não prejudiquem uns aos outros para que 
ninguém os prejudique.  Lembrem que encontrarão seu Senhor, e 
que Ele pedirá contas de seus atos.  Deus proibiu a usura (juros) e, 
portanto, todas as obrigações baseadas em juros devem ser renuncia-
das.  O seu capital, entretanto, deve ser mantido.  Não devem infligir 
nem sofrer qualquer injustiça.  Deus julgou que não deve haver juros 
e que todo o juro devido a Abbas ibn Abd’al Muttalib deve, portan-
to, ser renunciado...

Tenham cuidado com Satanás, pela segurança de sua religião.  Ele 
perdeu a esperança de desviá-los nas grandes coisas, então fiquem 
atentos para não o seguirem nas pequenas coisas.

Ó Povo, é verdade que têm certos direitos em relação às suas mulheres, 
mas elas também têm direitos sobre vocês.  Lembrem que as tomaram 
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como esposas somente sob a custódia de Deus e com Sua permissão.  
Se elas mantiverem os seus direitos então a elas pertence o direito 
de serem vestidas e alimentadas com gentileza.  Tratem bem suas 
mulheres e sejam gentis com elas, porque elas são suas parceiras e 
ajudantes dedicadas.  É seu direito que elas não façam amizade com 
quem não aprovem, e também que sejam castas.

Ó Povo, me ouçam com atenção, adorem a Deus, façam suas cinco orações 
diárias, jejuem durante o mês de Ramadã, e paguem o Zakat.  Façam o 
Hajj se tiverem os meios.

Toda a humanidade descende de Adão e Eva.  Um árabe não é su-
perior a um não-árabe, nem um não-árabe tem qualquer superiori-
dade sobre um árabe; o branco não tem superioridade sobre o negro, 
nem o negro é superior ao branco; ninguém é superior, exceto pela 
piedade e boas ações.  Aprendam que todo muçulmano é irmão de 
todo muçulmano e que os muçulmanos constituem uma irmandade.  
Nada que pertença a um muçulmano é legítimo para outro muçul-
mano a menos que seja dado de livre e espontânea vontade.  Portan-
to, não cometam injustiças contra vocês mesmos.

Lembrem que um dia se apresentarão perante Deus e responderão 
pelos seus atos.  Então fiquem atentos e não se desviem do caminho 
da retidão após eu partir.

Ó Povo, nenhum profeta ou apóstolo virá depois de mim, e nenhuma 
nova fé nascerá.  Reflitam bem, portanto, ó povo, e compreendam as 
palavras que eu lhes transmito.  Eu deixo duas coisas, o Alcorão e o 
meu exemplo, a Sunnah, e se os seguirem jamais se desviarão.

Todos aqueles que me ouvem devem passar minhas palavras adian-
te muitas vezes; e que os últimos compreendam melhor as minhas 
palavras do que aqueles que me ouvem diretamente.  Seja minha 
testemunha, Ó Deus, de que eu transmiti a Sua mensagem para o 
seu povo (itálicos meus).

Destaquei alguns trechos do sermão para chamar aten-
ção à igualdade entre homens e mulheres perante a religião, 
assim como entre todos os seres humanos, sejam árabes ou não, 
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brancos ou não. Eles reforçam a prática da religião e atestam 
que a superioridade está nas boas ações. Estar em Arafat confi-
gura ouvir novamente as palavras do Profeta e saber que todos 
ali presentes são irmãos, independentemente das suas diferen-
ças. Por isso uma pessoa é convidada sempre a falar nesse lugar, 
quase como que sob uma inspiração do ato do profeta. Foi em 
Arafat que ouvi pela primeira vez o Sheik designado para nos 
acompanhar: achei que ele nem fizesse parte do grupo. Tratou 
de repetir as palavras do Profeta e nada mais. Voltei ao cochilo, 
algo que muitos também fizeram para passar o tempo e pelo 
cansaço de termos acordado muito cedo.

No final do dia saímos de Arafat para Mustadalifah. Es-
peramos o ônibus para fazer esse trajeto. Esperar e paciência. No 
Hajj é assim: toda atividade que fazemos temos que ter paci-
ência. Lembro que em uma das mensagens que troquei com 
Sheik Jihad, perguntei como era Musdalifah. Ele disse: “É”. 
O “É” dele carrega um suspense que só fui entender estando 
lá. Ao chegar, a imagem é indescritível. Ficar em Musdalifah 
durante a noite é ficar ao relento, dormir no tapete de oração 
e suportar as várias pessoas deitadas à volta por todos os lados. 
Meu corpo já estava anestesiado, já não sabia se eram 20h ou 
24h. Pouco importava. Me apegava nas súplicas, no zikr e nos 
cochilos. Quando acordei de um destes, um rapaz dormia ao 
meu lado. Levei um susto e lembrei que era impossível não 
estar rodeada de homens, afinal eles são a maioria. Era um mar 
de pessoas deitadas na madrugada. Pulei várias pessoas para 
conseguir chegar ao banheiro. Ainda lembro-me da pergun-
ta ingênua ao sheik: “tem como não encostar em homens no 
Hajj?” Não, não tem. Musdalifah e paciência. 
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O que levamos para lá era um colchonete que recebemos 
em Arafat e que se fechava como uma mochila. Era nisso que 
passamos as várias horas da noite.

Entre um du‘a e outro, levanto para pegar as 49 pedrinhas 
que iria jogar no Jamarah nos dias seguintes. Jogar essas pedras 
nos faz recordar a tentação que Abraão sofreu do demônio no 
momento em que foi sacrificar o seu filho Ismael. Essa parte do 
ritual vamos começar logo que voltarmos a Mina.

De madrugada, voltamos a pé para Mina. Apreciava 
aquelas pessoas todas andando; nesse ínterim, encontrávamos 
com vários grupos de países diversos. Reconhecia as bandeiras 
da Turquia, Canadá, Indonésia. Os grupos eram bonitos e or-
ganizados. Eu gostava de andar à frente do grupo, ao lado do 
sheik, porque tenho por hábito andar rápido. Se ando devagar, 
me canso: é como se o corpo pesasse mais do que o normal. 
Nessa caminhada, o Sheik pergunta se gostei da palestra. Na-
quela altura, às 4h da manhã, respondi a que palestra ele se re-
feria, pois até então isso não tinha acontecido para mim. Uma 
das minhas grandes reclamações, se é que posso reclamar, é a 

Imagem 18: Musdalifah

Fonte: acervo pessoal
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ausência de um fortalecimento da fé por meio de um líder re-
ligioso, alguém que conversasse com os peregrinos sobre cada 
passo, que relembrasse o significado de estar na peregrinação. 
Nesse momento de caminhada, o Sheik me chama de profes-
sora. Logo percebi que ele já sabia a minha identidade, alguém 
deveria ter dito a ele. Tentei ser invisível no grupo do Hajj: 
nem todos me conheciam, na verdade bem poucos, e não que-
ria ser tratada como a professora da USP, porque sei da etiqueta 
árabe-islâmica de respeito aos doutores e, por mais que esti-
vesse no Hajj, tinha receio que isso fizesse alguma diferença. 
Quando ele disse “professora”, percebi que já sabia de quem se 
tratava. Não sei se procede, mas no período da tarde, o Sheik 
foi até a tenda onde eu me encontrava e fez uma linda palestra. 
E, pelo que soube, ele não proferiu a palestra em outras tendas 
do grupo.

Chegamos de volta a Mina. Estava cansada, mas resol-
vi tomar um banho e, depois, o café. Logo fomos avisadas de 
que sairíamos para Jamarat. Perguntei ao Ahmed quanto tem-
po seria, e ele me disse: “Doutora30, o túnel tem 2km”. Sim, 

30 Na comunidade muçulmana, durante esses 20 anos ganhei vários “no-

Fonte: acervo pessoal

Imagem 19: Saída de Musdalifah para Mina
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andaríamos uns 3,5km. Na verdade, 7km ida e volta, depois 
de passarmos o dia peregrinando (às vezes é melhor não saber 
a distância). A subida do túnel era algo para se dizer “uau”, 
mas eu disse SubhanAllah pela quantidade de pessoas subindo 
e descendo de Jamarat. Nele existe até uma esteira para pes-
soas com dificuldade de caminhar ou cansadas. Nosso grupo 
estava disposto e caminhava firme, fazendo as súplicas em voz 
alta comandadas pelos Sheiks. Via outros grupos que também 
passavam por nós. O grupo do Brasil era a grande atração: em 
vários momentos, pessoas de outras nacionalidades paravam 
para conversar com os meninos.

Subimos o túnel, jogamos as pedras e na volta nos per-
demos do grupo principal. Era o sol do meio-dia, estávamos 
perdidos diante da tenda da Indonésia. A água do grupo era 
escassa. Pensei em sentar no chão. A vontade era de deitar ali 
mesmo, mas olhei para a senhora argentina de 80 anos ao meu 
lado e tive vergonha do cansaço. Conseguimos achar o cami-

mes”: a jornalista, a aluna da USP, a professora, a doutora, a doutora da USP. 
Para muitos, referirem-se a mim como doutora é a forma correta. Outros se 
acostumaram a me chamar de professora.

Imagem 20: Subida do Jamarat

Fonte: acervo pessoal
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nho de volta. Foram os trinta minutos mais longos da minha 
vida. Ao chegar à tenda, me joguei no meu colchonete e fiquei 
parada por duas horas, sem falar, o corpo exausto de dois dias 
intensos. Só depois de algum tempo consegui tomar banho e 
voltar a interagir com as mulheres. Algumas passaram mal, ti-
veram vômito, talvez pelo calor e/ou pela caminhada longa. À 
noite passamos por mais uma provação. Acompanhando o salat 
isha (“oração da noite”) da tenda ao lado, o Sheik recitou a Su-
rata da Formiga que tem 93 versículos (ayas). Geralmente du-
rante a oração são recitadas suratas pequenas, com no máximo 
de 10 ayas. O cansaço do corpo de dois dias inteiros peregri-
nando, aguentando o calor e outras adversidades para, ao final 
do dia, ficar em pé e ouvir a recitação com o ar condicionado 
voltado para nossas cabeças foi acabar com o resto de corpo 
que tínhamos. Só na volta ao Brasil foi que senti o corpo “moí-
do” por dentro e por fora pela peregrinação. O corpo anestesia-
do esperava o jantar ou qualquer outra coisa para que pudesse 
dormir durante algumas horas.

Nos dias seguintes continuamos jogando as pedras no 
Jamarat. É muito diferente da imagem que tinha ou que via 
em fotos. Na verdade, esse espaço foi todo reformado, a fim de 
evitar acidentes que eram recorrentes. Não há pessoas sobre as 
outras jogando pedras: há espaço considerável para fazer isso 
com segurança e as pedras são pedrinhas bem pequenas que 
foram coletadas em Musdalifah. Esse rito representa atirar pe-
dras em Satanás, que tentou o profeta Abraão três vezes.

Saí de Mina com o dever cumprido. Deu um alívio po-
der voltar a dormir em uma cama, tomar um banho de verda-
de e, enfim, descansar. Mas eu seguia com a minha masbahah 
(ou tasbih, uma espécie de “terço” islâmico) na mão, porque as 
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adversidades sempre estão no caminho. Nesse momento, faço 
contato com uma participante do grupo do Dr. Umar Faruq31, 
que me envia um convite feito por ele para sua palestra no final 
do Hajj. Mas quando vi o ônibus que nos trazia de Mina para o 
Hotel passar da sua entrada, logo vi que iríamos nos complicar, 
pois em Meca o trânsito é pior do que em São Paulo em dia de 
chuva. O que temia aconteceu: o ônibus nos deixaria longe do 
hotel porque era impossível subir. Vi algumas senhoras recla-
mando pela dificuldade que tinham em caminhar. Abri a mi-
nha sombrinha e ofereci o meu braço para uma delas, de modo 
que pudéssemos ir juntas. Enquanto ela reclamava, eu repetia: 
Alhamdulillah! (“Graças a Deus”). Dizia a ela para fazer zikr, 
que isso iria aliviar o cansaço. Durante boa parte do percurso 
do Hajj, as mulheres reclamavam muito do calor, do atendi-
mento, dos banheiros. O banheiro foi o vilão antes mesmo do 
calor. Antes de sair de Mina, procurei os grupos femininos para 
que me falassem do Hajj. Só ouvia reclamações. Então refiz 
a pergunta, perguntando o que elas mais tinham gostado: a 
grande maioria se referiu a Caaba e que foi emocionante fazer 
o tawaf, mas logo o tema banheiro voltava a ocupar a conversa. 

Nos separamos quando chegamos ao hotel. Quando fui 
ver as pessoas no dia seguinte, já estavam mais sorridentes. Na-
quele dia eu iria conhecer o Dr. Umar. Uma jovem simpática 
me acompanhou até o Haram (região da Caaba) e lá rezamos. 

31 O Dr. Umar Faruq Abd-Allah nasceu em uma família protestante em 
Columbus, Nebraska. Torna-se muçulmano depois de ler a autobiografia 
de Malcolm X. Estudou em várias universidades americanas, incluindo a 
Universidade de Cornell, a Universidade de Missouri, a Universidade de 
Chicago e mantém fortes relações com acadêmicos islâmicos americanos 
tradicionais.  Doutorou-se em 1978 com uma tese sobre as origens da Lei 
Islâmica, Conceito de Malik de Amal na Luz da Teoria Legal de Maliki.
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Observei a lista que ela trazia com os nomes das pessoas para 
suplicar em voz alta. Eu, como não anotei o nome das pessoas, 
em algum momento disse a Deus que ele certamente lembrava 
todas as pessoas que me tinham pedido du‘a. Fui acompanhada 
por uma irmã na palestra. Senti-me em um lugar maravilhoso. 
Pensava como era possível, depois do Hajj, com o corpo mas-
sacrado, ter pessoas sorrindo como se não estivessem cansadas, 
embora a tosse fosse frequente no grupo. Conversei um pouco 
com Dr. Umar, e tudo o que eu fui buscar no Hajj — conheci-
mento — recebi nesse dia com uma palestra linda ministrada 
por ele. Durante todo o percurso me angustiava a falta de pa-
lestras, o que me obrigava a encostar o ouvido na tenda ao lado 
para escutar as palavras do Sheik da Malásia.

Encontrei a paz nesse grupo; a palestra citando Al Gha-
zali32 me preencheu com o sentimento de paz. Sai de lá ouvin-
do os passarinhos, a passos lentos, como se não quisesse perder 

32 Teólogo islâmico, jurista, filósofo, cosmólogo, psicólogo e místico de ori-
gem persa. Continua a ser um dos estudiosos mais célebres da história do 
pensamento islâmico sunita. Muito lido pelos sunitas (sufi).

Fonte: acervo pessoal

Imagem 21: Dr. Umar Faruq e o grupo de mulheres
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nenhuma das palavras que repousavam em meu corpo com a 
pressa do meu movimento. Por alguns minutos estive certa de 
que Deus ouviu nossas súplicas em Arafat. Este era um dos pe-
didos que fiz a Ele: que abrisse o caminho para o conhecimen-
to, que me facilitasse. O encontro com esse grupo e também o 
encontro com uma brasileira que morava em Meca há 4 anos 
foram especiais. Ela foi me buscar no hotel com os oito filhos 
nascidos em quatro países diferentes. Vi muito amor na reali-
zação daquela mulher e na sua entrega à religião e aos filhos. 
Recentemente retornou ao Brasil e continuamos em contato. 
Dois momentos únicos fora da programação prevista. 

À noite fizemos a tawaf da despedida, no andar de cima. 
Como se despedir da Caaba? Como se despedir de tudo aquilo 
que vivenciamos? A sensação é que nunca saímos dela: estamos 
para sempre girando.

Peregrinos, caminhos, retornos

A peregrinação é uma das coisas mais antigas da huma-
nidade, presente em variadas religiões e em vários trabalhos 
importantes: Turner (1978), Hervieu-Léger (1999), Toniol & 
Steil (2010) e Steil (2018) abordaram-na. Uma viagem heroica, 
uma odisseia grega, uma viagem interna. Não importa o nome 
que se dê: caminhar é sempre um sair de si para o encontro com 
o Outro e consigo mesmo. Requer desapego, concentração, pa-
ciência e, acima de tudo, fé e devoção. Não necessariamente 
essas coisas caminham juntas, mas elas são indispensáveis para 
distinguir um peregrino de quem faz um turismo religioso. Es-
sas pontas podem se encontrar, penso, porque o sagrado, as-
sim como o profano, está em toda parte, mas irá depender do 
grau de entrega dessa experiência. Não precisa estar no Hajj 
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para encontrar Deus, mas estando no Hajj é impossível não 
encontrá-Lo, quando se tem a intenção de fazer a peregrinação. 
Tudo nos leva a Ele, inclusive (ou principalmente) a dificul-
dade. A dificuldade existe para que tomemos força e coragem 
de prosseguir. O modo como é difícil prosseguir é temeroso e 
incerto, mas é desafiante. Saímos mais fortes dessa experiência 
de communitas, “área de vida em comum” sobre a qual Turner 
ainda afirma que “(...) a experiência da vida de cada indivíduo 
o faz estar exposto alternadamente à estrutura e à communitas, 
a estados e as transições” (Turner, 2013, p. 99-100). 

Quero voltar ao Hajj — talvez esse seja o sentimento 
mais intenso que posso revelar nesse momento. Não porque 
considere que ele não tenha sido aceito; afinal, disso não sa-
beremos ou saberemos somente em outra dimensão. A ideia 
de ter a peregrinação aceita por Deus me foi explicada pelo 
Sheik: quando mudamos é sinal que Ele aceitou o nosso Hajj. 
Mas quero voltar ao Hajj porque há algo que escapou e sempre 

Fonte: acervo pessoal

Imagem 22: Fim do Hajj
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escapa nas peregrinações. O vivido nunca é o mesmo, é sem-
pre um descobrir-se novamente. Alguns muçulmanos podem 
estranhar a analogia, mas é como viver uma experiência impor-
tante na vida, como o dia que nasceu seu filho, ou quando você 
conheceu um lugar especial, ou outras datas que você nunca 
esquece e deseja reviver e sempre gostaria de voltar, ou até mes-
mo uma experiência muito difícil da sua vida que foi superada. 
É boa a sensação de ter conseguido fazer cada passo do ritual. 
O cansaço é inevitável, o controle das emoções é difícil de con-
quistar, mas tudo isso traz um alívio, afinal.

É interessante nos atentarmos ao fato de o rito separar 
o profano do sagrado, como afirma Van Gennep (2011, p. 23): 
“Em nossas sociedades modernas só há separação um pouco 
nítida entre a sociedade leiga e a sociedade religiosa, entre o 
profano e o sagrado”. O Hajj certamente atualiza essa separa-
ção, ou pelo menos parecia que assim deveria ser. Entretanto, 
tenho que ficar com a expressão epígrafe deste livro: você en-
contra no Hajj o que vai buscar. Isso posto, digo que não ne-
cessariamente o sagrado é 100% vivido, mas é certo dizer que, 
naquele tempo-espaço, ninguém escapa dele. Talvez seja esse 
o ponto mais forte que concluo a respeito desse ritual. Minha 
ideia de retorno também está vinculada à busca incessante do 
ser humano.

Os sentimentos gerados durante essa peregrinação vão 
do sentimento de morte ao sentimento de vida, perpassando 
o corpo dolorido que se consome em solidão e no desamparo 
em meio à multidão. Há também as dores das mulheres: as 
dores femininas impregnadas nos discursos afloram no corpo 
e no pensamento, se transformam em lágrimas. Mulheres cho-
ram. Eu choro. Choramos a falta de respeito, a falta de com-
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panheirismo e de cumplicidade, principalmente em relação aos 
parceiros, mas também de uma sociedade homossocial, que es-
quece que temos o mesmo lugar, mesmo que nossas funções 
sejam diferentes. A paciência, ela sim, é resultado positivo de 
tudo isso: quanto mais paciente, mais perto de Deus; quanto 
mais paciente, mais se é capaz de encontrar a saída. A impaci-
ência traz a angústia e a irresolução dos problemas. Trago para 
a vida fora dessa communitas a paciência. Meu primeiro sinal 
que o Hajj nunca acaba foi no primeiro trânsito em São Paulo: 
a pressa de chegar à casa de uma amiga e a fileira de carros 
me fez suspirar, sorrir e pensar: “A peregrinação nunca acaba”. 
Deixei aquela boa energia tomar o corpo. Hoje quase sempre 
relembro, em momentos difíceis, que tudo passa: assim como 
na peregrinação, é preciso seguir o fluxo.

Penso que a trajetória de um pesquisador é também uma 
peregrinação no universo profano da pesquisa, da escrita que se 
encerra no ritual da defesa, no qual se é colocado na berlinda. 
Passamos por rituais de passagem: são quase sacros, cheios de 
regras e performances. Saí dessa peregrinação do sagrado do 
Hajj, um ritual islâmico datado no tempo e no espaço, para o 
ritual do conhecimento. O que vem depois de um doutorado, 
depois de me tornar docente da USP? Quais os novos caminhos 
que trilhamos? Escolhi um pós-doutorado na Inglaterra, na 
universidade de Oxford, porque havia peregrinado por entre os 
textos, vídeos e imagens do supervisor. Já sabia o que eu queria 
buscar, apenas não sabia o que eu encontraria. A busca intelec-
tual alimenta o corpo e a alma daqueles que escolheram a aca-
demia como o seu lugar. As leituras e os debates nos alimentam 
de tal maneira que o caminho a ser percorrido parece ser o oásis 
no meio do deserto. Mas a peregrinação é um oásis da devoção. 
É nesse oásis que os convido a todos a peregrinar, porque é a 
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experiência das mais intensas do vivido. Saio da experiência do 
sagrado para o profano sabendo que a sustentação desse período 
que narro só é possível porque está inscrito, no corpo e na alma, 
de cada passagem do Hajj. É bom que se diga: o Hajj nunca 
tem fim! Ele sempre retorna na mente e no corpo do peregrino 
diante de uma adversidade, aglomerações e solitudes etc.

Antes de completar dois anos de haver realizado o Hajj 
passei a usar o hijab, e penso que a mudança significativa do 
ritual veio ao encontro da minha religiosidade, que não é senti-
da como mais uma regra do Islam, mas sim como um sinal da 
minha espiritualidade, da minha pertença à religião e entrega 
a Deus. É preciso peregrinar por dentro para que as coisas do 
lado de fora ganhem uma ordem, um significado. 

Labbayka Allaahumma labbayk!
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Tapetes mágicos. Mais do que uma antropologia da performance, o estudo 
de Francirosy constitui uma antropologia em performance. Trata-se de uma 
antropologia da experiência e, também, de uma autoetnografia. Desejando 
ver-se num espelho, a autora se encontra no espelho mágico do ritual. Nele 
relampeiam imagens não apenas da vivência de uma pesquisadora, mas, 
também, da experiência multiforme, caleidoscópica e coletiva das mulheres 
e pessoas com quais ela andou. Acompanhando os movimentos surpreen-
dentes da vida social, a vivência da pesquisadora peregrina ilumina uma 
experiência coletiva. Em meio à travessia, a pesquisadora se transforma. 
Em Muzdalifah, nos arredores de Mina, ela dormiu ao relento num tapete 
de oração. Se rituais se assemelham a espelhos mágicos, tapetes de oração 
não deixam de se assemelhar a tapetes mágicos. Em tapetes de oração, pe-
regrinos também são transportados e transformados.
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