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RESUMO 

O presente artigo procura analisar a obra lírica de Luís de Camões, destacando suas 

principais características estéticas e, sobretudo, analisando as influências literárias e 

filosóficas sofridas pelo autor português. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Camões, Literatura Portuguesa, influências, lírica 

 

ABSTRACT 

The present article analyzes the Luís de Camões lyric, and points out its main aesthetic 

characteristics and its literary influences. 
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A transição que o mundo ocidental conheceu, quando de sua passagem da Idade 

Média para o Renascimento, propiciou o surgimento de autores que, no conjunto, foram 

responsáveis por uma revolução literária sem igual, com o aparecimento das mais 
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importantes obras que o gênio humano já fora capaz de criar desde os primórdios da 

linguagem escrita. 

Assim, limitando-nos apenas à Europa, é por volta desta época que surgem não 

apenas as maiores obras literárias do Ocidente, mas também aquelas que de maneira mais 

incisiva contribuíram para a consolidação das línguas do continente, por meio de figuras 

nacionais do porte de Dante Aleghieri e Petrarca, na Itália; Cervantes e Garcilaso, na 

Espanha; Shakespeare, na Inglaterra; Rabelais, na França; e muitos outros. 

Em Portugal, essa realidade também acabou se impondo por meio da figura de Luís 

de Camðes, considerado um dos maiores autores renascentistas da Europa e o mais im-

portante poeta português. Por isso, se é possível dizer que o dolce stil nuovo foi introduzido 

em Portugal por Sá de Miranda, não há como negar que sua difusão deve-se principalmente 

a Camðes, que melhor do que qualquer outro poeta soube cultivá-lo, revelando inclusive 

uma nítida aproximação entre sua poesia a lírica petrarquista. A lírica camoniana, contudo, 

é singular: contém os elementos próprios de uma sensível reflexão individual, afirmando-se 

como a expressão máxima do eu-poético renascentista e português.  

Com efeito, como exteriorização do eu, a lírica, enquanto gênero literário, está mais 

propícia à expressão dos sentimentos íntimos, manifestando-se como confissão. (MOISÉS, 

s.d.) Dessa particularidade, nasce o conflito entre sua limitação e sua universalidade, sem 

que isso comprometa sua natureza clássica, nem sua condição diante da modernidade. 

(MAN, 1986) 

Representada pelas Rimas (1595), sua lírica constrói-se a partir do emprego de tipos 

diversos de poemas, tanto os da medida nova (odes, sonetos, canções, elegias, églogas, 

oitavas etc.) quanto os da medida velha (redondilhas), esta última, resquícios da poesia 

medieval que ainda persistia em Portugal. A temática amorosa prevalece em toda a lírica, 

moldada sob o influxo do petrarquismo, na forma, e do neo-platonismo, no conceito, 

redundando numa poesia verdadeiramente universal, que trata dos anseios e das paixões do 

homem, apreendendo o sentido do Amor por intermédio da Razão: “com efeito, vigiado 

pela Razão, que os clássicos erigiam em faculdade matriz no conhecimento do mundo e dos 

seres, o sentimento ou a emoção contém-se nos limites do equilíbrio e da harmonia”. 

(MOISÉS, 1977, p. 78) 

Entre dramática e confessional, sua lírica revela-se criativa, sensível e 
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particularmente humana, já que - ao lado da temática amorosa - é a condição humana, 

explorada no dilema entre a vida-sem-sentido e a morte-sem-razão, que o poeta elege com 

principal temática de sua lírica. Trabalhando com figuras de linguagem diversas, em 

particular com a antítese e o paradoxo, sua poesia lírica adianta, ainda, alguns aspectos 

estilísticos que estarão presentes de modo determinado no Barroco: “Amor que o gesto 

humano na alma escreve, / vivas faíscas me mostrou um dia, / donde um puro cristal se 

derretia / por entre vivas rosas e alva neve”. (CAMÕES, 1979, p. 117) 

Tematicamente, são ainda muitos os achados líricos de Camões, destacando-se, 

entre outros, o desconcerto do mundo, isto é, “o contraste entre o mundo tal como deveria 

ser e o mundo tal como é, o mundo dos valores e o mundo dos fatos, o mundo da ordem e o 

mundo do acaso”. (SARAIVA, 1999, p. 53) Outros temas que podem ser apreendidos da 

lírica camoniana são, por exemplo, a inexorabilidade do tempo e suas mudanças:  

 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, / Muda-se o ser, muda-se a 

confiança”), a idealização da figura feminina (“Alma minha gentil que te 

partiste / Tão cedo desta vida, descontente, / Repousa lá no Céu eternamente / E 

viva eu cá na terra sempre triste”), a natureza imponderável do amor (“Amor é 

fogo que arde sem se ver; / É ferida que dói e não se sente; / É um 

contentamento descontente; / É dor que desatina sem doer”. (CAMÕES, 1979, 

p. 141) 

 

Enfim, pode-se dizer resumidamente das composições líricas de Camões que 

“oscilam entre dois pólos: o lirismo confessional, em que o autor dá expressão à sua 

experiência íntima, e a poesia de pura arte, em que pretende transpor os sentimentos e os 

temas a um plano formal, lúdico”. (SARAIVA, 1999, p. 51) 

Analisando algumas poesias de Camðes, é possível revelar as principais 

peculiaridades líricas do grande bardo português. O tema do amor, por exemplo, é – como 

já salientamos - um dos mais recorrentes em sua obra e um dos mais caros ao poeta: 

 

"Amor é um fogo que arde sem se ver; 

é ferida que dói, e não se sente; 

é um contentamento descontente; 

é dor que desatina sem doer. 

 

É um não querer mais que bem querer; 

é um andar solitário entre a gente; 
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é nunca contentar-se de contente; 

é um cuidar que ganha em se perder. 

 

É querer estar preso por vontade; 

é servir a quem vence o vencedor; 

é ter com quem nos mata, lealdade. 

 

Mas como causar pode seu favor 

nos coraçðes humanos amizade, 

se tão contrário a si é o mesmo Amor?".  

(CAMÕES, 1979, p. 126) 

 

Sem dúvida nenhuma, nesta poesia o amor recebe tratamento especial, ao nos ser 

apresentado como um sentimento essencialmente contraditório. Poder-se-ia mesmo dizer: 

indefinível. Mas, curiosamente, capaz de causar entendimentos nos corações humanos. 

Além disso, trata-se, na concepção de Camðes, de sentimento extremamente ambíguo, uma 

vez que já traz dentro de si o seu oposto. 

Aliás, não parece ser outra a característica de toda a obra camoniana, o que levou os 

seus estudiosos a considerá-lo um homem dividido, onde estaria presente o conflito, o dual, 

a antítese. (CUNHA, 1987) Assim, a dualidade presente em sua poesia já se manifesta 

desde o primeiro instante, e não apenas no que tange aos seus componentes temáticos, mas 

também no seu aspecto formal: sendo o soneto por si mesmo uma forma poética propícia à 

tematização da dualidade, o poeta buscou enfatizar o recurso da oposição, por exemplo, 

com as rimas emparelhadas. 

Esse fato puramente formal tem seu correspondente no conteúdo do soneto, já que a 

ambigüidade de que é composto o amor surge como principal assunto: mais do que qual-

quer outra característica, para o poeta a oposição é a propriedade máxima do amor. Essa 

relação de oposição pode ser percebida verso a verso, quando então o poeta busca aliar 

metaforicamente os sentimentos tratados no poema a oxímoros contínuos, noção de 

contraste que pode também ser apreciada de maneira mais sutil, se observarmos que entre 

os vocábulos empregados pelo autor está implícito, na maior parte das vezes, a idéia de 

conflito. 

A idéia de oposição surge também neste outro conhecido soneto de Camðes: 

 

"Sete anos de pastor Jacob servia 
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Labão, pai de Raquel, serrana bela; 

mas não servia ao pai, servia a ela, 

e a ela só por prêmio pretendia. 

 

Os dias, na esperança de um só dia, 

passava, contentando-se com vê-la; 

porém o pai, usando de cautela, 

em lugar de Raquel lhe dava Lia. 

 

Vendo o triste pastor que com enganos 

lhe fora assi negada a sua pastora, 

como se a não tivera merecida, 

 

começa de servir outros sete anos, 

dizendo: - Mais servira, se não fora 

para tão longo amor tão curta a vida”. 

(CAMÕES, 1979, p. 132) 

 

Tendo como suporte temático um episódio bíblico, a contradição aflora em todo o 

seu vigor no final do soneto. Essa idéia, aliás, de uma vida breve demais para o extenso 

amor que o poeta devota à mulher eleita, é tão cara a Camões que irá emergir como um dos 

principais motivos literários de toda sua lírica. 

   Em outras de suas peças, o autor nos mostrará como essa submissão, essa condição cativa 

da alma amorosa, não consente ao amante nenhuma quietação, fazendo com que ele deseje 

até mesmo a morte, embora reconheça não ser ela privilégio de quem a queira. 

É interessante notar ainda neste poema o fato de o amor ser-nos apresentado, ao 

mesmo tempo, como um sentimento que, apesar de não ser regido pela razão, possui suas 

próprias leis. Ora, esse não é fato que se estranhe em Camões, se considerarmos, primeiro, 

os princípios da contradição sob os quais se assenta a idéia de amor camoniano, e, segundo, 

a fonte filosófica inspiradora dessa mesma noção, o neo-platonismo: por esses dois ele-

mentos, explica-se a presença da emoção (nas palavras do poeta, ausência de razão) e da 

razão (nas suas palavras, lei), na concepção do amor. 

A lírica camoniana, como causa e efeito de toda uma tradição cultural do Ocidente, 

reflete os anseios e desejos do homem ocidental; é também produto de seu tempo, preso a 

ele pela adesão às principais correntes humanísticas do Renascimento, mas não 

incondicionalmente, já que extrapola qualquer conceito limitado. Assim, pode-se 

depreender de sua obra inúmeros conceitos provenientes, por exemplo, do universo cultural 
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renascentista, conceitos que vão da dicção pretrarquista à filosofia neo-platônica, da 

tradição cortês remanescente às marcas da religião cristã ainda prevalecente na Península 

Ibérica. Embora seja possível detectar semelhantes indícios culturais, o grande feito de 

Camões foi saber adaptá-los a um estilo próprio de expressão poética: por isso, não se pode 

afirmar, por exemplo, que o neoplatonismo presente em sua lírica esteja ali de forma pura e 

impessoal, a começar pelo fato de Camões ter recebido esta filosofia por intermédio que 

outros poetas de sua época, que o bardo português costumava freqüentar assiduamente. 

Tampouco, limitou-se a uma tradução lusitana do petrarquismo, mas buscou recriá-lo com 

traços inconfundivelmente pessoais, fazendo-o adequar-se à sua poesia. 

Tal conjunção de fatores pode facilmente ser percebida, como vimos, no tratamento 

poético que Camões procura dar ao tema do amor em sua produção lírica: sendo herdeiro 

de uma tradição amorosa que se desenvolveu durante a Idade Média, introduziu no tema 

motivos neoplatônicos, adaptou seu estilo à expressão petrarquista e mesclou tudo isso a 

elementos da tradição cristã, sempre imprimindo no que fazia sua marca pessoal. A 

temática do amor, portanto, parece ser aquela que com mais freqüência e intensidade o 

poeta lusitano procurava abordar em suas peças líricas, o que nos chega a revelar a 

existência de um amor genuinamente camoniano, isto é, todo impregnado da 

mundividência de Camões. Não se pode imaginar contudo que este amor camoniano seja 

homogêneo, já que ele, ao contrário, revela uma variedade infinita de facetas. Uma das 

mais recorrentes é aquela que alia o amor a um sentimento etéreo, misterioso, indefinível, 

carregando consigo elementos opostos; outra imagem é a que identifica o amor à falta de 

razão, à insanidade e, às vezes, à própria morte. 

Não seria exagero dizer ainda que, em Camões, o amor revela-se principalmente 

pelo olhar - com efeito, os olhos na poesia camoniana possuem um lugar de destaque, quase 

sempre aliado à temática amorosa. Por isso, o poeta vê a amada não apenas com os olhos 

fisicamente concebidos, mas também, metaforicamente, com os olhos da alma e do 

coração. Curiosamente, pelos olhos atinge-se também o intelecto, como uma espécie de 

contraponto do que dissemos há pouco sobre a relação amor/razão. É por estes e outros 

motivos que consideramos não ter sido Camões apenas um poeta do amor, mas o de um 

amor específico, o de um amor camoniano. 

Apesar de ser obra de inestimável valor para a cultura portuguesa, a lírica 
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camoniana suscita problemas de várias ordens, como a autenticidade de seu texto literário: 

por ser “antigo”, chegou até nós de modo precário, colocando sob suspeição sua autoria e 

dificultando o estabelecimento de um cânone confiável. (FILHO, 1987)  

Isto não impede que consideremos Camões um dos maiores poetas do Ocidente e 

sua produção lírica uma das obras mais inspiradas da cultura lusitana. 
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'Textos extraídos do livro de contos Mãos Azuis* 

 

 

Anna Beatriz Mattos 

 

*Obra selecionada pela Biblioteca Nacional para a bolsa de autores com obras em fase 

de conclusão. 

Bombardeio 

   “Encontrar la salida de este gris laberinto, 

Sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto,” 

 

Qualquer silêncio perto de você. Uma cama de sonhos deitados sobre as nossas 

cabeças amorosas do dia mais que azul. Mãos aliadas, abraços inesperados. O começo 

inevitável de qualquer quase-amor preenchido, sempre-quase de silêncios falantes. 

Segredos medidos. Palavras cobertas. Sorrisos apreensivos. Saudade-fumaça, que sai da 

boca, no ar, no ar.  

 olhos procurando você. 

Arranha céu cortou as nuvens, chegou no espaço. Último andar para ser feliz, 

 

São poucos segundos-horas-dias-semanas-meses-anos-idades infinitos. Sempre 

S. Plural desmedido incondicional na hora de felicidade.  

 

Maremoto na cidade, soturnos a solta. É dia de caça. É dia do amor. Dia da 

gente, de sempre. 

 

Leste, vem mais um pouco de amor 

   e  

Sorrisos de madrugada, 

Espetando     (TUM) 
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O coração 

  

Carinho, 

  

Em dias novos. 

só começo. só quase fim 

das coisas boas aceleradas por relógios desumanos 

para a 

fuga-fuga dos sentimentos extra-caixa pele humana. 
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29 

 

 

Pergunta se amor. Andava pelas ruas sorrindo um sorriso para quem passasse, 

não com felicidade incontida, mas com necessidade de hoje sim. Levava nas mãos um 

monte de flores mortas, todas unidas por um barbante verde. Eu tinha certeza que todas 

foram escolhidas dedo à dedo, com muito amor de quem bebeu e descobriu lembrança 

sua formigando por dentro. Sei que agora a noite você está nua e ainda esconde vinte e 

nove segredos doloridos. E pura, me perguntaria qualquer coisa sobre o amor, a tua pele 

muito rara me inquieta, eu sei bem o que é amor. Amor é conversa noturna. Conversa 

para o mundo dormir.  Então eu disse amar o mundo, quando ele dorme, amar todos, 

enquanto não sabem de si. Mas o seu amor sempre vai embora, de manhã. O problema 

do meu amor é que ele nunca vai. Pressenti. Antes mesmo de abrir a porta, que ao tocar 

o telefone, ela viria de novo questionando o amor e pior falaria agora da poesia da nossa 

loucura diária. Não sentimos falta de conversas sãs. Sem dureza, pedimos. Enquanto 

conversamos, eu sei é a loucura em processo de poesia. 

No outro canto do espaço dormem dois estranhos entrelaçados, com muito zelo, 

com muito sono e eu os amo. Do tamanho do mundo adormecido. Os estranhos, os 

lençóis, os rastros do sexo vespertino, ah eu amo. Os estranhos, a mim mesmo, agora á 

noite você nua, nossa loucura e tudo aquilo que ainda não sabemos amor. 

 

Não tem diálogo com sentido. Consente a insanidade. O meu bem dorme quieto 

do outro lado da cidade sem saber do universo inteiro que se destrói dentro de mim. O 

cheiro do meu bem ainda nos meus dedos. Vinte e nove segredos doídos.  
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Flor estrangeira 

                                                           

 Para a recente rosa em 

mim. 

 

 

 

Dessa vez a rosa tinha um nome. E todo o resto e eu  negávamos tudo. Era o 

meu não-nome e o meu não-corpo que fugiam do olhar dela. A minha não-presença 

diante das suas palavras passíveis de choro, era um corte que expulsava minha não-

existência para o espaço do chão e do tempo que nos ensina a cair. Era demais para mim 

não-ser. E ao mesmo tempo ter toda a certeza e toda a razão e toda a intangibilidade 

precisa e possível para se apaixonar.  

 

Os sonhos tornaram-se subseqüentes e quando eu sonhava que fugia do meu 

não-corpo para um não-espaço comum a todos, era a rosa que me instigava uma visita 

astral. Falar assim parece louco, pouco,tosco. Oco. Rima ruim e pobre. Ora, muito 

significativa. Ora meramente estética e impressionável. Era ela também que pisoteava 

os meus sonhos, e dizia Mais um encontro musical? 

 

Fora de compreensão e aceitação. 

 

Eu já não sabia sobre o que estava nascendo entre mim e a rosa. Para além dos 

muros dos anos e de experiências cósmicas, insólitas, incógnitas. Rimas pobres. Dias 

ruins. A rosa marcava no espelho algumas noites chorosas. E debaixo da boca de uma 

paixão errada ouvia um cantileno adormecedor. 

 

Não sei sobre o que estou dizendo. A rosa me deixa louco. 

 

Ainda não pude sentir o seu cheiro. Pela minha não-proximidade. Não-coragem 

para sentir pela rosa o que os amantes sentem uns pelos outros. A rosa não me conhece. 

Não sabe que eu a estudo. A amo em segredo desde o segundo dia em que a observei. A 
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rosa não foi colhida.  

 

Odeio falar sobre ela. Porque sei que amanhã é domingo e será somente mais um 

não-dia. O universo expele, agora, tudo o que é não-rosa em cima da minha cabeça. 

 Realidade não me convém 

 

. Cativas, cativas. Dentro do peito pode nascer uma assim, dentro do amor 

também. Dentro da simples vontade enorme de passar horas olhando para a rosa. Tudo 

isso dentro do nosso não-tempo.  

 

A rosa tem um riso escandalosamente bonito. E eu falo assim, com essa 

simplicidade, para tentar alcançá-la. No meio de tantas páginas, se ela souber quem é 

ela. Quem é Rosa. 

 

Rosa, Rosa, Rosa, Rosa eu chamo, muitas vezes com a minha não-voz.  

 

Qual o tamanho da audácia de querer beijar a rosa? Maior do que o tamanho do 

mundo inteiro sem ela. Ou não.  

 

A rosa não é uma simples flor estrangeira. Habita a minha não-consciência sã. 

 

 

Estou definitivamente encantado por tal rosa absurda. Trinta e sete vezes rosa até 

aqui, eu quereria. 
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diz a arte 

nos pontos 

tecidos, traçados, 

entornados 

na malha 

dos dias 

assim: 

censurados no azul do tempo 
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um vazio afiado 

que espatifa 

pedaços de dias 

doídos 

marcados 

pelo teu olhar solto 

de quem não 

quer mais. 
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Moinho-Flor 

 

  

O incêndio aconteceu. Não teve culpa a mulher. Não tiveram culpa as flores. 

Nem mesmo o ar conivente com a violência  daquele momento-fogo. 

 

Moinho-Flor nasceu do asfalto 

Mói os desesperos, Moinho 

Vai moendo essa nossa loucura. 

Mói, moinho o meu amor. 

por que a flor não tem chance também?  

 

Flor queimada amando, amando.  

 

A flor tem força e quer. Além do consciente. Além do desejo comum. Da 

saudade. 

Além da vontade mais do que sentida. Além da passagem onírica para o 

encontro, então: 

 

Mói o vento 

e os dias 

Mói a espera 

e os nãos 

Mói o medo inteiro dela, Moinho. 

 

Mói a distância, mói ao redor 

 

Deixa a flor e a flor. 

 

Pele e Poesia.  
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Deixa a flor amar, 

 

 teramor. 
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Sobres as sobras de alguns amores perto do fim. 

  

É sobre as sobras do amor que não existe que eu teço alguns desesperos meio 

mudos embaixo dos teus olhos. Odeio falar assim, diretamente a você, estando tão 

longe, sendo tão desconhecido. É sobre as sobras do amor que eu vim falar, eu vim 

dizer. Essas coisas que a gente come com tanta fome e depois o que a gente tem medo 

de terminar. Assim como meu último incenso aceso que quase antes do fim eu o 

terminei, apaguei um fogo soprando um bocado de medo antes da coisa toda acabar. É 

sobre as sobras de tudo que se misturam também com o amor. As sobras de todas as 

coisas que eu não sei, eu não quero, eu não posso deixar acabar. e eu aqui sozinho. Ai. 

Todas essas coisas que sobram e entulham sob o passar dos dias, o passar dos 

olhos, o passar das mãos, das paixões mais que súbitas, do amor que ainda não 

queimou, mas eu já gastei tanto sozinho. 

Nasce uma poesia morta do ventre da sua boca para me negar o término do 

nosso mal acontecido amor. Não existe, mas não termina. Qual o tamanho da sua 

loucura para com os meus sentimentos fatigados, perto, perto, bem do fim. 

Não vou reler as linhas acima. Uma hora ou outra tenho que continuar sem saber 

o que estou traçando. Sem saber o que estou querendo. Sem apagar as coisas que 

morreram e eu não aprendi a deixar em paz. 

Uma cortina de choro escurece um pouco o meu quarto a noite. Bem quietinho, 

bem resguardado eu vou adormecendo algumas lembranças. Até o sol aparecer e 

queimar bastante a mim mesmo, sem pena, sem medo. Me queimando até o fim.
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Poesia, a maior tentativa do mundo 

 

Água louca inundou a sala de paisagens impossíveis. Umedeceu corpos, 

  

alheios, 

feridos, 

  

poucoapouco sem matéria 

  

onda breve, 

 

soprando a poesia  

sob o sol quente do pensamento 

 

e 

 

De repente: no meio do espaço:  mundo de pés inconfundíveis caminhando para o falso 

fim. 
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A MESQUITA  -   O BERÇO DAS ESCOLAS ÁRABES1 

 

ISKANDAR, Jamil Ibrahim Iskandar
2
 (UNIFESP) 

 

  

 

Quando o Profeta Maomé (MUHAMMAD) iniciou a  divulgação da 

mensagem do islamismo  em Meca , na primeira década do século VII, o 

ambiente da região , no âmbito  social, era simplesmente desqualificado. 

Muitos eram os conflitos tribais , as pessoas adoravam ídolos feitos de 

barro, o Sol, a Lua, entre outros. Não havia ordem e reinava o império da 

brutalidade .  

 

Apesar de todas as adversidades da época, a mensagem  islâmica 

atraiu muitos seguidores e, assim , formou-se o primeiro grupo de 

muçulmanos, reunidos em forma  de  comunidade ( UMMA) de fiéis. No 

século VII surgiu a primeira mesquita,( MASJID, em árabe) ,  construída em 

Medina, pelo Profeta e seus seguidores. A partir daí esta comunidade se 

consolidou e formou a base para o seu próprio desenvolvimento. O Profeta 

reunia os fiéis na mesquita e lhes transmitia  os princípios da  então nova 

religião muçulmana. 

 

                                                           
1
 Artigo inicialmente publicado na Revista de Filosofia da PUC-PR. Autorizado para publicação na Revista 

Litteris, pelo próprio autor. 
2
 Professor de Filosofia, com ênfase em Epistemologia. Prof. Adjunto da Universidade Federal de São 

Paulo. 



 2 

Após a morte do profeta, ocorrida em 634 , várias outras mesquitas 

foram construídas. Nelas além de transmitir o conteúdo do  Alcorão , 

também ensinava-se literatura, gramática, poesia e  aritmética. 

Como entidade educacional, a mesquita foi a primeira instituição 

que possibilitou a transição da sociedade árabe da tradição oral  que estava 

profundamente arraigada nesta sociedade, para a tradição escrita. Este fato  

pode ser considerado como uma etapa importante em termos de educação.  

Apesar  disto, a tradição oral sobreviveu por muito tempo : os contadores de 

histórias e os poetas declamadores em público permaneceram ao lado dos 

educadores da nova sociedade. 

A mensagem do profeta era baseada no Alcorão. Este livro revelado 

é composto por 114 suratas e estas são divididas em versículos. O estudo 

deste livro, sagrado  para os muçulmanos , começou no século VIII , 

tornando-se uma atividade educacional por excelência, pois, era preciso 

estudar e interpretar as questões religiosas, éticas , sociais e políticas 

contidas no mesmo. Posteriormente e a partir disto, surgiu no mundo 

islâmico o TAFSSIR  ( comentário, explicação) e o  TA’WIL  ( 

hermenêutica) do Alcorão. Houve um grande interesse pela  língua deste 

livro : o  árabe. Esta atividade também era feita nas mesquitas. 

Ainda  no século VIII aconteceram as primeiras discussões 

teológicas na mesquita de Basra, no Iraque.  Nasceu  daí a formação de 

grupos de estudos em linguística, direito e teologia. 

Nos séculos X e XI, a educação  muçulmana experimentou um 

avanço significativo: a mesquita, além de ser uma entidade aglutinadora da 

comunidade, torna-se uma universidade pública. Neste período houve um  

grande movimento cultural  que fez surgir mais duas instituições : as Casas 



 3 

da  Sabedoria e as Casas da Ciência. A primeira tinha como interesse 

prioritário a tradução de obras gregas ; a Casa da Ciência dedicava-se à 

matemática .  Na época, esta disciplina abrangia a aritmética, a álgebra, a 

geometria , a astronomia e a música. Mas, a primeira Casa da Ciência   foi 

fundada no século X, no Egito. 

No século XII se amplia em número uma outra instituição de ensino: 

a MADRASSA. Esta era uma espécie de colégio mantido pelo poder 

público. Entretanto, é importante observar que em 1065 é fundada em 

Bagdá, pelo vizir Nizam al-Muluk, uma das mais famosas e importantes  

MADRASSA daquela época : a Nizamiyya.  Foram necessários dois anos de 

trabalho para a sua construção.   Ali MAZAHÉRI ,assim a descreve : este 

colégio elevava-se na margem esquerda do Tigre.  Era um edifício de forma 

quadrada, construído com tijolos de grandes dimensões e rodeado por um 

vasto jardim. No rés-do-chão, achavam-se várias salas enormes, para 

conferências e para estudos ; no primeiro andar, estavam a biblioteca e os 

alojamentos dos estudantes, enquanto a cave se dispunha em cozinhas, 

armazéns de provisões, banhos e todas as outras dependências.  Um canal 

conduzia a água do Tigre até ao tanque do pátio, que era utilizado para 

banhos e para necessidades de serviço (  3 : 148-149 ).                    

O fundador deste colégio, Nizam al-Muluk, tinha uma estima muito 

grande por esta instituição . As disciplinas lecionadas eram a jurisprudência, 

o  direito ,  a  filologia da língua árabe,  literatura árabe, geografia, história, 

etnografia, arqueologia, astronomia, matemáticas, música, desenho 

geométrico, química, estudos corânicos e Hadith ( tradição profética).  

Posteriormente, foram construídos  muitos colégios semelhantes a este. 
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Os pedagogos muçulmanos daquela época praticavam uma divisão 

de métodos de ensino para adultos, adolescentes e crianças. Por exemplo, as 

crianças eram instruídas  à memorização porque acreditavam que nesta fase 

elas tinham mais aptidão para esta tarefa e, assim, aprendiam a  recitar todo 

o Alcorão de cor, pois , saber o Alcorão de cor, é um feito relevante para um 

muçulmano. 

Outra característica do ensino nas mesquitas era o  “círculo”.  Este  

era formado por um grupo de educandos que se colocavam ao redor do 

professor que ficava sentado desenvolvendo uma aula de forma dialética. 

Note-se  que até a medicina era ensinada nas mesquitas. 

Na Idade Média, este templo foi a sede da vida intelectual, social e 

religiosa dos muçulmanos;  não era considerado como um simples santuário, 

por isto pode-se afirmar que esta circunstância peculiar tenha oferecido 

condições para o surgimento das escolas e da educação no mundo árabe-

muçulmano.   

 

 

 

 

 

 

 

. 
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O 11 DE SETEMBRO: QUESTÕES DE MÍDIA, POLÍTICA E ATORES SOCIAIS  

Yusra Ataya 1 (UEPG) 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

O presente artigo faz algumas reflexões sobre a questão da Mídia, Política e do Islã.   Imbricados 

neste fator o atentado de Onze de Setembro, a origem do Estado Islâmico e a Jihad Islâmica. Os 

muçulmanos, desde 2001, estão propensos à esfera da inclusão-exclusão no ocidente, o qual os 

desconhece. 

 

Palavras- chave: Mídia, Política, Islamismo. 

 

Para Refaa Reda  in memórian. 

À tua brilhante memória que despertou em mim a 

luta e o amor. Por ti pude perceber que não 

existiam diferenças entre o oriente e o ocidente. E 

que essas diferenças só poderiam existir dentro da 

cabeça de cada um. Aonde quer que estejas, quero 

que saibas que esta obra será sempre tua. (Yusra 

Ataya) 

Questões de Mídia, Política e Islã 

 

O presente artigo traz à tona discussões pertinentes ao atentado de 11 de setembro de 

2001, estando imbricados neste fator análises sobre a imagem, envolvendo questões de 

Política, Islamismo e Mídia. 

Nesta questão, os muçulmanos, após 11 de setembro de 2001, passaram a conviver 

com uma situação conflitante, tendo que responder a duas culturas distintas: a cultura 

originária e a cultura ocidental, que atribuiu a eles o epíteto de ‗terroristas‖.  

 

                                                           
1
 Yusra Ataya é Assistente Social e pós- graduanda em Mídia, Política e Atores Sociais pela UEPG 
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O Islã, então, passa a ser interpretado, como uma ‗identidade 

contemporânea‘(CASTELLS, 1999) ganhando espaço na mídia, como algo nefasto e 

ameaçador. Nesse sentido explica BUTHO (2008): 

 
― Quando a Al Qaeda  seqüestrou aviões para tentar atacar os Estados Unidos no dia 

11 de setembro de 2001, ela também tentou seqüestrar a mensagem da minha 

religião- O Islamismo. Ao fazer isso, deflagrou a grande batalha( que alguns 

chamam de guerra global) do novo milênio. O assassinato de quase 3 mil pessoas 

inocentes em nome da Jihad não apenas é ao contrário aos valores do mundo 

civilizado, como também contradiz  os preceitos do Islamismo(...) Agindo assim, ela 

corrompeu  os valores de uma grande e nobre religião e fez com que  as esperanças e 

os sonhos  de vida melhor dos muçulmanos retrocedessem uma geração. O dano não 

se limitou a Nova York, Washington e Pensilvânia. Os muçulmanos e o Mundo 

Islâmico  também se tornaram suas vítimas. (BHUTO,2008,p.25) 

 

Aparecem neste interregno às faces da inclusão-exclusão, estando os muçulmanos 

propensos ao preconceito e discriminação, pelo (ocidente) que os desconhece.  

A exclusão pode aparecer de duas formas distintas, seja de maneira sócio-econômica ou 

até sócio-cultural. Os atores sociais buscam refúgio na identidade, fechando-se em sua 

cultura. No entanto, a imagem de povo radical é a imagem mais difundida, na forma de 

notícias. E na imprensa ocidental é difícil encontrar informações humanizadas sobre o Islã. 

Não obstante, a imagem do Onze de Setembro e a propaganda feita, trouxeram, 

também, repúdio aos muçulmanos de todo o mundo. A isso se acrescem os atos da polícia 

inglesa, quando abordaram e mataram o brasileiro Jean Charles, confundindo-o com um 

muçulmano ―terrorista‖, no metrô da cidade de Londres — pelo mesmo estar, também, ilegal 

no país. 

 

―A relação antagônica não apresenta como sua possibilidade  final o consenso, pois 

como este somente poderá se dar ao excluir um ―eles‖ da  constituição de um nós, o 

antagonismo  é permanente , alimentando, dessa maneira, uma tensão necessária 

para o espaço democrático e evitando , assim um sujeito constitutivo externo(eles) 

como impossibilitado de constituir-se como um possível nós. A idéia central ao 

apontarem-se as fronteiras do político é poder entender que a possibilidade da 

formação de uma identidade política(nós) esta numa relação permanente de um 

constitutivo externo (eles) e este como possibilidade, também é a  impossibilidade 

da totalização desta identidade sobre si mesma. Logo, os processos de articulação 

interação são elementos constantes da instalação das identidades coletivas e 

políticas( PRADO,2006,p.198). 

 

 

Segundo BUSATO (2002) o Islamismo caracteriza-se pela vinculação entre Estado e 

religião, instituições que nasceram juntas e conseqüentemente se fortalecem mutuamente, pois 
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culturas milenares e desenvolveram longe dos valores difundidos pela América, onde a vida 

se articula antes de qualquer coisa a partir da referência étnica, religiosa e depois a nacional. 

 

O ISLAMISMO 

"Nós lhe enviamos, ó Muhammad, como uma bênção para os mundos" (Corão, 21:107) 

Enquanto o Cristianismo se expandia, na Península Arábica, um  outro povo vivia uma 

outra realidade, com práticas da idolatria e do paganismo. Este povo era formado por árabes, 

organizados por toda a península, onde havia grandes cidades. Tal povo vivia, porém, em 

pequenos grupos, unidos por laços familiares. Percebe-se que tais laços formavam uma 

sociedade com características patriarcais, sendo que as famílias formavam clãs e estes 

formavam tribos, dividindo em urbanos e beduínos. No entanto, o deserto não oferecia 

condições de subsistência, tornando constante a prática do nomadismo. Os muçulmanos 

classificam esta passagem como a idade da ignorância, antes do advento do Islã . ―É o período 

que os muçulmanos dão o nome de jahillya, a idade da ignorância‖. (LEWIS,1996,p.51) 

 LEWIS (1982) descreve esta realidade da seguinte forma: ―o traço dominante da 

população do centro e do norte da Arábia, neste período crucial, que precedeu imediatamente 

a ascensão do Islã é do tribalismo beduíno‖. (1982, p.35). E ainda citando Lewis (1982), ―O 

grupo mantêm unido exteriormente pela necessidade de autodefesa contra as dificuldades e 

perigos de vidas no deserto (...)‖ (1982, p.35). 

Entretanto, com o passar dos tempos, os nômades não precisavam mais praticar o 

êxodo, já que passaram a produzir seus próprios alimentos. Assim, o número de nômades que 

foram se fixando contribuiu para a base do alicerce da história árabe, já que pela dificuldade 

de estabelecer comércio com os impérios bizantino e persa, acabaram por concentrarem-se na 

região de Meca. 

Em Meca, a tribo que dominava o comércio era dos kuraish, a qual se subdividia em 

dois grupos. O primeiro, dos Kuraish do interior (grupo dominante) ―(...) era constituído por 

uma espécie de aristocracia mercantil de cavaneiros e homens de negócios‖ (LEWIS, 1982, 

p.41). ‖(...) a eles pertencia a Caaba, que se dizia conter uma pedra preta enviada 

milagrosamente do céu‖ (BURNS, 1946,297). Era em redor desta pedra que se realizava o 

comércio. 

O outro grupo, classificado por LEWIS (1982, p.41) como os kuraish do exterior, era 

formado por uma população de pequenos comerciantes, estabelecidos mais recentemente e de 
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condição mais humilde (...)‖ . Deste ultimo grupo, em meio a este interregno, surge 

MUHAMMAD.  

E a partir do momento em que MUHAMMAD começa a divulgar sua missão, 

combatendo a idolatria e o paganismo Kuraish, desperta nestes a ira e o furor, incluindo os 

membros de sua família; menciona, ousadamente, que homens, mulheres, escravos e crianças 

são iguais perante as leis divinas.(...) ―O Islã é em principio igualitário, não admitindo 

superioridade de um crente sobre outro por motivo de nascença, ascendência, raça, 

nacionalidade ou status social(...)‖(LEWIS,1996,p.156). Ainda citando LEWIS(1996) tem-

se:‖ A medida que se foi tornando mais agressivo começou atacar abertamente a região 

existente em Meca, a posição movida contra si e seus adeptos foram 

endurecendo‖(LEWIS,1982,p.47) 

 Nesta situação, MUHAMMAD (Maomé) se vê compelido a mudanças, transferindo-se 

da cidade de Meca para a cidade de Medina (a chamada Hégira)
2
, ficando quarenta dias em 

jejum no deserto. E, esta passagem, faz-se importante ao calendário muçulmano, sendo 

adotado por gerações posteriores. 

 Ao contrário de sua cidade natal (Meca), Medina acolhe os votos de honra o novo 

visitante, que ganha assim novos conversos. ―Em Meca Maomé era um simples cidadão, em 

Medina, magistrado supremo de uma comunidade (...). Em Meca pregavam o Islã, em Medina 

podia pôr em prática‖ (LEWIS, 1982, p.49). A esta realidade, ―Yatrib
3
 tornou-se o centro da 

fé, da comunidade muçulmana, e com o tempo, veio a ser conhecida, simplesmente como Al 

Madina (Medina)- a cidade‖(LEWIS,1996,p.60). 

Assim a comunidade recebe o nome de UMMA (AZZAM ,1997) condensa este mesmo 

pensamento, afirmando que ―(...) UMMA- congregação ou nação - podia ser organizada como 

entidade independente (1987, p.35)‖. 

Neste momento, o profeta do Islã, toma consciência de que a doutrina religiosa 

necessitaria de um corpo político, começando, então, a agir politicamente, de maneira que a 

diplomacia atuante transitasse de uma potencia política para uma autoridade religiosa. 

 

―Não obstante ocorreram alterações importantes, a primeira das quais se traduziu na 

substituição da linguagem pela fé, como vinculo social‖ (LEWIS, 1982, p.51). 

Sendo assim, a religião não se da apenas pela palavra, tornando-se, isto sim, um 

Estado e um Governo. ―(...) A função religiosa, no entanto,, permaneceu-a de manter 

                                                           
2
 Esta passagem marca o mês do Ramadã- o calendário lunar Islâmico - neste mês, os muçulmanos fazem o 

jejum- durante trinta dias seguidos, onde durante o dia eles não se alimentam e nem tomam liquido- fazendo o 

desjejum durante o por do sol.  (Há) também um caráter social, (em que) se colocam no lugar das pessoas que 

necessitam de alimento, passam fome. No último dia é oferecido para a comunidade carente . 
3
 Yatrib ou Medina 
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e defender a Lei Divina(...). O cumprimento  efetivo desta função requeria o 

exercício contínuo de poder militar e político -em suma- de soberania – em um 

Estado‖ (LEWIS ,1982,p.61) 

 

 Então MUHAMMAD (Maomé) torna-se o governante da UMMA, detendo poderes de 

chefe religioso. ― (...) o apóstolo(...) foi quem elaborou as constituições do Estado Islâmico, 

sob bases dos direitos humanos e da justiça‖(AL KHAZRAJI, ano?,p.41) 

 Depois de sua estadia em Medina, e a formação de um Estado Islâmico, Muhammad 

(Maomé) se fortalece e com um exército de aproximadamente dez mil homens, adentra em 

Meca para travar batalha com a tribo kuraish, vencendo, assim, a idolatria e os conceitos 

pagãos. 

―A vitória muçulmana em Khaibar assinalou o primeiro contato entre o estado 

muçulmano e um povo não muçulmano dominado (...)‖ (LEWIS, 1982, p.53). ―O 

dia de maior triunfo de MUHAMMAD sobre seus inimigos, foi também o dia de sua 

mais impressionante vitória sobre si mesmo‖ (POOLE apud AZZAM, 1987, p.37). 

 

 Enfim, MUHAMMAD (Maomé) completara sua missão e seu desencarne, segundo 

LEWIS (1996, p.61), deu-se a oito de junho de 632 d.C. 

 Deixou aos homens muito mais do que simples palavras, fora o chefe de um Estado 

religioso que continha direitos, deveres, noções de higiene pessoal, economia e política . 

 

―(...) Maomé  conquistou sua terra prometida, enquanto viveu obteve vitória e poder 

neste mundo exercendo  autoridade não só profética, mas também política. Como 

apostolo de Deus, trouxe e ensinou uma revelação religiosa. Mas, simultaneamente 

como chefe da Umma muçulmana, promulgou leis, dispensou justiça, arrecadou 

impostos, dirigiu a diplomacia, fez a guerra e a paz(...).A Umma, que começara 

como uma comunidade, transformara-se em Estado.E logo depois se transmutaria 

em império. (LEWIS,1996,p.61) 

 

 E agora? O que seria da Umma sem seu chefe? Uma vez que o Estado Islâmico ficaria 

sem um governante e consequentemente a comunidade perderia seu rumo. Conta a história 

islâmica que os possíveis sucessores de Muhammad eram quatro: Abu Baker, Omar, Uthman, 

e Ali
4
 (os Ahlul Bait). 

 Lewis narra esta passagem, dizendo que ABU Baker usou, como título de líder, 

segundo a tradição historiográfica, de califa (khalifa), palavra árabe que combina com a idéia 

de sucessor. ―Segundo uma tradição, ele era o khalifatsu RASUL ALLAH
5
, o sucessor do 

profeta de Deus (...)‖ (LEWIS, 1996, p.61). 

                                                           
4
 Abu Baker (sogro de MUHAMMAD), Omar (conselheiro do Profeta) e Uthman (genro do profeta). Ali (primo 

e genro do profeta casado com Fátima) 
5
 ALLAH - ―Ao contrário do que se pensa, Allah  não é o ―Deus dos muçulmanos‖, um Deus diferente do Deus 

dos cristãos ou do Deus dos Judeus. Allah é a palavra árabe que designa Deus, da mesma forma que ―God‖ é a 

palavra inglesa que designa Deus, e isso não significa que ―God‖ seja Deus dos ingleses. A palavra Allah  
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 Segundo GARAUDY (1998) uma virada importante ocorre na história islâmica, após 

os quatro primeiros califas, pois os omíadas passam a se interessar muito mais pelo poder 

político em si do que pelo poder religioso. No entanto, essa separação gera uma ruptura na 

forma genuína do Islã, e seus seguidores se dividem em muçulmanos xiitas
6
 e sunitas

7
. 

 

Com respeito aos pontos de vista distintos entre os xiitas e os sunitas, podemos dizer 

que giram em torno da liderança e suas características para alcançar os objetivos 

comuns. Para os xiitas, esta liderança recai, por vontade de Deus e expressa 

designação do Profeta (s.a.a.a.s), sobre os chamados Imames (guias), que são doze, 

assim como os apóstolos ou as tribos de Banu Isra’il (filhos de Israel). Somente os 

Imames gozam de suficiente capacidade moral e espiritual para liderar a comunidade 

muçulmana e os homens em geral. São eles que podem manter a excelência 

profética, a correta interpretação corânica e a garantia do cumprimento do conteúdo 

da Revelação. [...] O primeiro destes Imames foi Ali bin Abi Talib (a.s)23, primo e 

genro do Profeta (s.a.a.a.s). Para os sunitas, a liderança após a morte do Profeta 

(s.a.a.a.s) ficou a critério dos chefes das grandes tribos, que deveriam eleger o 

sucessor. (KHALIL apud STEPHAN, 2009, fl.42) 

 

Desta forma ocorre, então, o expansionismo islâmico, surgindo os califados omíadas, 

e, o califado Abássida. Este último, porém, não é um califado puramente árabe, mas 

representa outros povos, de origens diferentes; ou seja, o domínio islâmico sobre terras dos 

impérios persas e bizantinos. 

 Os persas
8
 e os turcos

9
 (assim como outros povos, à medida que o Islã foi se 

estendendo), foram conversos à nova religião, embora não sejam árabes, e nem tenham o 

idioma árabe como língua materna. ( da mesma forma ocorre o oposto, pois nem todo árabe é 

muçulmano). Nesta conquista, foram mantidos do original árabe o Alcorão e a Oração, para 

que, na tradução, as partes originais não se façam perdidas ou alteradas. Então, ―A partir do 

ano 750 com a dinastia dos Abássidas, afirma-se uma comunidade nova, árabe muçulmana, 

mas onde os muçulmanos não árabes, terão seu lugar sem restrições‖ (GARAUDY,1988, 

p.47). Desde então, o mundo islâmico desponta como uma força Teocrática. 

 

―(...) o mundo exterior reconheceu a emergência de uma nova religião e um novo 

poder, o império muçulmano dos califas, que se estendia para leste da Ásia, até e 

além das fronteiras da Índia e da China, a oeste ao longo do sul do mediterrâneo, até 

o atlântico ao sul; na direção aos povos negros da África; enquanto ao norte, 

penetrava nas terras dos povos brancos da Europa‖ (LEWIS, 1996, p.62). 

                                                                                                                                                                                     
diferente das designações de Deus em outros idiomas, não possui variação de gênero, número e nem de 

grau‖.(ISBELLE,2002,VII). 
6
 Xiitas (shiat Ali) – Partidários de Ali, que segundo xiitas, deveria ter sido o primeiro califa, por ter sido 

parente consanguíneo do profeta Maomé. São esses maioria no Irã, e numerosos no Iraque, Síria e Líbano. 
7
 Sunitas -  Maior subgrupo muçulmano, dividido em quatro grupo menores: hanafitas, malaquitas, chafeitas, e 

hamnafitas. Para eles a liderança cabia através de eleições. 
8
 Falam o FARSI ou o persa 

9
 Turcos- Falam o Osmandi- Idioma turco - são povos não árabes.  
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A língua, a fé, a cultura e a lei ultrapassaram barreiras, conquistaram nações e povos 

em diversos lugares do mundo. Permaneceram e ainda permanecem como um monumento 

duradouro do império, fundado por MUHAMMAD (Maomé). 

 A soberania do Islã é histórica, onde árabes, cristãos e judeus misturaram suas culturas 

na península ibérica, entre 711 a 1492, mas esta realidade veio se modificar com a eclosão das 

cruzadas cristãs, intensificando o conflito entre eles. 

 

A JIHAD ISLÂMICA 

“São dois caminhos a serem escolhidos, o do bem e o do mal, sendo que o último 
não deve ser preferível.”  Profeta Muhammad (s.a.a.a.) 

Conforme (HARIK apud STEPHAN, 2009), os regimes islâmicos estão divididos em 

cinco esferas de influência no comportamento humano: o regime político, o regime 

econômico, o regime social, o regime judiciário e o regime de militância Jihad. 

  Nos preceitos Islâmicos, a jihad é um termo que denota esforçar-se em direção a 

Deus. Mas, no ocidente ficou o termo que é conhecido em sua tradução como: ―guerra santa‖. 

O que, na verdade, ganhou um sentido também pejorativo no mundo ocidental — como se 

muçulmanos pudessem matar ou aniquilar pessoas inocentes — ato este inconcebível dentro 

do Islamismo. Afirma-se o aludido nas palavras de BUTHO (2008): 

 

―(...) Como os terroristas chamam seus atos assassinos de jihad, boa parte do mundo 

passou a acreditar  que  o terrorismo é parte de uma organizada guerra santa do 

islamismo contra o resto da humanidade. Esse equivoco precisa ser eliminado(...)‖ 

BUTHO(2008,p.28) 

 

 

Segundo LEWIS (1993): 

 

 ―O termo jihad
10

, convencionalmente traduzido como guerra santa tem o sentido 

literal de esforçar-se, mais especificamente na frase do corão, esforçar-se a caminho 

de Deus (...) o objetivo da jihad era por todo o mundo sob a lei islâmica, não 

converter pela força, mas remover obstáculos a conversão‖(LEWIS,1999,p.211).  

                                                           
10

 Segundo ainda Roger Garaudy, filósofo franco-argelino convertido ao islamismo, há duas grandes formas da 

jihad preconizada pelo Profeta. Há a ―Grande Jihad‖ ou luta contra o ego e a ―Pequena Jihad‖ que é a busca de 

persuasão do infiel aos caminhos do Profeta. Seguindo ainda aquele autor, ―idolatria é adorar como se fosse deus 

algo que não é Deus‖. Neste sentido, a egolatria é uma das formas mais condenáveis de idolatria e a Grande 

Jihad volta-se a dar combate a esta forma de idolatria. A ―Pequena Jihad‖ busca, principalmente pela persuasão, 

mas à força se necessário, proteger o Islã e trazer novos crentes para o Islã. 
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 A origem do conceito de jihad remonta às guerras travadas pelo Profeta Muhammad 

(Maomé) como citado anteriormente e à sua reflexão escrita no Corão [...] O Corão menciona 

a jihad e a luta (qital) contra os não crentes
11

 (Corão 22: 39):  ―É permitido o combate aos que 

são combatidos, porque sofreram injustiça — E, por certo  Allah, sobre seu socorro , é 

onipotente‖  

 

Conforme LARI(s/a, p110): 

 

―O Islã recorreu à força militar e recorreu à força armada numa época em que as 

pessoas tinham sido privadas de liberdade; da liberdade de pensamento e negava-

lhes de percorrer o caminho correto. O Islã estabeleceu o caminho às armas para 

derrotar os tiranos opressores que impediram a livre prédica do Islã e para colocar 

fim a rigidez de pensamento. Então só assim numa atmosfera livre, a humanidade  

seria capaz de escolher sobre absoluta liberdade um caminho correto na vida‖.  

 

Ainda citando LARI (s/a): 

 

―Então o Islã não é uma religião de guerra e violência, nem o profeta de Deus era 

alguém que queria destruir o inimigo no confronto. Numa época em que os 

muçulmanos eram perseguidos e torturados pelos politeístas, uma ordem divina lhes 

confiou o dever de libertar o povo oprimido das garras dos cruéis tiranos e purificar 

a área circundante de toda forma de escravidão e dominação, recorrendo à força 

militar.‖ (LARI/ s/a, p111). 

  

Usando das palavras de LEWIS (2003), podemos definir que o Islã, como o 

Cristianismo e o Judaísmo, é uma religião ética, não havendo lugar para o terror e a 

chantagem em suas crenças e mandamentos. 

 

Oriente X Ocidente? 

 

Após o atentado de onze de setembro, em Nova York, as atenções da imprensa 

mundial se voltaram para o Afeganistão, onde o modo de vida e até mesmo a conduta das 

pessoas estavam sob a pressão de um regime político-religioso: o Talibã. No entanto, a 

população afegã já era muçulmana antes deste assumir o poder, e continuará tendo sua 

religião tradicional independentemente do regime que governar o país. 

E assim como no passado, sempre existiram inimigos que precisavam ser combatidos, 

vejamos o que nos diz CHOMSKI (2003): 

 

                                                           
11

 Entende-se como não crentes - os idolatras - na Arábia antiga, os mesmos que perseguiram e mataram 

muçulmanos na época da disseminação do Islamismo. 



REVISTA LITTERIS      ISSN 1983-7429  Número 4, edição quadrimestral – março de 2010 
Dossiê Estudos Árabes & Islâmicos 
 

―Nos anos trinta, Hitler insuflou o poder diante de judeus e ciganos. Você tem de 

esmagá-los para se proteger (...) No último decênio, a cada ano ou dois, algum 

monstro preferencial é construído para que nos defendamos contra eles. Costumava 

existir um sempre disponível: Os russos. Você poderia sempre se defender dos 

russos. Mas estão deixando de ser atraentes enquanto inimigos, e vai ficando cada 

vez mais difícil usá-los nesta função. Portanto, novos inimigos terão de ser criados. 

(...). Anteriormente, em meados  dos anos oitenta, quando alguém estava sonolento, 

ouvia a mesma cantinela: Os russos estão chegando. Mas ela deixou de funcionar e 

outras tiveram que ser criadas (...).Daí, então, o terrorismo internacional, 

narcotraficantes, árabes enlouquecidos, ou Sadam Hussein, O novo Hitler, pronto 

para conquistar o mundo. Os monstros continuam a surgir um após o outro 

(CHOMSKI,2003,p-38-39). 

 

CHOMSKI(2003) relata, ainda, que os mesmos inimigos  dos EUA, o  Afeganistão  

em 2001, os depravados da idéia  de civilização, eram em 1980, os combatentes da liberdade, 

organizados e armados pela CIA e seus aliados, treinados pelas mesmas forças  especiais  que 

agora os procuram nas cavernas do Afeganistão. ―Eles participaram da primeira guerra contra 

o terror e continuam a operar com métodos bastante semelhantes na segunda, só que do lado 

oposto‖ (CHOMSKI, 2003, p.67). 

Novamente, a América iniciou uma guerra muito distante de seu próprio território, e 

outras centenas de crianças, mulheres e homens inocentes foram mortos. O Afeganistão foi 

um país esfacelado por uma guerra civil e por uma guerra contra a invasão estrangeira que 

duraram décadas. Talvez esta situação ilustre melhor, que a violência somente poderá trazer 

mais violência. Ainda, a decisão americana e britânica de bombardear o Afeganistão não foi 

uma promessa de paz ou justiça. 

 A mídia ocidental desfechou a informação que o bombardeio ao Afeganistão foi uma 

retaliação aos crimes que aconteceram na América e que poderia deferir o fim ao terrorismo 

por atingir sua raiz mundial. Ninguém, que tenha se informado sobre esta guerra desfechada 

nesta região do mundo pela mídia comum, foi cientificado sobre a real causa da missão 

americana. 

Na realidade, a missão americana pode ser traduzida pelos interesses de corporações 

industriais, que visam deter o controle das reservas mundiais de petróleo. A intenção oficial é 

que a retaliação feita sobre a raiz do terrorismo mundial possa ser ponto para dissuasão da 

opinião mundial, para que, assim, o interesse econômico possa atingir seus reais propósitos.  

Vale ressaltar que, em 1989, no Iraque, o mundo já foi testemunha dos resultados 

alcançados pelos americanos e seus aliados ao tentar eliminar o mal através da guerra. Onde 

milhares de pessoas foram mortas durante a Guerra do Golfo, e as sanções criadas contra o 

Iraque, desde então, levaram à morte mais de 5000 crianças todos os meses. Saddam Hussein, 

que os aliados prometeram lhe atingir, continuava no poder, até que, depois do atentado às 
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torres gêmeas em Nova York, os mesmos aliados do ditador, vieram a aniquilá-lo. Nisto 

coloca NYE (2000): 

―Na prática, estas regras de comportamentos dos estados são violados com bastante 

freqüência. Nas últimas décadas, o Vietname invadiu a Camboja, a China invadiu o 

Vietname, a Tanzânia invadiu a Uganda, Israel invadiu o Líbano, a União soviética 

invadiu o Afeganistão. Os estados Unidos Invadiram Granada e o Panamá. O Iraque 

invadiu o Irão e o Koweit. (...) A intervenção é um problema antigo. Em 1979, os 

americanos condenaram a invasão soviética do Afeganistão em ardentes termos 

morais (...) os estados Unidos enviaram 25.000 soldados para impedirem a formação 

de um Estado comunista (...) NYE (2000, p.23). 

No entanto, os espectadores do Onze de Setembro também observavam as imagens, 

que a imprensa não divulgava, Bush mantinha sob as cortinas a realidade de seu país, que 

mais tarde eclodiu com o sinônimo de Crise mundial: 

 

(...) ―Apenas nos dois anos  em que o governo  George Bush está no governo, três 

milhões a mais de crianças ultrapassaram a linha da pobreza, a dívida esta 

disparando, a qualidade de ensino declinando, os salários reais retornaram a níveis  

do final dos anos cinqüenta para a maioria da população e não se fez nada a 

respeito‖ (CHOMSKI,2003, p.38). 

 

GARALDY (1988) coloca que, há tempos a humanidade assiste a este espetáculo, do 

oriente versus ocidente, cristãos versus muçulmanos, bárbaros versus civilizados e, para isso, 

sempre tem concorrido. 

  

CONCLUSÃO 

O Islamismo conta com aproximadamente 1 bilhão de seguidores em todo o planeta, a 

última religião monoteísta,  fechando assim o selo dos profetas. Religião que prega o respeito, 

a ordem e a preservação da vida.  

Osama Bin Laden, não representa o Islã, e nem os seus atos.  Mesmo que use o Islã 

como desculpa – e os princípios do Islamismo como escudo para suas famigeradas 

atrocidades. Não só atingindo civis ocidentais, como também civis islâmicos. 

 Nisso traz o Alcorão: 

 
 
 
―Dize-lhes: Quereis que vos inteire de quem são os mais desmerecedores, por suas 

obras? (Surata 18:103)  

São aqueles cujos esforços se desvaneceram na vida terrena, não obstante crerem 

haver praticado o bem. (Ibid:104)  
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Estes são os que renegaram os versículos de seu Senhor e o comparecimento até Ele; 

porém, suas obras tornaram-se sem efeito e não lhes reconheceremos mérito algum, 

no Dia da Ressurreição.(Ibid:105)  

Sua morada será o inferno, por sua incredulidade, e por terem escarnecido os Meus 

versículos e os Meus mensageiros.
12

‖(ibid:106). 

Corroboramos com BUTHO (2008) , quando defende, que: 

 

―O Islamismo não é a caricatura que geralmente se faz dele nos meios de 

comunicação ocidentais. Pelo contrário é uma religião aberta pluralista e tolerante  

uma força positiva nas vidas de mais de 1 bilhão de pessoas em todo planeta, 

incluindo milhões nas crescentes comunidades islâmicas da Europa e dos Estados 

Unidos‖ (...) BUTHO (2008, p.26). 

 

Podemos afirmar ainda, que o papel da mídia, em um primeiro momento foi o de 

apresentar o espetáculo do Onze de Setembro. Evasivo seria falar que seu papel serviu apenas 

para manipular a informação, no tocante de que todos os muçulmanos seriam terroristas, o 

que não é verdade, deixando os atores sociais totalmente alienados quanto a outras opiniões. 

―A mídia tem um papel ambíguo: ao mesmo tempo expande o espaço de publicidade e 

discussões, ela reforça distinções de poder entre diferentes atores sociais‖ (BOHMAN apud 

MAIA, 2006, p.159). 

 Nesse interregno, usando FERNANDÈZ (2005), traz o seguinte quanto ao papel da 

mídia: 

―A objetividade e a imparcialidade em si só não são suficientes nessa mediação, 

porque a mídia desempenha, no final das contas, um papel de mediatizadora (e não 

de mediadora) da realidade. Isso significa que os meios de comunicação não são um 

espelho fiel do que ocorre na sociedade. O que oferecem é a própria realidade de 

maneira como ela se apresenta para todos os públicos, do homem comum ao decisor 

político e à opinião especializada.‖(FERNANDÉZ,2005,p.108) 

 

Parafraseando BOBBIO (1992), podemos afirmar o seguinte: só haverá paz estável, 

uma paz onde não haja guerra como alternativa, quando houver cidadãos, nem mais deste ou 

daquele estado, mas sim, cidadãos do mundo. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Mensageiros - Moisés, Jesus,e Muhammad 
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É preciso conceber o escritor (ou o leitor: é a mesma 

coisa) como um homem perdido em uma galeria de 

espelhos: ali onde a sua imagem está faltando, ali está a 

saída, ali está o mundo. 
[BARTHES, Roland. Sollers Escritor, 1982, p.51] 

 

A imaginação do leitor é líquida. 
[BARTHES, Roland. Sollers Escritor, 1982, p.60-61] 

 

No texto (na obra), é preciso ocupar-se do ator. 
[BARTHES, Roland. Sollers Escritor, 1982, p.69] 

 

 

 

 Em texto sobre Walter Benjamim, Susan Sontag (1986, p.87) afirma que “não se 

pode interpretar a obra a partir da vida. Mas pode-se, a partir da obra, interpretar a 

vida”. Foi justamente este o percurso que Éric Marty fez ao ler a vida de Roland Barthes 

(1915-1980) no elegante livro Roland Barthes, o ofício de escrever (2009). Esta 

biografia/memória recupera o dinamismo da obra de Roland Barthes e, o que ela 

mesma, institui no seu fazer e refazer interpretativo em busca de um redimensionamento 

de sua prática e criatividade.  

 A trajetória crítica e literária de Roland Barthes, constituída por uma produção 

complexa e variada, rica e densa, é fonte inesgotável de leituras críticas. O crítico-

escritor faleceu em pleno auge de sua criatividade. No entanto, com suas ideias e 

leituras, inovou e fundou a semiologia, redimensionando o espaço da crítica literária. 

Deixou-nos textos que, até hoje, passados vinte e nove anos de sua morte, dinamizam e 

fundamentam o universo literário e outros discursos, onde reiteram suas obsessões 

numa linguagem irônica e persuasiva, transgressora e rica em vieses, visionária e 

erótica, com um potencial significativo nunca exaurido. 

Espécie de fragmentos de memória e fragmentos de uma amizade, celebração e 

conturbações, deslocamentos - duas vidas (biógrafo e biografado) que se cruzaram, - 

Roland Barthes, le métier d’écrire [título original em francês] é um depoimento literário 

que pretende restituir a inquietude e estranhezas dos gestos e das ideias de Barthes, 

sobretudo seu perfil requintado e seu olhar dionisíaco. A partir dessas premissas, como 

espelho do livro Roland Barthes par Roland Barthes (1975) a vida do semiólogo é lida 

em fragmentos, à deriva, porque segundo ele “o texto é só texto, nada mais que texto”, e 

a vida, nesse jogo consciente de linguagem, é construída nas relações intersemióticas. 

mailto:rodricoara@uol.com.br
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 A vida de Barthes, como jogo entre l’obvie et l’obtus, é interpretada em três 

leituras: “A memória de uma amizade” - uma narrativa autobiográfica desenhada com 

percursos dos últimos anos do célebre semiólogo e autor Le plaisir du texte (1973). A 

segunda parte do livro revive “A Obra” e certa cronologia dos textos que marcaram a 

vida do crítico francês. E por último, e não por acaso, um capítulo exclusivamente 

dedicado ao seu livro mais conhecido - Fragments d’un discours amoureux (1977) - 

leitura marcada e marcante por qualquer leitor que se aproxima de Barthes -, pelo êxtase 

amoroso, pelo discurso fragmentário, intertextual e sedutor. 

 Com olhar de esteta e pelo viés dos fragmentos - estilos marcadamente que 

perpassam várias obras do escritor dândi - Éric Marty fala da sua experiência como 

aluno,  do sabor dos encontros e da paixão de ler e aprender - marcas desse crítico-

professor - rememorando sua juventude e reflexões acerca das motivações que unem o 

escritor-professor e o jovem aluno inexperiente. Curioso e perspicaz, o biógrafo 

percebe-se fascinado pelos abismos e hedonismo do dandy decadentista
1
 que 

revolucionou a crítica literária abrindo-lhe novos rumos dentro de uma linha afetuosa e 

marcadamente intensa, subjetiva e desviante, sempre tentando respostas para o mundo 

dos signos. 

 Nesse capítulo ainda, E. Marty retoma, semiologicamente, cinco prefácios que 

escreveu em 2002 para a reedição de suas Œuvres Complètes em cinco volumes 

luxuosos lançada pela Éditions du Seuil. A proposta é explicitamente didática, pois 

interrogam-se a unidade de uma obra e a série de unidades que compõem cada um dos 

volumes correspondentes a um período específico. As respostas a todas as indagações 

lançadas - também múltiplas e variadas - sempre fragmentadas em lexias, ampliam, 

diversificam, repetem, reverberam pelo campo social e intelectual, reaparecendo sempre 

idêntica em espiral: Em que condições há obra? Quando ela aparece? Essas perguntas, 

também como fez o crítico-romancista e autor de Mythologies, assumem, na voz de 

biógrafo, sempre como uma aposta ou indagações semiológicas de cada um de seus 

livros. 

Plurais e despreocupadas com respostas, essas perguntas - e como, também, os 

textos barthesianos - se multiplicam quando relacionadas ao subtítulo do livro - “o 

ofício de escrever” - paratexto que permite pensar o “ofício”, palavra de origem latina 

officium (opus + facio = obra, fabricação) e que se desdobra na pergunta que retoma: 

“quando há obra?”. As respostas para essa pergunta surgem, no entanto, em questões 

silenciosas, irônicas e polêmicas, porém fascinantes; em indagações líricas ou 
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metódicas, em questões latentes que, ao desconstruir toda resposta, se projeta em cada 

etapa, cada instante ou página, como fórmula caleidoscópica em que se concentra, se 

apega e apaga ou se esconde na dialética do próprio jogo “do ofício de escrever”. Com 

esse intuito, o conjunto de prefácios pode ser lido como uma representação sintética dos 

grandes temas, os motivos centrais ou significativos do trabalho de Barthes, ou, por 

outro lado, como uma reflexão sobre a significação do “ofício de escrever”. 

 Isso permite pensar, pois, o centro do pensamento de Roland Barthes: o 

problema da significação. Homo significans: o homem fabricador de signos, “liberdade 

que os homens têm de tornar as coisas significantes”, “o processo propriamente humano 

pelo qual os homens dão sentido às coisas”, eis o objeto essencial de suas pesquisas. 

Fazer significar o mundo através das significações que somos, da Semiologia por ele 

preconizada. Esse capítulo, de certa forma, reforça que os sistemas que interessam a 

Barthes são sempre, como ele classifica a crítica literária, “as semiologias que não 

ousam dizer seu nome”, códigos envergonhados ou inconscientes e, muitas vezes, 

marcados por certa má-fé. 

 Coreografando movimentos e repousos, a terceira parte do livro, completamente 

diferente das duas anteriores, centra-se no livro Fragments d’un discours amoreux, 

especificamente na transcrição do Seminário ocorrido entre fevereiro e junho de 2005 

na Universidade de Paris. Tendo o célebre livro como fundamentação teórica, procurou-

se entender que modo a experiência fragmentária do tumulto psíquico - o estado 

amoroso - é um procedimento ou um processo de constituição subjetiva, e de que modo 

ela pode, como toda experiência fragmentária vivida pelo sujeito, eliminar a questão do 

sujeito em geral, não se restringindo somente à questão do amor ou a valores ditos, 

experimentados e constituídos por uma língua particular, que é a língua do amor. De 

qualquer forma, contra todas as expectativas, Fragments d’un discours amoreux, para 

além do objeto que se ocupa - o discurso amoroso - instiga novamente, a 

metalinguagem crítica numa linguagem ela mesma, ficcional. Assim adverte o prefácio, 

paratexto indicador e condutor de leitura: “Substituiu-se, portanto, a descrição do 

discurso de amor pela sua simulação e devolveu-se a este discurso a sua pessoa 

fundamental, que é o eu, de modo a levar à cena uma enunciação e não uma análise” 

(1977, p.7). Mais uma vez, a escritura, como gesto e “ofício de escrever” toma 

consciência do seu registro e instabiliza a noção de literatura, configurando, nesse 

contexto, uma múltipla e diluição dos gêneros. 
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 Por outro lado, e não será certamente o último olhar da questão, a enunciação do 

eu em Fragments d’un discours amoreux, prova como o sujeito recorre do texto e do 

lugar de onde fala, de onde toma a palavra. Este é um sujeito amoroso reflexivo e 

ficcionalizado, contribuindo para adensar uma teoria do sujeito na escrita que tem em 

Barthes, momentaneamente, um dos seus mais exímios artesãos. Por isso, e por muitos 

outros olhares, junto ao seu caráter didático, um Seminário é também um momento de 

investigação semiológica. 

 A incidência - de Fragments d’un discours amoreux - livro escolhido para o 

último capítulo dessa biografia -  é marcadamente híbrida deste texto da incorporação, 

no afeto, de uma tessitura textual que acabou por fabricar o sentimento e que resume a 

trajetória de Barthes. O recurso à intertextualidade, que o semiólogo assume em sua 

fabricação, sugere, de uma forma implícita, a quanto intertextual é também o domínio 

do sentimento ou qualquer leitura que se faz da vida. Isso porque, semiologicamente, 

como esse livro, a vida, também se fabrica de pedaços indistintos, de inscrições 

literárias, discursivas, imagéticas e culturais. E são nesses atravessamentos que, 

paradoxalmente, se vai marcar e tornar forma a singularidade do sujeito, o seu discurso 

amoroso e o mundo da escritura, inscritos, também, nos biografemas. Enfim, a 

irradiação plural de Fragments d’un discours amoreux - posta ao final dessa biografia - 

cuida para que reine nela não apenas o susto da ambiguidade, mas o de uma invenção 

dionisíaca insistentemente tributária da travessia das escrituras de Barthes. 
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POR UM NOVO PARADIGMA: A LINGUAGEM CIENTIFICA ENTRE 

A MODERNIDADE E A PÓS MODERNIDADE.  

 

FOR A NEW PARADIGM: THE 

LANGUAGE BETWEEN MODERNITY AND 

SCIENTIFIC POST MODERNITY. 

 

                                                                      

                                                                                                                                Marcelo Puzio1 

                                                                                                            

RESUMO: 

O artigo vai analisar os embates teóricos sobre o papel da linguagem cientifica, 

inseridos na condição histórico-social da modernidade e pós modernidade, refletindo 

sobre as características da linguagem na construção do campo cientifico, que 

possivelmente atua como protagonista para a legitimação desse campo social perante os 

demais campos. Um processo que caracteriza as relações de poder que a modernidade 

construiu na formação da ciência como hoje a conhecemos. 

Palavras chave: Linguagem, Epistemologia Cientifica, Poder.  
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ABSTRACT: 

The article will examine the theoretical debates about the role of scientific language, 

embedded in historical and social condition of modernity and postmodernity, reflection 

the characteristics of language in building the scientific field which possibly acts with 

protagonist for the legitimation of the social field before fields. A process that 

characterizes the relations of power that modernity in the training of science as we know 

it today  

Keyword: Language,  Scientific Epistemology, Power. 

Esse artigo se propõe a refletir sobre os embates da linguagem no campo 

cientifico, linguagem essa que sofreu influências das perspectivas ideológicas 

racionalistas, iniciadas no renascimento europeu, e posteriormente aprofundadas no 

iluminismo.  

Nesse caminho vislumbraremos os questionamentos dessas visões racionalistas, 

através de pensadores como, Michel Foucault, Boaventura de Souza Santos, entre 

outros. Alguns desses pensadores são classificados como irracionalistas, por 

problematizarem sistematicamente o discurso da razão moderna, que constitui o campo 

científico e sua linguagem corrente. 

A razão moderna constituiu-se a partir do renascimento, suas idéias foram 

divulgadas por um conjunto de artistas, tradutores, filósofos, etc, de maneira a produzir 

uma nova visão do mundo em negação ao imaginário medieval. 

O termo Renascimento é aplicado á cultura da civilização européia que se 

desenvolveu entre 1300 e 1650. Esses artistas tinham como ideais ressignificar a antiga 

cultura greco-romana, no campo das artes, da literatura e das ciências. Trata-se de uma 

volta deliberada, que propunha a ressurreição consciente (o re-nascimento) do passado 

greco-romano, considerado agora como fonte de inspiração e modelo de civilização. 

Num sentido amplo, esse ideal pode ser entendido como a valorização do homem 

(Humanismo) e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural da idade média.  
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O racionalismo então, foi uma linha de pensamento adotada no período 

modernista que baseia-se no princípio de que é possível chegar às verdades absolutas 

através da razão, não sendo iludido pelos sentidos.  

 O racionalismo buscava alcançar a verdade pura, tendo-se por base de que os 

sentidos humanos podem ser iludidos ou enganados pelos diversos fatos externos. No 

entanto, a razão não se subjulgava aos sentidos, podendo enxergar a realidade através do 

pensamento racional.  

O Renascimento inauguraria uma nova mentalidade, uma maneira diferente de 

enxergar o universo, já bastante influenciada pelo princípio de desenvolvimento das 

ciências naturais. Esse pensamento moderno constitui-se em oposição aos valores da 

Idade Média, que predominava a crença e os sentimentos.  

Para Michel Foucault:  
A idade moderna se estabeleceu em três etapas: o Renascimento (século 

XVI), a idade clássica (séculos XVII e XVIII) e a época moderna (a partir 

do século XIX). A procura dessas “regularidades do discurso”, ou melhor, a 

tentativa de fazer falar essas pressões subterrâneas e silenciosas que 

modificam a superfície dos saberes, é conduzida por Foucault mediante a 

exploração sistemática de três domínios diferentes de objetos de saber: a 

linguagem, os seres vivos e as riquezas. Embora estes três domínios pareçam 

não fazer contato entre si, a arqueologia percorre a disposição manifesta 

desses saberes na tentativa de estabelecer uma articulação mais fundamental 

que recolha em um mesmo espaço esses saberes; isto é, ela parte de início 

das formas de conhecimento já constituídas para definir retrospectivamente 

aquilo que as tornou possíveis. Conferindo à linguagem uma primazia 

perante os demais e o estatuto de protagonista principal de As Palavras e as 

Coisas. 
2
 

 

Fruto desse paradigma moderno, o empirismo não podia deixar de nascer 

naquele contexto, pois a natureza antes objeto de misticismo, começa as ser desvendada, 

testada, observada, experimentada com o olhar atendo do cientista moderno, neutro.  

O racionalismo moderno desenvolve-se e nele o empirismo. E é a partir de 

Francis Bacon (1561-1626), um dos grandes ideólogos do empirismo e do moderno 

método científico, que ampliou-se a forma de relacionarmos com os fenômenos da 

                                                           

2
 BACH. Augusto. Arqueologia no prefacio de As Palavras e as Coisas. Artigo publicado na revista Tempo 

e Ciências. 2005. disponível em: http://geodados.pg.utfpr.edu.br/busca/detalhe.php?id=44349.  
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natureza.  Esse método e linguagem do conhecimento tinha que ser baseado em dados 

da experiência, e suas experimentações, confirmariam apenas as hipóteses do cientista e 

de sua teoria. As informações, deveriam ser reunidas e utilizadas de acordo com um 

método, de modo a possibilitar fazer inferências cientificamente aproveitáveis.   

Os empiristas começam a desenvolver seu conhecimento através das ciências 

experimentais. Esse grupo de pensadores floresce em uma conjuntura cultural e sócio-

econômico muito propicia, pois naquele momento ocorria um grande desenvolvimento 

das ciências experimentais, como a mecânica, a física, botânica, astronomia, química, 

etc.  

Além do impacto causado por essa grande transformação ocorrida no seio do 

conhecimento do mundo natural, muito desses autores irracionalistas foram 

contemporâneos da ascensão do Marxismo e da Psicanálise. Segundo o pesquisador 

Alberto Oliva:  

Essas teorias se apresentavam como projetos ambiciosos de explicação 

das relações sociais e dos mecanismos psicológicos. O dogmatismo 

economicista que permeava o materialismo histórico monocausal e o 

obscurantismo metodológico exibido pelas opacas explicações da 

psicanálise tornavam urgente a definição de um conceito de 

explicatividade cientifica que se aplicasse aos mais diferentes tipos de 

teoria. A reviravolta na física colocava em cena a discussão relativa a se 

o progresso do conhecimento deve ser visto em termos cumulativos ou 

em termos de saltos ocasionais promovidos contra o que, durante muito 

tempo se considerou um saber estabelecido. E o surgimento das 

Grandes Teorias Psicológicas e Sociais, todas reividicando a condição 

de cientificas, suscitava a questão de como se poderia levar a cabo a 

confiável avaliação dos méritos explicativos em domínios nos quais as 

disputas metodológicas eram endêmicas.
3
 

 

Fruto desse contexto o empirismo fez parte então, do racionalismo moderno, 

modelo de pensamento que teve seu apogeu no iluminismo, e que ampliou os valores 

iniciados no renascimento. Esse empirismo procurou entender então os fenômenos, que 

se comprovassem através de fatos, e eventos constatados pela experiência.  

                                                           

3
 OLIVA. Alberto. Ciência e Sociedade: do consenso a revolução. Coleção Filosofia. Porto Alegre. p.87/88 
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Essa razão moderna tinha como intuito por uma ordem ao mundo, ou descobrir 

essa ordem. A natureza e a realidade social apresentavam-se como um espaço externo, 

caótico, e o homem dotado de razão deveria pesquisar e civilizar essa natureza selvagem 

e desconhecida. 

Nesse caminho percorrido pela razão moderna, foi iniciada a construção de um 

espaço onde essa razão se desenvolvia e se estruturava plenamente, chamado campo 

cientifico.   

Segundo o sociólogo francês Pierre Bourdieu:  

O campo científico, é um espaço de relações objetivas entre posições 

adquiridas (em lutas anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma 

luta concorrencial. O que está em jogo especificamente nessa luta é o 

monopólio da autoridade científica definida, de maneira inseparável, 

como capacidade técnica e poder social; ou, se quisermos, o 

monopólio dacompetência científica, compreendida enquanto 

capacidade de falar e de agir legitimamente (isto é, de maneira 

autorizada e com autoridade), que é socialmente outorgada a um 

agente determinado. 4 

 

O campo científico começa a ser tornar um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento do saber cientifico e de sua linguagem, pois é lá que são trabalhadas as 

experiências empíricas com os objetos determinados de suas teorias.  

Em o nascimento da clinica, o filósofo e historiador Michel Foucault aborda as 

condições de possibilidade da medicina moderna (a medicina clínica do sec. 19). Onde a 

medicina explicou sua origem e condição atual dizendo que se tornou científica quando 

passou a ser empírica, afastando-se do campo teórico-especulativo das demais formas 

de saber, que buscavam curas para as doenças. Ao rejeitar a atitude predominantemente 

teórica, sistemática, filosófica, típica da Idade Clássica, ganha uma objetividade que 

sustenta modernamente sua eficácia e originalidade, e que legitimou suas tomadas de 

posição no campo social.  

                                                           

4
 PINTO, Louis. Pierre Bourdieu e a teoria do mundo social. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2000. p.78 
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Segundo Foucault:  

                 Para que a experiência clinica fosse possível como forma de 

conhecimento, foi preciso toda uma reorganização do campo 

hospitalar, uma nova definição do estatuto do doente na 

sociedade e a instauração de uma determinada relação entre 

assistência e a experiência, os socorros e o saber, foi preciso 

situar o doente em um espaço coletivo e homogêneo. Também 

foi preciso abrir a linguagem a todo um domínio novo: o de uma 

relação perpétua e objetivamente fundada entre o visível e o 

enunciável. Definiu-se um uso absolutamente novo do discurso 

cientifico: uso de fidelidade e obediência incondicional ao 

conteúdo colorido da experiência, dizer o que se vê, mas uso 

também de fundação e de constituição da experiência, fazer ver, 

dizer o que se vê, foi necessário portanto situar a linguagem 

médica neste nível aparentemente muito superficial, mas 

profundamente escondido, em que a fórmula da descrição é ao 

mesmo tempo gesto de desvelamento. 
5
      

 

É assim, que o campo médico vai se estruturar no século XIX, como um saber 

que relaciona suas práticas oriundas de um grupo de pessoas, a uma linguagem 

determinada, e faz com que essa experiência médica perpetue como um saber legítimo e 

de grande poder simbólico para a razão moderna. 

Segundo Bourdieu e Foucault, a “Ciência Moderna” não se distingue de outras 

práticas sociais. O cientista, assim como qualquer outro ator social, utiliza estratégias 

persuasivas que visam garantir a aceitação dos enunciados por ele produzidos em seu 

campo cientifico. Em uma relação entre experiências empíricas e dados relatados e 

codificados em uma linguagem particular, é nesse âmago que a verdade cientifica é 

construída. 

É então, a partir dessa sistemática observação critica feita por esses pensadores, 

é que a Ciência Moderna começou a ser repensada. Suas bases epistemológicas que 

organizam e normatizam a sociedade ocidental sofrem um abalo.  

Outro pensador que construiu um conjunto de estudos sobre a crise do 

racionalismo moderno, mas especificamente sobre a ciência moderna foi o sociólogo 

                                                           

5
 FOUCAULT. Michel. O nascimento da clínica. Ed. Forense Universitária. Rio de Janeiro. P. 226 
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português Boaventura de Souza Santos, que para ele, devemos fazer uma 

desdogmatização desse modelo de ciência proposto pelo racionalismo moderno e 

empirismo lógico. 

Esse racionalismo segundo Boaventura, foi herdado a partir do século XIX, e 

consolidado no século XX, e que entendia-se como uma nova racionalidade cientifica, e 

vislumbrava uma única forma de se atingir o conhecimento verdadeiro, aquela advinda 

da utilização de seus próprios princípios epistemológicos. Criando assim, um modelo 

totalitário, pois apresentava uma grande ruptura entre conhecimento cientifico e 

conhecimento do senso comum, do saber popular. Esse racionalismo buscava respostas 

na observação cientifica sistemática. Ele também opunha natureza e pessoa humana, 

pois buscava conhecer a natureza para poder controla-la.  

Então, é a partir dessa série de críticas, que o pensamento racionalista moderno 

entra em uma crise epistemológica nos debates teóricos. Porque de  um lado estão 

aqueles que defendem o princípio da racionalidade em sua forma compreensiva, não 

apenas instrumental. O filósofo alemão Jurgen Habermas propõe uma razão auto-crítica, 

que cria posicionamentos discursivos mais flexíveis, e que observa suas limitações 

conceituais. Esse racionalismo pode ser expresso na afirmação que „no mundo do 

conhecimento humano, somente se pode aceitar aquilo que pode ser defendido por meio 

de argumentos de análise empírica ou da experiência‟.  

De outro lado estão os irracionalistas que sustentam o princípio da 

irracionalidade humana, isto é, que „no mundo do conhecimento humano devemos 

aceitar idéias ou teorias que sejam expressivas das emoções e paixões, essa corrente 

vislumbra as limitações da razão moderna, argumentando que ao monopolizar o saber, e 

também ao passo que transformou-se em razão instrumental, foi possível a construção 

de armamentos atômicos  e a corrida armamentista.   

Assim, a linguagem não poderia deixar de escapar da crítica irracionalista, antes 

pensada como um meio simbólico neutro, destituída de posicionamentos, ou seja, uma 

forma de expressão limpa e objetiva acabou sendo problematizada.  
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A linguagem passa a ser analisada enquanto uma estrutura mais profunda, onde 

os significados por ela produzidos transcendem a razão lógica e objetiva, até então 

pensada.  

Na linguagem científica, isso causaria uma desconfiança diante da transferência 

das experiências produzidas em laboratório e a linguagem textual.  Parte-se das 

indagações que a linguagem cientifica, não reproduziriam com exatidão os fenômenos 

ali produzidos.  

É então, nessas duas perspectivas críticas, que pudemos observar que a 

linguagem, mais específicamente a linguagem cientifica, passou a ser pensada enquanto 

objeto de interferência do campo cientifico. Pois a partir de um conjunto de estruturas, e 

dentre elas a sua linguagem, é que se dá a construção do discurso cientifico, e seu poder 

simbólico.  

Pudemos perceber que para os irracionalistas, ou para os críticos da razão 

moderna, essa linguagem mediadora entre experiência dos fenômenos de laboratório, e 

a reprodução exata deles, é sempre cheia de nuances, figuras de linguagem, significados 

contextuais, o que a deixa sempre muito interpretativa, e não totalmente objetiva como 

pensava os racionalistas.  
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O Ateneu: representações da memória e do homoerotismo 

 

Ricardo André Ferreira Martins (URI-Frederico Westphalen – RS) 1
 

  
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo realizar uma leitura de O Ateneu, de Raul Pompéia, a 

partir das representações da memória e do homoerotismo. Valendo-se das opiniões da fortuna crítica de O 

Ateneu que fundamentaram as interpretações e a recepção mais conhecidas do romance, sobretudo a partir 

do modernismo brasileiro, é possível rastrear, da leitura da própria obra, as primeiras relevantes represen-

tações artísticas da homossexualidade e da memória na literatura brasileira do século XIX. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Memória. Homoerotismo. Representação. Ficção. 

 

ABSTRACT: This paper aims at analyzing Raul Pompeia’s O Ateneu, shedding light to the representa-

tion of memory and homoeroticism. Departing from critical discussion on the novel which supported its 

most known interpretations and reception, basically from the Brazilian modernism on, it is possible to 

map out, considering the book itself, the first important artistic manifestations on homoeroticism and 

memory in Brazilian literature in the XIXth century. 

 

KEYWORDS: Memory. Homoeroticism. Representation. Fiction. 

 

 

Quando O Ateneu, cujo subtítulo é Crônica de saudades, começou a ser publica-

do no jornal Gazeta de Notícias sob a forma de folhetim o autor contava apenas 25 a-

nos. Considerado uma obra-prima, um dos grandes clássicos de nossa literatura, O Ate-

neu é um livro de difícil classificação quanto a sua filiação estética. Os críticos de sua 

época o consideram como um dos representantes do Naturalismo. Porém, percebe-se 

claramente que não foi apenas essa estética que guiou o autor, Raul Pompéia, em sua 

elaboração. Trata-se, segundo Ledo Ivo (IVO, 1963, p. 59),
 
de um romance poemático, 

de grande apelo simbólico e poético, mais próximo do realismo alegórico – como em 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis – que do naturalismo de 

Émile Zola e seus seguidores, como Aluísio Azevedo, no Brasil. De qualquer modo, o 

romance apresenta traços do naturalismo, como certa dose de determinismo científico 

visível na forma como trata o instinto que, muitas vezes, prevalece sobre a razão dos 

personagens, de mistura a uma forte e impregnada temática da sexualidade, quando con-

sideramos, sobretudo, o tópico do universo adolescente e do homossexualismo velado 

entre os personagens.  
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Do realismo, nota-se a ácida crítica social e uma nítida preocupação moral com 

os atos e delitos cometidos pelos personagens. Além disso, O Ateneu está repleto de 

antecipações do expressionismo, com o uso constante de imagens grotescas, exageradas, 

em que a realidade física dos objetos e personagens é deformada por meio de uma des-

crição que alcança proporções às vezes monumentais, caricaturais, procedimentos que 

serão próprios da estética expressionista do século XX.  

Contudo, apesar da composição de várias tendências estéticas, o estilo de O Ate-

neu é predominantemente impressionista. Notam-se intensas doses de impressionismo 

mediante utilização de imagens vagas, imprecisas, nas quais sobressai a impressão pro-

duzida pelo objeto na subjetividade do artista ou dos atores da narrativa. Em lugar da 

precisão e da impessoalidade realista, que procura focar o objeto em si mesmo, sem a 

intervenção do eu, a narrativa baseia-se em uma observação e perspectiva muito subje-

tiva, sensível e pessoal da realidade. As impressões do narrador-observador, julgamen-

tos e valores são mais importantes que as dimensões e características reais das coisas e 

seres. Com este procedimento, o autor introduz novos elementos na composição da nar-

rativa, dando ao texto os efeitos e a feição de uma atmosfera circundante que tudo en-

globa, com forte apelo ao som, à luz, às sensações táteis, visuais, gustativas, olfativas, 

auditivas. Disto resulta um efeito expressionista em que a realidade é deformada, agi-

gantada ou diminuída. Entretanto, o autor consegue representar, com este método, o 

mecanismo da percepção do mundo ao redor do indivíduo que, assim, desnuda-se diante 

do leitor. O Ateneu é, portanto, uma obra original, caleidoscópica e criativa sob todos os 

aspectos.  

Além disso, o esforço de Pompéia em captar o fluxo do tempo e da memória, em 

uma tentativa expressiva de fusão de lugares e psiquismo, faz de O Ateneu uma espécie 

de precursor, guardadas as devidas proporções, do ambicioso projeto literário de Marcel 

Proust (1871-1922) em sua obra Em busca do tempo perdido. Aliás, como Proust, o 

autor de O Ateneu soube conferir à sua ficção uma feição única, resultado da fusão de 

escolas e gêneros de romance: psicológico, sociológico, de iniciação e de formação, 

poético, filosófico, em primeira pessoa. Ao modo proustiano, bastante posterior ao seu, 

o autor fluminense faz com que o microcosmo do internato seja o reflexo de todo o ma-

crocosmo da sociedade, em um desejo de representar, deste modo, o universo todo.  
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O internato, deste modo, é o universo em miniatura. Nele cabem todos os indiví-

duos, paixões, ambições, frustrações e toda a hipocrisia e violência mascarada da socie-

dade que o entorna, como uma projeção de fora para dentro, e não o contrário. O inter-

nato, por esta razão, é um microcosmo absoluto da sociedade, em que tudo aparece mi-

niaturizado e representado, de maneira simbólica ou alegórica. O poder do diretor é o 

poder absoluto do Imperador; o comércio de selos entre os alunos é a representação, em 

forma de brincadeira e jogo, da ambição de lucro e riqueza; as relações homossexuais 

entre os internos constituem um desvio dos impulsos sexuais e afetivos durante a ado-

lescência, em seu turbilhão de sentimentos imprecisos e ainda de certo modo andrógi-

nos; o homicídio praticado pelo jardineiro recria dentro do internato as transgressões 

radicais, sem qualquer traço de inocência, da lei; todas as perversidades, maldades e 

injustiças da vida adulta são praticadas pelos meninos do colégio, através de delações, 

invejas, traições, covardias, vinganças, imposição do mais forte (masculino) sobre o 

mais fraco (feminino). Em O Ateneu convivem, como no Em busca do tempo perdido, 

domésticas e cozinheiras ao lado de princesas – a sensual Ângela ao lado de Melica, a 

filha de Aristarco, Ema e a Princesa Isabel, a regente –, burgueses convencionais e ho-

mossexuais, todos sujeitos às mudanças e aos abalos que seus mundos privados sofrem 

sob a influência do internato, o poder de Aristarco e a ação do tempo. Como na obra de 

Proust, o romance de Pompéia é fortemente organizado em torno de um eixo: a narração 

em primeira pessoa, que domina todo o conjunto da narrativa, ao mesmo tempo em que 

pontua as diversas etapas da formação e revelação do caráter de Sérgio, o poderoso nar-

rador-personagem que consegue dar unidade à estrutura ficcional e ao relato biográfico, 

conhecendo até os mais íntimos pensamentos e recantos morais daqueles que o cercam e 

que são objeto de sua devassadora observação e análise.  

Deste modo, O Ateneu é, ao longo da história de nossa literatura, uma importan-

te conquista temática e formal, como o foi a obra de Machado de Assis. Com estes dois 

autores, o tema do Mal, em todas as suas complexas formas e nuances, entra definitiva-

mente para a literatura brasileira, através da impiedosa sondagem do eu e suas diversas 

camadas de recalques, ressentimentos e memórias, da estrutura social e de uma inexorá-

vel análise psicológica dos personagens. Por esta razão, não se pode desprezar o caráter 

simbólico do romance, repleto de significados sociais e conteúdo existencial muito den-

so, compondo um painel convincente e vasto, ainda que reduzido ao mundo do interna-
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to, da sociedade brasileira do final do oitocentos. O próprio autor encarrega-se de entre-

gar a chave para esta leitura, quando afirma, no capítulo 11, por meio do Dr. Cláudio: 

“Não é o internato que faz a sociedade; o internato a reflete. A corrupção que ali viceja, 

vai de fora. Os caracteres que ali triunfam, trazem ao entrar o passaporte do sucesso, 

como os que se perdem, a marca da condenação.” (POMPÉIA, 1991: 128)  

Por esta razão, Pompéia é justamente considerado um dos mais lúcidos escrito-

res e intérpretes da estrutura sócio-econômica e política da sociedade brasileira de fins 

do século XIX, documentando e analisando os aspectos culturais mais mesquinhos e 

típicos de nossa organização social. Crítica contundente ao sistema educacional brasilei-

ro da época, O Ateneu, fazendo propaganda de uma pedagogia tida como “avançada”, 

com fins principalmente lucrativos, é o painel completo de uma sociedade hierarquiza-

da, patriarcal, paternalista, construída sobre a cultura dos privilégios e a lógica dos ven-

cimentos. Toda a sua estrutura é, conforme Ledo Ivo, feita para gerar dinheiro e atrair 

estudantes ricos: “Contas justas: aprovação com louvor, cambiando às vezes para dis-

tinção simples; atraso de trimestre, aprovação plena com risco de simplificação; atraso 

de semestre, reprovado.” (POMPÉIA, 1991: 94)   

Com este critério de fatura contábil, o Ateneu torna-se o reflexo de uma socieda-

de dividida em classes, tematizando sobretudo os privilégios e conflitos que são pró-

prios das castas dominantes. Como é próprio das instituições brasileiras oitocentistas, 

quase todas de acentuado caráter paternalista, o Ateneu mantém em seus quadros alguns 

estudantes gratuitos, “dóceis criaturas, escolhidas a dedo para o papel de complemento 

objetivo de caridade; tímidos como se os abatesse o peso do benefício; com todos os 

deveres, nenhum direito, nem mesmo o de não prestar para nada” (POMPÉIA, 1991: 

94) , conforme relata o próprio autor. Essa divisão social é descrita em grande parte do 

romance, e fica patente em circunstâncias precisas, como durante a festa de distribuição 

bienal dos prêmios do colégio. Nesta passagem, por exemplo, o autor ocupa-se da colo-

cação dos convidados nos assentos do anfiteatro do colégio, descrevendo em pormeno-

res o “cerimonial interessante de hospitalidade”: 

 
Na entrada do anfiteatro comprimia-se a multidão dos convidados. Aristarco e os aju-

dantes espiavam, farejavam, descobriam os pais, as famílias dos de mais elevada posi-

ção social, que pescavam para o ingresso preterindo os mais próximos. Os escolhidos 

eram levados para as arquibancadas de cadeiras. Se encontravam nos lugares especiais 

quem para lá não houvessem conduzido, convidavam delicadamente a levantar-se; que a 

família do visconde de Três Estrelas não podia ir para as tábuas nuas. Este rigor de eti-
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queta fazia suar a comissão, embaraçada na massa de concorrência. Aristarco aproveita-

va também para desforrar-se dos pagadores morosos da escrituração. (POMPÉIA, 1991: 

133-134)    
 

O universo de O Ateneu, entretanto, não é completo. Limitado ao pequeno mun-

do dos professores e alunos, quase não vemos os pais, que surgem apenas em flagrantes. 

Alguns são bem delineados, como o pai de Sérgio e sobretudo o de Franco, emblemáti-

ca figura de desembargador de província, situado entre aqueles que estão logo abaixo da 

hierarquia de famílias cujos filhos são admitidos no colégio. O internato apresenta, por-

tanto, um mosaico diversificado de classes sociais. Porém, as classes mais modestas ou 

servis são representadas apenas por um diminuto círculo de personagens: a sensual ca-

narina Ângela, cuja alegria, saúde e beleza vulgar realiza uma espécie de catarse da ten-

são sexual que atravessa a maior parte do romance; os cozinheiros, copeiros, jardineiros, 

os demais criados. Todavia, com este elenco limitado pelos muros do internato, O Ate-

neu é um dos poucos romances de nossa literatura que narra, com profundidade, os 

dramas e conflitos de uma sociedade injusta e fundada sobre a cultura dos privilégios. 

Isto sem falar de que O Ateneu é um dos primeiros romances a tratar, de maneira cora-

josa, livre de preconceitos e clichês – leve-se em conta o fato de que estamos no Brasil 

do século XIX –, do tema do homossexualismo entre adolescentes.  Não é porventura o 

fato central da obra, mas é um distintivo que a torna única no gênero entre os romances 

do século XIX.  

Considerando então estes aspectos e tópicos, não é surpreendente que O Ateneu 

seja uma obra inclassificável e um tanto isolada no contexto da literatura brasileira. Não 

tem nada a ver com a vasta documentação social dos realistas ou o romance experimen-

tal do Naturalismo. Já não tem qualquer vínculo com o lirismo exagerado dos romances 

“poéticos” de predecessores românticos, como José de Alencar. Suas qualidades literá-

rias o colocam em situação de privilégio, solitária do ponto de vista da qualidade, em 

nosso minguado panorama ficcional do século XIX. Considere-se, neste sentido, a com-

plexa formação intelectual e artística de Raul Pompéia, uma das mais sólidas entre os 

nossos homens de letras.  

Entre os anos de 1886 e 1887 o autor buscava o aprimoramento de seu estilo, es-

forçando-se por encontrar um fraseado seguro, aliado a um pensamento denso e forte. 

Esse período foi acentuado por um contato anterior, em 1883, quando o autor conheceu 
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a obra do francês Charles Baudelaire (1821-1867), poeta de As flores do mal. A partir 

da leitura de Baudelaire, o autor fluminense começa a compor as Canções sem metro, 

pequenos poemas em prosa, gênero poético posto em circulação através do próprio 

Baudelaire e que se tornou, mais tarde, muito apreciado entre os simbolistas. Do ponto 

de vista formal, são dissertações líricas, que destilam uma interpretação rebelde, pessi-

mista e desencantada do mundo. Pompéia dedicou muito tempo, atenção e grande parte 

de seu esforço intelectual na composição deste livro, escrevendo e reescrevendo seus 

textos, compondo ilustrações para adornar as suas páginas, ao longo de toda a sua vida. 

Publicadas em diversos jornais do país, de modo esparso, a autor jamais conseguiu reu-

ni-las em livro impresso, apenas deixando-as organizadas em um manuscrito revisado e 

pronto para o prelo. Percebe-se em as Canções sem metro o empenho do autor em con-

quistar um estilo com o qual dominasse, sobretudo, a imagem. De posse desse estilo 

imagético, o autor de O Ateneu consegue realizar um texto cujas virtudes residem me-

nos no enredo, na trama ou na estória a ser contada e mais em uma rica exploração da 

linguagem, resultado de um perfeccionismo obstinado e extremamente lúcido. 

O romance, atravessado por uma elaborada e elegante prosa poética – um expe-

rimento único entre os ficcionistas oitocentistas nacionais –, cheia de musicalidade e 

colorido metafórico, cria um gênero singular entre as obras de ficção: a primeira narra-

tiva que apresenta entre nós a prática da escrita artística, onde a linguagem literária é 

mais importante que os fatores externos à literatura, como a própria sociedade. Não se 

afirma, com isso, que Pompéia foi insensível aos fenômenos sociais de seu tempo – vi-

mos que é justamente o contrário –, mas somente que a linguagem em O Ateneu não é 

tomada como um simples e servil instrumento para a enunciação dos elementos narrati-

vos (o enredo, os personagens, a ação, os personagens), passando a ser valorizada em 

função da dimensão plástica, emotiva e sonora das palavras. As palavras são trabalha-

das, de modo semelhante à arte parnasiana, como se fossem objetos capazes de produzir 

efeitos visuais, sonoros, poéticos, plásticos, como as cores na pintura, os sons na músi-

ca, os tipos na tipografia, os movimentos na dança. Neste sentido, o autor de O Ateneu 

filia-se aos ensinamentos dos irmãos Goncourt, escritores realistas franceses do século 

XIX que deram ao trabalho literário o caráter de um ofício artesanal e miniaturista, em 

que cada palavra concorre para a criação de um texto monumental. A prática da escrita 

artística está em cada frase de O Ateneu: “O fogo crescia ímpetos de entusiasmo, como 
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alegrado dos próprios clarões, desfeiteando a noite com a vergasta das labaredas.” 

(POMPÉIA, 1991: 147) 

Não se pode desprezar, por igual, a forte influência de Baudelaire em Raul Pom-

péia. O autor de O Ateneu aderiu à teoria das correspondências de modo explícito. O 

primeiro poema em prosa de Canções sem metro, intitulado Vibrações, tem justamente 

como epígrafe o segundo quarteto do soneto Correspondances, no qual o autor de As 

flores do mal dá vazão ao seu postulado poético: 

 
Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité,  

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.  

(BAUDELAIRE, 1985: 114) 

 

Contudo, através do primeiro quarteto temos uma noção maior de como a adoção 

das teses e princípios baudelaireanos foi fundamental para a concepção de arte e exis-

tência adotada por Raul Pompéia:  

 
La nature est um temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L’homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l’observent avec des regards familiers. 

(BAUDELAIRE, 1985: 114) 

 

Note-se que há no romance um personagem, chamado Dr. Cláudio – uma das 

muitas faces do próprio Pompéia –, que profere duas conferências no internato. Nestas 

duas ocasiões, o Dr. Cláudio expõe uma teoria da arte que corresponde, em seus termos, 

àquela praticada pelo autor para a execução do próprio romance. Em determinado tre-

cho (Capítulo VI), a teoria da correspondência entre os sentidos e as cores, que possibi-

lita a sinestesia, procedimento fundamental do impressionismo, é citada: “Há estados 

d’alma que correspondem à cor azul, ou às notas graves da música; há sons brilhantes 

como a luz vermelha, que se harmonizam no sentimento com a mais vívida animação.” 

A teoria das correspondências parte da tese de que vivemos em um mundo sim-

bólico. Os mitos, as religiões, as ciências, as artes e as linguagens são, na verdade, for-

mas simbólicas de conhecimento. Através delas, o homem cria uma representação da 

realidade, com a qual e na qual projeta a si mesmo. É neste sentido que Ernst Cassirer 

faz a afirmação de que o homem é um animal simbólico. A idéia, entretanto, de que o 
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ser humano caminha através de uma floresta de símbolos sempre foi familiar para os 

poetas. O que Baudelaire fez foi somente verbalizar aquilo que já fazia parte da intuição 

artística de todos os tempos. A estética simbolista, por exemplo, é uma demonstração 

histórica de como a dimensão simbólica do mundo sempre foi um dos tópicos mais can-

dentes do universo literário, a ponto de se tornar um movimento, uma escola inteira, da 

qual derivará toda a reflexão filosófica sobre o problema da linguagem, que ocupa gran-

de parte do pensamento moderno e contemporâneo, de Kant e Nietzsche, de Aristóteles 

a Wittgenstein. No caso dos literatos como Raul Pompéia, esta reflexão parte da percep-

ção de que a literatura, através da palavra – símbolo e representação da realidade –, po-

de tornar-se, ela mesma, uma realidade, a ponto de competir com o mundo concreto. É o 

caso de O Ateneu, obra literária cujos vínculos com a realidade são transformados e 

remodelados em benefício da criação de uma realidade de palavras, onde animam-se 

personagens semelhantes aos homens de carne e osso e que, porém, são apenas ficção, 

embora inspirados e modelados a partir da realidade concreta. 

Neste ponto, aproveitemos o gancho para discutir a fronteira entre o biográfico e 

o ficcional em O Ateneu, móvel de diversas polêmicas cujos efeitos perduram até hoje. 

Uma das teses mais conhecidas e discutidas é a de Mário de Andrade que, apesar 

dos mais de cinqüenta anos que o separavam da primeira recepção que teve O Ateneu, 

não consegue ir além da teoria de que a finalidade exclusiva da criação de Pompéia teria 

sido a vingança. Com o ensaio crítico de Mário de Andrade, O Ateneu passou a ser to-

mado como peça de autobiografia, prejudicando sensivelmente uma nova recepção da 

obra, mais atualizada e condizente com os seus méritos artísticos. Para Mário de Andra-

de, Raul Pompéia e Sérgio são a mesma pessoa, sendo o romance o instrumento com o 

qual Pompéia desforra-se da sociedade que o maltratou. Não poderia haver leitura mais 

apressada e mais ingênua, sobretudo por parte do intelectual erudito e crítico sagaz que 

habitualmente era o autor de A paulicéia desvairada e Macunaíma. No lugar de moder-

nizar a discussão em torno do romance de Pompéia, Mário de Andrade chega ao ponto 

de propor um retrocesso. Em seu ensaio, toca insistentemente no “escândalo autobiográ-

fico” de O Ateneu. Nesta direção, o escritor paulista não chega a conclusões brilhantes: 

acende polêmicas inúteis, adianta hipóteses sem fundamentação sobre o psiquismo de 

Raul Pompéia, ao ponto de apontar somente preconceitos sexuais, taras e vícios. Em sua 

demonstração de antipatia explícita pela personalidade do criador de O Ateneu, Mário 
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não poupa palavras cáusticas e agressivas, sem considerar em seu fantástico e indignado 

autobiografismo outros aspectos, muito mais relevantes, da vida do escritor. Quando 

aborda o tópico das relações homossexuais entre os internos, Mário não consegue es-

conder a sua rejeição. Veja-se o que afirma sobre a relação entre Sérgio e Bento Alves: 

 
O caso Bento Alves: Pompéia terá pretendido mostrar um caso de domínio do fraco so-

bre o forte. Não o consegue e as relações entre os dois rapazes, sem calor dramático, pa-

recem se reduzir a mais um exemplo comum e corriqueiro de homossexualismo. E no 

mais, todas as relações íntimas, todas as “amizades” entre adolescentes do Ateneu, se 

reduzem a casos grosseiros de homossexualismo (ANDRADE,1981: 38).  

 

E, mais adiante, ao referir-se à relação entre Egbert e Sérgio, sem considerar a 

atmosfera de idílio homossexual que envolve a ambos: 

 
É incontestável que Raul Pompéia quis aí descrever um sentimento puro de amizade. O 

livro já ia pelas três-quartas partes e talvez preocupado realisticamente com só ter des-

crito até então relações imperfeitas, o artista quisesse cantar o sentimento verdadeiro de 

amizade (ANDRADE,1981: 56).  

 

Com esta teoria, Mário de Andrade escamoteia, de forma ladina e inaceitável, a 

dimensão exata da temática da sexualidade e da psicologia adolescente dos internos, a 

meio caminho entre o mundo infantil e o universo adulto. Sem partir para o enfrenta-

mento corajoso do tema, o autor de Aspectos da literatura brasileira escapa pela tan-

gente, deixando de aproveitar uma das mais ricas discussões da ficção nacional. De i-

gual modo, ao apontar a vingança como móvel principal da criação literária de Raul 

Pompéia, Mário de Andrade negligencia a exata importância do romance, sobretudo 

quando, na tentativa de classificá-lo, comete mais um reducionismo apressado e intelec-

tualmente imaturo: 

 
Já se disse que O Ateneu é o menos naturalista dos nossos romances do Naturalismo. 

Não penso assim. Ele representa exatamente os princípios estético-sociológicos, os ele-

mentos e processos técnicos do Naturalismo. (...) O Ateneu não é menos naturalista que 

os seus êmulos brasileiros. E admiravelmente, com hábil consciência técnica, Raul 

Pompéia soube ajustar a brutalidade de escola ao seu assunto, que era, por natureza, 

menos brutal. Porém, mesmo assim, não deixou de botar inutilmente no livro um assas-

sínio e um incêndio. O Ateneu representa um dos aspectos particulares mais altos do 

Naturalismo brasileiro (ANDRADE apud IVO, 1963: 21).  

 

Com isto, Mário simplesmente não avança na recepção de O Ateneu, criando em 

seu lugar uma série de equívocos e más interpretações que perdurariam por algum tem-
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po na fortuna crítica do romance de Pompéia. Até hoje, a classificação mais habitual é a 

de tomá-lo como autobiográfico. Ao classificar O Ateneu como romance naturalista, por 

exemplo, são os juízos de Mário de Andrade os mais contumazes. Afirma, com ênfase, 

que o naturalismo de Pompéia apresenta “sempre aquela concepção pessimista do ho-

mem-besta, dominado pelo mal, incapaz de vencer os seus instintos baixos – reflexo 

dentro da arte das doutrinas evolucionistas” (ANDRADE apud IVO, 1963: 22). Entre-

tanto, apesar da evidente aversão pela personalidade do autor do romancista e os equí-

vocos de recepção, interpretação e classificação, o próprio Mário reconhece no romance 

de Pompéia uma obra prima, como poucas do cenário ficcional brasileiro. Oscilando 

entre rejeição e reconhecimento, a análise de Mário pontua que 

 
... é na descrição do mal que Raul Pompéia se torna absolutamente um mestre. Então, 

quando é momento de estudar Aristarco, não raro atinge as raias da genialidade. Não há 

talvez nenhuma página sobre Aristarco que não seja magistral. A violência é prodigiosa, 

as imagens saltam inesperadas, de um vigor de realismo e de uma beleza de imaginação 

absolutamente excepcionais. Já foi observado que a ficção brasileira não cria tipos soci-

ais e Aristarco é um dos únicos que possuímos com a consubstanciação psicológica de 

um ser de classe (ANDRADE apud CURVELLO, 1981: 20).  
 

Outro ponto a esclarecer quanto à obra de Raul Pompéia são as fronteiras entre a 

experiência pessoal, os aspectos biográficos de sua passagem pelo internato e a criação 

literária. O Ateneu não é uma cópia da realidade, portanto não é, por igual, uma cópia do 

colégio onde o autor passou parte da infância. Indo em direção contrária à postulada por 

críticos como Mário de Andrade, que tentam forçar uma interpretação documental do 

romance, O Ateneu não é uma mera reportagem ou documento servil de uma realidade 

vivida, tampouco tem caráter de vingança, como o afirmado e propalado pelo crítico, 

agitador cultural, folclorista e escritor paulista. Neste sentido, uma leitura rasa de O A-

teneu tenta nele enxergar apenas o Colégio Abílio, cujo prédio ficava na Rua Ipiranga, 

70, bairro das Laranjeiras, e na figura de Aristarco Argolo de Ramos a do professor e 

educador Abílio César Borges, a quem D. Pedro II conferiu o título de Barão de Macaú-

bas. Pompéia fez de Aristarco um homem autoritário, despótico e vaidoso, com base em 

suas reminiscências da infância de estudante, o que não confere com a lembrança do 

próprio autor a respeito do diretor do Colégio Abílio, lembrado como pessoa afável e 

estimado pelos alunos. Para desmontar esta tese, partamos de uma nota da “Gazeta de 

Notícias”, através da qual se anuncia o lançamento de O Ateneu como folhetim: 
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O romance é vasado (sic) em moldes inteiramente modernos, sem intriga, de pura ob-

servação e fina crítica, passando pelas escabrosidades com a delicadeza e o fino tacto 

(sic) de um artista de raça, acentuando os ridículos com a nitidez de uma fotografia. 

Trata-se das memórias do tempo em que passou em internato moderno, escritas por um 

rapaz em pleno desenvolvimento de sua razão, e de posse de conhecimentos que lhe 

permitem ver o bojo vazio da falsa ciência pedagógica. As suas primeiras impressões, 

ele as dá tal qual as recebeu, com todo o brilho de lantejoulas da exterioridade apara-

tosa das reclames de um pedagogo industrial; mas, logo em seguida, o cronista faz a 

crítica o que viu e sentiu, do que lhe ensinaram e de como lhe ensinaram. Não há no li-

vro propriamente personagens reais, copiados in totum de um modelo único; mas não há 

fatos inventados, nem cenários de fantasia. Tomando traços daqui e dali, o autor harmo-

nizou-se com grande talento, de modo a fazer viver os seus personagens. Por vezes, um 

sopro de poesia de bom quilate anima as páginas do livro; logo depois, os traços de uma 

erudição solidamente adquirida revelam o conhecimento que tem o escritor dos moder-

nos processos e o critério com que os aplica. Por sobre tudo isto, grandes belezas de es-

tilo, severo escrúpulo na forma, que constitui a um tempo a honestidade e a elegância 

da obra de arte, e o mais meticuloso cuidado em abordar os assuntos escabrosos, de 

modo que a própria família do escritor possa ler e confessar que leu o seu trabalho. 

Quem encontrar neste livro personagem a que dê um nome conhecido, calunia o autor, 

ou mostra desconhecer o que é um trabalho artístico; traços desta ou daquela individua-

lidade, isso sim, isso fez o autor, e o declara (ANÔNIMO apud IVO, 1963: 60-61. Gri-

fos nossos.).  

 

É óbvio que esta nota anônima foi escrita sob a supervisão e aprovação de Pom-

péia, conforme o final, embora sem assinatura. Nota, aliás, altamente significativa, co-

mo informação e documento, pois apresenta vários dados fundamentais: o autor é apre-

sentado como romancista, cronista, ensaísta e memorialista, dando ênfase à complexi-

dade de sua formação intelectual e artística; e, sobretudo, informa ao leitor o caráter 

impressionista da obra, as preocupações formais do artista, o seu estilo; defende a auto-

nomia da obra em relação à vida, à biografia, negando a existência de fatos e persona-

gens reais, ao estilo de um romance à clef. Com isto, é possível que o autor anônimo 

quisesse mais fixar um princípio de interpretação da arte que defender Pompéia de e-

ventuais e possíveis ataques, reprovações ou represálias à sua obra. Restringi-la ao uni-

verso do ficcional, portanto, não o pouparia de polêmicas, o que não se verificou, como 

no caso de obras ao estilo de Madame Bovary, que levou ao autor, Gustave Flaubert, a 

enfrentar um processo judicial movido pelo governo francês porque sua obra foi consi-

derada imoral. Não foi o caso de Pompéia. Isto se soma a outros elementos que ajudam 

a afastar a hipótese da simples autobiografia, como o fato de que, enquanto o “O Ateneu 

estava situado no Rio Comprido, extremo ao chegar aos morros”, zona norte da cidade, 

o Colégio Abílio ficava nas Laranjeiras, região oposta à do romance. Um outro dado 

que desmonta a tese da autobiografia é a notícia, desta vez assinada por Pompéia, publi-
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cada no “Jornal do Comércio” em 1881, muito antes da elaboração do romance, em que 

o futuro autor de O Ateneu reverencia a memória do antigo mestre: 

 
Sábado deixou de existir o Dr. Abílio César Borges, Barão de Macaúbas, que foi com 

justiça o mais considerado dos educadores da mocidade brasileira. Cheio de entusiasmo 

pelas reformas liberais do ensino, o diretor do afamado Ginásio Baiano e do Colégio 

Abílio foi um propagandista ardente e eficacíssimo do melhoramento das condições do 

ensino primário e secundário; e os consideráveis estabelecimentos, que por longos anos 

sob a direção dos seus ativos e zelosos cuidados distribuíram educação e ensino a um 

sem número de rapazes, poderão em todo o tempo ser admirados como modelos os mais 

perfeitos, que na melindrosa espécie pedagógica dos internatos se conseguiram instituir. 

Significando uma fecunda existência de trabalhos e dedicação pela causa sagrada da e-

ducação popular, seu nome será sempre lembrado em grata e luminosa recordação 

(POMPÉIA apud IVO, 1963: 63-64).  

 

Segundo Elói Pontes, biógrafo de Pompéia, o escritor de O Ateneu tinha recor-

dações carinhosas do Barão de Macaúbas. Entre os papéis do escritor, encontrou até um 

retrato do educador do Colégio Abílio, ressaltando ainda que “a seu respeito, as palavras 

do romancista foram sempre comovedoras de admiração” (POMPÉIA apud IVO, op. cit., p. 

64). Comparando estes dados com a biografia inquieta de Pompéia, recheada de polêmi-

cas e atitudes combativas até o limite da neurose, seria uma contradição de primeira 

ordem se o autor, dado a uma violenta sinceridade, ocultasse seus reais sentimentos a 

respeito de Abílio César Borges. Portanto, é mais crível que Pompéia tenha se inspirado 

não no homem, mas no tipo social, como utilizaria o Colégio Abílio apenas para realizar 

a projeção do internato como instituição escolar e, através deste procedimento, fazer o 

de toda a sociedade em que aquele se encontra inserido. Afinal de contas, é o próprio 

autor, nas palavras do Dr. Cláudio, que afirma: “Não é o internato que faz a sociedade: 

o internato a reflete.”  

Como se vê, aventar a possibilidade de que o romance de Pompéia seja autobio-

gráfico, em sentido puro, é uma postura crítica, no mínimo, apressada e pouco funda-

mentada, quando não um reducionismo imaturo. Que elementos biográficos sirvam à 

composição dos personagens e do ambiente ficcional é algo muito distinto de copiá-los 

in totum da realidade, sem o medium da criação literária. A experiência pessoal, na arte 

moderna – princípio criado por escritores como Edgar Alan Poe, divulgado por Baude-

laire, assimilado por Pompéia –, é uma das bases sobre a qual se edifica o fenômeno 

artístico e serve, quando nada, apenas como ingrediente para a composição literária. 
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Com o ensejo do parágrafo anterior, vale a pena comentar um pouco a dimensão 

política do romance de Raul Pompéia, sobretudo em seus personagens principais. 

Em Aristarco, diretor de O Ateneu, são realizadas diversas projeções. Aristarco – 

cujo nome, em sentido etimológico, significa “governante dos melhores”, de acordo 

com as raízes das palavras aristocrata e monarca, arist – superlativo de “bom”, e arc – 

“governar”, “início, origem”, como em arcaico (REIS in POMPÉIA, 1991: 8) – é um 

personagem identificado ao poder, seguindo de perto a tese do Dr. Cláudio, em que o 

internato é o “reflexo da sociedade”. Símbolo tanto do poder paterno e do poder monár-

quico, Aristarco encarna os ideais combatidos por Pompéia, que era um antimonarquista 

convicto, republicano e, como quase todos os grandes intelectuais brasileiros da época, 

abolicionista. Neste sentido, a dimensão política do romance é bastante visível através 

das constantes associações entre Aristarco e o poder imperial, sobretudo em função da 

assiduidade com que a Princesa Isabel comparece às festas do Ateneu, a ponto de se 

tornar uma presença familiar ao internato. Conforme elucida Mário Curvello (1981, p. 

104), até a própria Melica, filha de Aristarco, assemelha-se a uma caricatura da Princesa 

Regente do Brasil, recebendo o título nada nobre de Princesa Melica entre os internos, 

com “dois olhos pretos, exagero dos olhos pretos da mãe, tornavam-lhe a face, dando-

lhe de frente a semelhança justa de um I com dois pingos”. 

Ressalte-se ainda que Aristarco é o exemplo acabado do caráter burguês da ati-

vidade de pedagogo e encarnação simbólica do poder da sociedade. O Ateneu, com seu 

exército de sábios, moralistas, chantagens e violência, traz consigo toda a tensão do 

complexo de Édipo. Um dos momentos ilustrativos do jogo de poder em O Ateneu é o 

momento em que Aristarco e Sérgio enfrentam-se em um corpo-a-corpo, símbolo das 

relações igualmente tensas entre a autoridade paterna e o poder dos educadores. O nar-

rador, em lugar de remoer ódios e ressentimentos, faz uma avaliação fria e racional so-

bre a atitude do diretor do internato, que releva a agressão de Sérgio e o olhar furioso e 

desafiador de Bento Alves: “Hoje penso diversamente: não valia a pena perder de uma 

vez dois pagadores prontos, só pela futilidade de uma ocorrência, desagradável, não se 

duvida, mas sem testemunhas.”  

Do lado oposto, está a figura de Ema (anagrama da palavra mãe, homônima da 

heroína de Madame Bovary), que abandona o seu esposo ao fim do romance. Porém, ao 

contrário de Ema Bovary, a Ema de O Ateneu é a personagem mais sublime do roman-
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ce. Símbolo da maternidade e do amor sensual, Ema representa o ponto de tensão em 

que o narrador, em termos de sexualidade, supera o complexo de Édipo: “Não! eu não 

amara nunca assim a minha mãe”. Logo após, o momento de redenção: o narrador-

personagem, trocando carícias ambíguas com Ema, liberta-se do poder castrador da au-

toridade de Aristarco, e assiste à derrocada de seu opositor, arruinado e reduzido a um 

deus mortal, triste e caipora, sentado sobre os despojos carbonizados de sua obra. 

Cotejando, enfim, as obras do romance brasileiro antes de Raul Pompéia, per-

tencentes sobretudo ao ciclo nacionalista do romantismo – Joaquim Manuel de Macedo, 

Memórias de um sargento de milícias de Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar 

e os primeiros romances de Machado de Assis –, percebe-se como a prosa de ficção 

nacional equilibra-se, mais ou menos, no mesmo nível de mediocridade. Com O Ateneu, 

além da reestréia de Machado com Memórias póstumas de Brás Cubas, o romance na-

cional liberta-se enfim de seu programa nativista de nacionalização das letras, com a-

centuada ênfase na cor local enquanto critério dominante para conferir validade a um 

romance brasileiro, ganhando autonomia de arte literária, centrada mais na linguagem e 

na poesia que em aspectos de fatura política, geográfica ou sócio-cultural. Aprofunda a 

psicologia dos personagens, afasta-se dos regionalismos de programa, volta-se para os 

complexos e mistérios do ser humano, expõe a solidão do indivíduo em face de uma 

sociedade castradora, além de apresentar uma dramática, porém convincente, visão do 

mundo. 

Contudo, apesar de afastar-se do nacionalismo lingüístico de romancistas como 

Alencar, a obra de Pompéia continua a linhagem dos escritores brasileiros com forte 

acento tropical, em que a cor local assume um papel de moldura e cenário, e não de 

programa de nacionalização da literatura. Utilizando a natureza dos trópicos como uma 

espécie de palheta, Pompéia registra em nossa literatura um farto painel de sensações 

até então negligenciadas pelos nossos ficcionistas. Os personagens de nossa literatura, 

antes de Pompéia, mal sentiam calor em meio à natureza tropical. Os cariocas de Ma-

chado andavam fatiotados com pompa e circunstância, alheios ao calor que, em circuns-

tâncias normais, faria qualquer pessoa andar em mangas de camisa. Com isso, o autor 

de O Ateneu abre caminho para um novo filão em nossa literatura, o que permitirá a 

outros escritores explorar novos matizes da cor local, cuja utilização durante o roman-

tismo brasileiro beirava às vezes o documental, com grandes prejuízos à boa literatura. 
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Não se trata de afirmar que Pompéia realizou o inventário cuidadoso de costumes, rou-

pas, ruas, figuras, hábitos, de toda uma sociedade. Neste sentido, O Ateneu não apresen-

ta a riqueza de autores como Macedo, Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Aluísio 

Azevedo ou mesmo Machado. Nas páginas do romance de Pompéia o que respiramos é 

uma atmosfera muito distinta, uma vez que o autor está preocupado é com o registro da 

memória das sensações e não com as paisagens ou o cotidiano em que a existência faz-

se história e manifesta a sua historicidade. As paisagens estão lá, sem dúvida; o cotidia-

no é apenas aquele que os muros do internato permitem, de fora para dentro. Contudo, o 

romance de Pompéia não é um arquivo da história, tampouco uma crônica que se ocupe 

de fatos efêmeros e datados, embora esteja saturado de historicidade, de matéria históri-

ca, sem ser documento ou fonte, mas acima de tudo uma consumada obra de arte. Com 

isto, O Ateneu traz para a literatura brasileira um fato novo: a visão das coisas e dos 

momentos através da memória, como fluxo de sensações que captam, de forma dramáti-

ca, o fluxo das horas idas, que não voltam mais. E, ao estilo proustiano, o tempo que 

não volta mais acaba sendo recuperado, não do fundo de uma xícara ou do cheiro das 

madalenas, mas através das notas de uma música. Talvez, de Gottschalk. 
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O estado liminar
1
 (cotidiano) do jejum no mês do Ramadã

2
 

 
Francirosy Campos Barbosa Ferreira ( IA – Unicamp – Brasil)1 

 

 

 
Resumo: O jejum no mês do Ramadã é um dos cinco pilares do Islã. O jejum deve ser 

praticado por todos os muçulmanos, salvo em algumas situações, como por exemplo, 

durante a menstruação, ou no pós-parto, devendo a mulher realizá-lo em outro período. 

O objetivo deste artigo é discorrer sobre esta prática islâmica como um estado liminar, 

no qual o muçulmano que o realiza sente-se mais fortalecido em relação à religião, o 

que lhe permite uma transformação não só corporal, mas de atitudes.  

Palavras-chave: Antropologia, Islã, Ramadã, Jejum e Liminaridade. 

 

 
Abstract: The fasting period of Ramadan is one of the five pillars of Islam. Fasting 

must be practised by all Muslims, and it is not practised only in some situations, for 

example, during women’s period or after giving birth and, in such cases, women should 

fast afterwards. The aim of this article is to reflect upon this practice as a liminal state, 

in which the muslin that performs the fasting feels stronger in relation to his religion, 

which produces not only a transformation of his body but also of his attitudes.  

Keys-words: Anthropology, Islam, Ramadan, Fasting, Liminarity. 
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Introdução 

 

Para captar a intensidade da vida social é preciso compreendê-la a 
partir de suas margens. Trata-se de um olhar atento e de uma abertura 
calculada, tal como o cálculo de um risco, do antropólogo em relação 
aos movimentos surpreendentes das sociedades que, ao recriarem 
cosmos a partir de elementos do caos, brincam com o perigo e 
sacaneiam a si mesmos (DAWSEY, 2005, p. 23). 
 
 

Durante dez anos participei de duas festas importantes no contexto islâmico3: a 

festa do término do Ramadã (Eid4 Al- Fitr), chamada também de festa do desjejum, e a 

festa do Sacrifício (Eid Al-Adhha). Foi, sobretudo, no contexto destas festas que 

aprendi e apreendi muito sobre o ethos islâmico, porque é nas festas que aprendemos 

não só sobre os ritos, mas sobre os mitos; sobre as questões que envolvem o tempo e o 

espaço; a sociabilidade de um grupo, seus conflitos e rearranjos.  

Este olhar atento às festas e ao seu momento liminar, traz a transformação da 

experiência cotidiana para uma outra dimensão. É a audiência mágica de uma 

antropologia compartilhada nesta abertura calculada, mas, sobretudo surpreendente, que 

é o trabalho de campo no qual tive o privilegio de poder compartilhar e apreender um 

pouco desses significados.  

Considero o período do jejum5 como momento liminar, pois há suspensão de 

papéis, uma interrupção do “teatro” para um metateatro (teatro do teatro). No período 

do jejum, restaura-se o mito da revelação do Alcorão e as novas descobertas se 

reintegram às experiências extracotidianas. Trata-se não só de um momento 

extraordinário do cotidiano, mas um momento cotidiano do extraordinário, onde o 

cotidiano ganha outros significados. O pesquisador retoma o mito apreendido em anos 

anteriores e ouve outras dimensões que são dadas ao mesmo evento.  

 

a compreensão do que acontece nos treinamentos, ensaios e 
laboratórios - investigando-se o  estado subjuntivo, meio de realização 
destas operações - é o melhor caminho de se relacionar performance 
estética e performance ritual (SCHECHNER, 1985, p.36). 
 

Se pensarmos em termos de comportamento restaurado/recuperado (restored 

behavior), que Richard Schechner (1985) define como o processo de repetição, 

verificado no ritual, ao se reviver esteticamente o acontecimento histórico, mítico, social 

e teatral, podemos aplicá-lo ao processo que vimos descrevendo. Como no teatro, ao se 
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repetir, na fase de ensaio, a unidade de ação selecionada nos laboratórios de criação, 

podemos considerar que, em se tratando da religião islâmica, esse comportamento é 

recuperado a cada ano, pelo calendário lunar, que marca o tempo previsto para essa 

repetição.  

Noutras palavras, em sendo simbólico e reflexivo, o "comportamento 

recuperado" é multivocalmente difusor de significações, ou seja, encerra o princípio de 

que o "eu" (self) pode atuar em/como um outro: "... the social or transindividual self is a 

role or set of roles" (1985, p. 36). Experiência esta que podemos observar, tanto nos 

depoimentos individuais quanto nos elementos simbólicos que aí incidem. 

As festas restauram o comportamento islâmico, não apenas o efeito de 

estranhamento em relação à “máscara” muçulmana e o que significa ser muçulmano no 

Brasil, em São Paulo, em São Bernardo do Campo, mas também, no sentido de mimesis 

daquele que reexecuta o ato original. Advirto, portanto, que mesmo repetindo, nunca é 

igual e sim reflexivo, espelho mágico6.  

 

O jejum – liminar  

 
 
Na décima sétima7 noite do Ramadã de 610, o anjo pede que 
Muhammad recite, ele se recusa e diz: “Não sei recitar!”, achando que 
o anjo o havia tomado por Kahin, um adivinho da Arábia. Mas o anjo 
apenas “envolveu-me num abraço até que atingisse o limite de minha 
resistência”, afirma o profeta. Então ele disse as primeiras palavras: 
“Recita em nome do teu Deus que te criou, criou o homem de sangue 
coagulado... (ARMSTRONG, 2002, p. 97). 

 

Se perguntarmos a qualquer pessoa leiga sobre o Islã, sobre o que ela sabe a 

respeito dos muçulmanos, ela provavelmente irá se remeter às guerras, às bombas, ao 

terrorismo, ao fundamentalismo, ao Talibã e ao jejum do mês do Ramadã. O Ramadã é 

o nono mês do calendário islâmico, mês em que o Alcorão foi revelado ao Profeta 

Muhammad. 

 Reorganizando o material de campo (fitas de vídeo, em sua maioria), percebi 

que o momento do Ramadã tem sido um dos mais privilegiados por mim, durante a 

pesquisa. Desde 1998, acompanho de várias formas esse período especial para os 

muçulmanos, filmando as orações ou participando da quebra de jejum, como a da casa 

de Malac, em 20028.  
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O jejum do Ramadã corresponde a um dos pilares da religião e deve ser praticado 

por todos, a partir do momento que já conheça o seu significado. As únicas pessoas que 

podem se abster do jejum são mulheres que estão no período do resguardo (pós-parto) 

ou menstruadas, e pessoas adoentadas, que fazem o jejum em outro período do ano.  

A razão para tal restrição deve-se ao fato de que essas pessoas 
encontram-se fragilizadas, seu sistema imunológico não apresenta 
uma boa resistência. No pós-parto a pessoa está se recuperando, 
retomando as energias gastas no parto. As mulheres devem em outro 
período compensar os dias perdidos durante o jejum. As pessoas com 
doenças crônicas, que não podem ficar sem comer, no período do 
jejum, se tiverem condições, devem alimentar uma pessoa por dia, 
desta forma não estará em falta com a sua obrigação religiosa (Nadia 
Hussein, entrevista em 18/04/07). 
 

Em quase todas as falas recolhidas sobre o Ramadã, ao longo da pesquisa, 

podemos verificar que se trata de um período de purificação. “O jejum deixa o fiel mais 

forte; é como um escudo, algo que o protege do dia-a-dia”, como afirma Sheik Salah 

Sleiman, da mesquita São Paulo. O muçulmano demonstra a sua fé e o quanto pode 

resistir, ficando sem comer e beber do nascer ao por do sol. Nesse período também é 

proibido manter relações sexuais. 

 É no jejum que podemos observar a experiência religiosa mais forte. Conviver 

horas com um muçulmano durante esse período é, para qualquer não-muçulmano, um 

desafio também. O período do jejum é um momento de liminaridade para o muçulmano. 

É um momento de suspensão, como afirma Turner (1982). Segundo o autor, a própria 

ausência de sexualidade é uma característica de momentos liminares. Podemos verificar 

esse período como algo que escapa à ordem, está fora da estrutura social, e, no entanto, 

é fundamental para o fortalecimento da religião. A communitas, com seu caráter não 

estruturado, representando o ângulo (...) o “vazio do centro”, que é indispensável ao 

funcionamento da estrutura da roda (1982, p.155). Mais do que uma experiência liminar 

é, sobretudo, uma experiência de treinamento dos sentidos. É comum um fumante 

deixar de fumar neste período, assim como as pessoas deixam de comer e beber durante 

o dia.  

A festa do Eid é o ápice da performance, momento em que podemos dizer: “algo 

aconteceu”, e que alguns expressam como um momento de satisfação, de felicidade por 

terem conseguido cumprir o jejum. Nesse sentido, podemos ir além, e dizer que os 

muçulmanos foram transformados e transportados, usando as expressões de Richard 

Schechner (1985). 
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É a isso que os sheiks se referem, quando falam que é preciso sentir fome para 

experimentar os que sentem fome. A experiência da communitas ramadânica permite 

esta vivência de forma mais profunda. E quando a pessoa retorna à estrutura, ou seja, a 

seu “cotidiano normal”, passa a dar mais valor a esses momentos. Por isso, ao final de 

todo Ramadã, acontece também uma festa, na qual os fiéis podem comemorar o tempo 

que conseguiram ficar em jejum. Quando encerram o jejum, voltam diferentes, pois 

cada um vivencia a fome de uma forma diferente, dando sentido à estrutura: comer e 

não comer; quando comer; como comer; o que comer; com quem comer — todos estes 

aspectos ajudam, de certa forma, a pensar o modo como o alimento insere-se na vida 

daquele que jejua.  

 

Zarra: Deixar de comer é como se estivesse “limpando o organismo.  
O intestino fica diferente. Muda todo metabolismo da gente. 
 
Mussaab: O nosso estômago parece que fica mais limpo9. 
 
Sheik Jihad: Quando vamos fazer exame de sangue devemos ficar 
sem comer, para que nada interfira no resultado do exame. O jejum é 
esta limpeza, faz bem para saúde também. (Notas do Caderno de 
Campo, no período do Ramadã, em 2005 e 2006) 

 
É interessante pensar na ausência da comida assim como na ausência de sexo 

como uma limpeza do próprio corpo. O corpo entregue a Deus, deve ser um corpo 

limpo das impurezas, sejam elas físicas ou espirituais, e assim os pensamentos e atos 

devem ser vigiados, pois o estado de “pureza” é fundamental para o sagrado.  

Um dos momentos mais fortes do cotidiano de um jejuante é a noite, durante a 

oração, tanto a noite que antecede quanto a que se sucede à quebra de jejum. Durante a 

performance da oração na mesquita, os fiéis se sentem ainda mais fortalecidos, por 

terem cumprido mais um dia de jejum.  

Há toda uma preparação para celebrar a vitória de se ter cumprido um pilar da 

religião. Quero entrever que a preparação da performance das festas se dá no Ramadã, a 

performance em si, na oração do Eid, realizada na mesquita, e os desdobramentos 

podemos verificar na festa realizada na chácara e nos dias que seguem. 

Ramadã é o mês do jejum, o mês do balanço anual entre os atos 
positivos e negativos, mês de reforçarmos o bem e lutarmos contra o 
mal dentro de nós mesmo e no seio da sociedade, para concretizarmos 
a paz e a segurança e realizarmos o plano “Fome Zero10” islâmico, que 
foi lançado a mil, quatrocentos e vinte e cinco anos atrás. 
Jejuar é abster-se da comida e da bebida, desde o raiar da aurora até o 
pôr-do-sol. Implica em duas premissas: a primeira nos leva a 
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sentirmos fome e sede, isto é, igualarmo-nos aos pobres e 
necessitados; a segunda refere-se ao pagamento dos “Direitos do 
Menos Afortunados” conforme a obrigação religiosa prescrita por 
Allah, e sua finalidade é a confraternização, a irmandade, a igualdade 
e a harmonia entre os seres humanos, valores básicos para a paz e a 
felicidade, não apenas da sociedade islâmica, mas de toda a 
humanidade... O jejum no Islã, assim como o jejum no Tora e na 
Bíblia, é uma reforma ou, por assim dizer, um reajuste, sendo 
diferente apenas na forma e na intensidade (Ezzeddine Hussein 
Baalbaki Ramada 1425 H. (Texto distribuído em outubro/novembro 
de 2004). 
 

Os jejuantes são pessoas liminares, isto é, estão suspensos, abstêm-se de 

determinadas atividades, vivem momentos de preparação, de mudança de status. Eles 

estão se preparando, para isto é preciso avaliar o que já foi feito e como foi feito etc. O 

sheik diz: estamos fazendo um curso, quem faz um curso se prepara para realizar algo, 

ou receber algo.  

 
O Ramadã é um curso que nós fazemos. Intensificamos as nossas 
orações. Neste mês vamos intensificar que a Paz reine no mundo 
todo...  O jejum é como um hóspede que você se prepara para receber 
(...) é preciso se arrepender dos pecados. Se arrependendo dos pecados 
será possível começar uma vida nova...O jejum é um escudo para o 
jejuante. Durante o jejum ele vai deixar de praticar um monte de 
coisas erradas. O mês do jejum protege as pessoas de caírem em 
tentação (Sheik Salat, em entrevista, realizada em16/11/2001, na 
Mesquita Brasil). 

 

O muçulmano que está em jejum sente-se fortalecido, assim como é definido por 

Turner (1982): a liminaridade pode ser vista como um depósito de possibilidades, não 

uma montagem aleatória, mas um processo de gestação, de fertilidade. Além disso, a 

liminaridade envolve uma seqüência complexa de episódios no espaço-tempo sagrado, 

como podemos perceber com a construção do calendário islâmico.  

Compreendo o período do jejum do mês do Ramadã não só como um momento 

liminar, mas, sobretudo, como um momento de restauração do comportamento dos 

muçulmanos. Nesse período é possível identificar a “fase preliminar” (usando a 

terminologia de Van Gennep, 1978) da performance, entendida aqui como ensaios e 

oficinas etc. Para Richard Schechner (1985, p.36), é nesses momentos que se estabelece 

o vínculo entre as performances ritual e estético-teatral. Nesse sentido, temos que, para 

o autor, o comportamento restaurado apresenta um esforço de transmissão e 

aprendizado, e é nesse comportamento restaurado, o fazer, o refazer, que podemos 
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também observar o comportamento simbólico expresso no cotidiano islâmico, seja no 

jejum, nas orações ou nas relações familiares. 

 

Fazemos isto uma vez no ano durante um mês enquanto várias pessoas 
passam por isso durante o ano todo. O mês do Ramadã é um mês 
abençoado, é um mês onde nos reeducamos (Sheik Iansa, tradução de 
Moumtez, 06/12/2002, Mesquita Abu Bakr –depoimento). 
 

O Sheik falou no sermão de sexta-feira: - Cuidado para não passar 
fome a toa. Feche a boca, não fale mal dos outros. É um mês de louvor 
a Deus, então cuidado com que falamos, com o que vemos, com o que 
ouvimos... (Moumtez, 06/12/2002). 

 

Como bem diz Marcel Mauss: 

a consciência religiosa, mesmo a de nossos contemporâneos, nunca 
separou bem a infração às regras divinas e suas conseqüências 
materiais sobre o corpo, sobre a situação do culpado, sobre seu futuro 
no outro mundo (2005, p.58). 
 

Sabe-se, portanto, que no período do jejum, os fiéis devem prestar atenção no que 

fazem, ouvem, falam, comem e etc. É, sobretudo, um período onde os sentidos estão 

sendo retrabalhados pela simbólica religiosa. 

Se, por um lado, verificamos o jejum como um momento liminar, por outro, 

podemos considerá-lo como algo do cotidiano. Sem retirar-lhe o caráter liminar, pois, a 

partir do momento em que se vive um determinado “ritual”, prescrito no calendário etc., 

ele passa a fazer parte de um cotidiano. Assim, para quem o pratica, não há nada de 

extraordinário, pois faz parte da sua cultura, da sua religião. Muitos me respondiam que 

não tinham dificuldades em realizar o jejum, pois faziam isto em nome de Deus, e tudo 

aquilo que se faz por Deus não é sacrifício. Noutras palavras, o jejum tem algo de 

extraordinário, ao mesmo tempo em que encerra algo de cotidiano extraordinário. Parei 

para pensar sobre isto, em uma determinada situação. 

Em 2001 convidei Sheik Jihad, Sheik Ali e Magda Aref para 
ministrarem uma palestra a jovens de uma escola. Como era Ramadã 
tratei de informar as demais pessoas para não comerem e nem 
beberem, e muito menos oferecerem aos palestrantes algo para comer 
ou beber. Saindo de lá, o comentário de Sheik Jihad chamou minha 
atenção. Disse-me que eu fui muito gentil em não lhe oferecer água, 
sabendo de sua obrigação religiosa. Disse a ele que era a primeira 
vez que não oferecia algo aos meus convidados sem ser considerada 
mal educada (notas do Caderno de Campo).  
 

Sabendo das prescrições, tentei poupá-los, mas a partir daí passei a compreender 

que não se trata de algo que seja difícil para eles cumprirem, porque já faz parte do 
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próprio cotidiano. Porém, mesmo assim, pode assumir um caráter renovador, de 

suspensão, de mudança de status, como requer o estado liminar, embora não se descarte 

o cotidiano. Nesse sentido, o liminar faz parte do cotidiano, pois é nele que se renovam 

os valores e a crença. 

 

A noite do Poder, a noite do Decreto: 

Al Cadr 
Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso 
Sabei que o revelamos (o Alcorão), na Noite do Decreto. 
E o que te fará entender o que é a Noite do Decreto? 
A noite do Decreto é melhor do que mil meses 
Nela descem os anjos e o Espírito (Anjo Gabriel), com a anuência do 
seu Senhor, para executar todas as Suas ordens.  
Ela é paz, até o romper da aurora! (Surata 97) 
 
 

Nos últimos dez dias do mês do Ramadã, os muçulmanos intensificam as boas 

ações, as orações e procuram passar a noite, em dias ímpares, rezando na mesquita.  

Conta-se que foi nos últimos dias desse mês que o Profeta Muhammad recebeu a 

revelação do Alcorão. Alguns sábios apontam ser no vigésimo sétimo dia, portanto este 

dia é chamado de Noite do Poder ou Noite do Decreto.  

Ouvi de vários muçulmanos que, nessa noite, Deus envia sinais. Perguntei que 

tipo de sinal, e muitos deles me contaram que, em geral, se dá um clarão na madrugada, 

as árvores param de balançar e nenhuma folha se mexe — estes são um sinal de que 

aquele é o dia do Poder. Dia em que se comemora a revelação do Alcorão. Esses sinais 

são recebidos como uma graça, por isso, nessa mesma noite, que ninguém sabe ao certo 

quando é, mas acredita ser no dia estipulado pelo calendário, os muçulmanos 

aproveitam para fazer seus pedidos. Mussaab, da Mesquita de Santo Amaro, conta-me 

que numa “noite do poder”, ele pediu para que sua tia de 46 anos tivesse filhos gêmeos, 

e seu pedido foi atendido. 

Como podemos ler no texto a seguir: 

Alguns exegetas situam a Noite do Decreto – a noite em que o 
Alcorão foi revelado ao Profeta Muhammad (s.a.a.s)11 – na 25ª ou na 
27ª noite, mas outros admitem qualquer um dos dez últimos dias 
ímpares deste mês e não há um consenso sobre isso. O fato histórico 
comprovado é que foi durante o retiro espiritual do Ramadan do ano 
cristão de 610, na caverna do monte Hira, que a primeira surata (a 96 
– O Coágulo) foi revelada. Os cinco versículos da surata 97 (O 
Decreto) alertam para a inutilidade de se discutir sobre o assunto: 
“Sabei que o revelamos (o Alcorão), na Noite do Decreto. E o que te 
fará entender o que é a Noite do Decreto? A Noite do Decreto é 
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melhor do que mil meses. Nela descem os anjos e o Espírito (o 
arcanjo Gabriel), com a anuência do seu Senhor, para executar todas 
as Suas ordens. (Ela) é paz, até o romper da aurora”. O significado 
místico é evidente. Uma vez que a Noite do Decreto não pode ser 
fixada com precisão no calendário nem comparada corretamente com 
as medidas humanas do tempo, ela empresta a todo o mês do 
Ramadan uma santificação especial12.  

 
É possível concluir que a experiência do sensível, por meio do sagrado, é 

percebida de modo significativo nessa noite. Deus se revela em sinais que aumentam a 

comunicação entre ele e os fiéis. Dessa forma, a idéia de que o Islã é uma religião 

puramente racionalista, nos moldes de Max Weber, não se sustenta por inteiro, pois a 

“magia”, os efeitos mágicos e extracotidianos são expressos, quando nos referimos à 

noite do poder. Podemos aqui arriscar uma interpretação de que após 27 dias de jejum, o 

muçulmano encontra-se num momento especial do seu jejum, já passou a fase crítica, 

que é a primeira semana, e a adaptação, que é a fase seguinte, estando, portanto, nos 

últimos dias de jejum. Assim, se a intenção é a entrega a Deus, só pode ser neste 

momento que a entrega se torne mais intensa. O corpo já está adaptado, os pensamentos 

estão todos voltados ao divino, até porque passam a noite rezando na mesquita. É nesse 

momento que o contato é feito. Momento mágico de suspensão desse coletivo para se 

transformar em experiências individuais. Quem consegue vivenciar essa experiência 

intensa e mesmo aqueles que conseguiram realizar o jejum preparam-se para a 

recompensa, para o pódio, como me disse Sheik Jihad Hassan Hammadeh13, durante o 

Eid Al Fitr. 

 

Eid Al Fitr (Festa do Desjejum) 

 
Acordei às 6h14, pois queria estar às 7h na mesquita para 
acompanhar a primeira oração do dia. Cheguei acompanhada do meu 
filho mais velho Gabriel, que insistiu em  ir à festa para fotografar, 
experiência que ele já realizou na festa do Sacrifício de 2004. Nesse 
ano (2005), o espaço das mulheres dentro da mesquita era outro, pois 
construíram um mezanino, com uma escada anexa à mesquita para 
subida das mulheres. Antes, as mulheres ficavam lado a lado dos 
homens separados por uma treliça, agora ficam na parte superior. As 
crianças permanecem em sua maioria perto das mães, e neste ano 
estavam agitadas: corriam, pulavam, talvez pelo espaço novo, ou 
porque, suas mães não pretendiam chamar sua atenção em dia de 
festa. Em geral, nos templos, igrejas, sinagogas, impera o silêncio, o 
respeito ao sagrado, ao divino, na mesquita, as crianças estavam 
ocupadas demais com suas roupas novas, óculos coloridos, para se 
preocuparem com isto, mesmo porque estavam certas de que logo 
mais se divertiriam e receberiam presentes. 
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Às 7h30, chega sheik Ali Abdouni15 que faz o sermão em árabe. Não 
entendo o árabe, mas com tanto barulho, será que alguém conseguiu 
ouvir o sermão? Sheik Ali fala baixo e isto talvez tenha dificultado 
mais ainda. Logo depois sheik Jihad Hassan faz o sermão em 
português, o som do seu microfone está mais alto, todos ouvem e as 
crianças dão uma trégua. 

 
Em dias como este, a mesquita fica cheia. As pessoas usam as melhores roupas. As 

meninas estão com enfeites nos cabelos, usam roupas que brilham, sapatos novos. As 

mulheres estréiam seus novos véus. Dia de festa é dia de roupa nova. Neste dia não se 

faz jejum, ao contrário, come-se o tempo todo. 

 As orações nas festas do Eid constam de duas genuflexões, nas quais o imam faz 

a leitura em voz alta. Não há chamada do Muézin16, nem oração voluntária, antes ou 

depois do ritual. Seu horário começa após o nascer do sol e prolonga-se até o meio-dia. 

Após a obrigação do jejum (Ramadã), os muçulmanos comemoram durante três dias. 

Rezam pela manhã bem cedo, depois de terem tomado banho e vestido a melhor roupa, 

quebrando o jejum com algumas tâmaras apenas. No Brasil, é mais comum quebrar 

jejum com o café da manhã tradicional. O sermão deve falar a respeito do Eid e sua 

importância para o Islã. O sheik lê a surata de Alfátiha e a do altíssimo também. 

Nesses dias, a oração é feita antes do sol despontar totalmente. Em seguida, 

inicia-se a festa e a entrega de presentes17. Nas duas festas, as mulheres devem 

participar, inclusive as menstruadas18, que devem ouvir as orações do Eid, mesmo não 

podendo recitá-las com o grupo, como as outras mulheres. 

Quando entramos na mesquita, escutamos os homens recitando sem parar:  

 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.  
La Ilaha Ila Allah.  Allahu Akbar Allah Akbar . Wa Lilahi Al Hamdu. 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 
La Ilaha Ila Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar Wa Lilahi Al Hamdu. 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ... 
 

Recitar esta oração é uma forma de estabelecer o contato com o divino, de 

agradecer e de pedir a Deus que tenha misericórdia deles. Logo depois, entra o sheik, 

em geral, vestido com uma roupa especial, cumprimenta as pessoas que estão na 

mesquita, tira os sapatos e sobe para fazer o sermão:  

 

Nós ontem estávamos de jejum e éramos obrigados a ficar por mais 
que quiséssemos deixar de fazê-lo, você estava proibido. Hoje é o 
contrário, por mais que pessoas te obrigassem a jejuar, você hoje não 
deve jejuar. Quem determina é Deus todo poderoso. Deus está 
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dizendo: venha! Hoje você é meu convidado a quebrar o jejum. Como 
você sabe que o seu jejum foi aceito? Quais são os sinais? Se você se 
preocupou com a outra vida e não com esta. Nós devemos saber 
procurar as coisas que são necessárias para que Deus aceite o nosso 
jejum. A primeira delas é fazer boas ações, este é o primeiro sinal; a 
segunda coisa é ter conhecimento, quem não tiver conhecimento vai 
fazer de forma errada. A terceira coisa é divulgar aquilo que você 
aprendeu. A quarta coisa é se preocupar com o próximo. Ver aquele 
que precisa de você, que não tem a mesma inteligência que você. A 
outra coisa é o arrependimento. As pessoas devem se arrepender dos 
seus atos. Se você tem essas qualidades Deus irá aceitar as suas ações. 
(Tradução do Sermão – Montez. Eid Fitr de 03 de Novembro de 
2005). 
 

Neste sermão, o sheik retoma o que cada muçulmano deve fazer para ter suas 

ações reconhecidas por Deus. Só é possível a dádiva, quando as prestações são 

executadas e, assim, Deus pode reconhecer os atos dos fiéis. No Islã, os sheiks falam, 

repetidamente, que a fé sem a prática de nada adianta. Aprender a executar tais 

prestações é o que chamo de comportamento restaurado. 

No Islã, repetir a oração cinco vezes ao dia, fazer boas ações, buscar 

conhecimento, transmitir o conhecimento aprendido e arrepender-se implica uma 

reformulação diária do comportamento dos muçulmanos. Mas é no término do mês do 

jejum que eles se sentem mais fortalecidos, por terem conseguido jejuar como dizem 

“da melhor forma possível”, e, portanto, realizando o sacrifício de ficar sem comer e 

sem beber. O muçulmano modifica o seu estado de pessoa, consagra-se por ter 

conseguido fazer aquilo que é prescrito pela religião, restaura o seu comportamento e 

isto será passível de verificação, nos desdobramentos do seu cotidiano.  

 
Após o sermão os muçulmanos voltam a rezar, em seguida se abraçam 
e vão fazer mais uma refeição, um lanche comunitário na própria 
mesquita, antes de seguir para Chácara Sultan. Nesse dia se deve 
quebrar o jejum. Esta é a festa do desjejum. No salão da mesquita 
crianças e mulheres se aglomeram para servir-se de salgados, doces e 
refrigerantes. Convidam-me para comer com elas. Os homens vão 
para a porta da mesquita, lá estão os alimentos que eles vão se servir. 
Abraços e beijos entre eles são comuns. Uma fila grande foi formada 
para o cumprimento aos Sheiks presentes.  
São 9 horas da manhã e a festa está só começando. Em todos os Eid 
reencontro alguns muçulmanos que normalmente só vejo em dias de 
festas. Isto demonstra também o quanto pode ser fluída a ocupação 
desses espaços, muitos circulam entre as mesquitas.  Depois de 
conversar com algumas mulheres sigo em direção à chácara, pois lá 
quanto mais cedo se chega, melhor, pois depois fica impossível 
estacionar ou se locomover. A festa ganha proporções gigantes. A 
chácara localizada em Riacho Grande parecia menos cheia do que de 
outras vezes, mas aproveitei para confirmar a minha hipótese, de que 
não havia só muçulmanos que freqüentam a mesquita de São Bernardo 
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do Campo, com isto acabei levantando outro dado importante para 
pensar. O de que as pessoas que lá estavam e que não pertenciam a 
São Bernardo eram em sua maioria brasileiros reversos que 
freqüentam outras mesquitas. 

Algumas considerações finais:  
 

A festa é um momento privilegiado, não só para os muçulmanos, mas também 

para a pesquisadora, que se beneficia com a quantidade de muçulmanos para conversar, 

ouvir ou simplesmente observar. Os que já me conhecem, me apresentam a outras 

pessoas, ou perguntam sobre o meu trabalho, se eu já o terminei, se eu já me reverti19. A 

sociabilidade é intensa, tanto na mesquita, quanto na Chácara, na qual há a possibilidade 

de se reunir um número bem maior de muçulmanos, e é justamente isto que acontece: 

muçulmanos de outras comunidades aproveitam este momento na chácara para poder 

reencontrar amigos e parentes. 

Quando o espaço de encontro é a chácara, o circuito é ampliado, e assim 

muçulmanos reversos e árabes compartilham de uma grande festa coletiva. Isso não 

quer dizer que exista uma convivência próxima entre eles, pois percebo, a cada ano, que 

o espaço é o mesmo, mas a sociabilidade é mais fluida, brasileiros reversos e árabes não 

estão, necessariamente, se relacionando.  É possível identificar isso pelas mesas. Há 

mesas de amigos, em geral reversos, há mesas de famílias árabes, parentes próximos ou 

distantes, e há mesas onde reversos brasileiros se misturam com os árabes. No entanto, 

todos estão lá, fazendo parte da mesma festa, da mesma communitas. 

Outro ponto interessante a ser percebido são os momentos liminares observados 

durante o período do jejum. Aquele que jejua modifica a sua vida, pois intensifica suas 

ações positivas, tais como as orações, os pensamentos etc. e reforça esse 

comportamento no discurso: “Eu me sinto melhor do que antes”. O jejum altera o 

cotidiano islâmico, fazendo com que a comida e o sexo sejam suspensos, espera-se que 

o fiel esteja voltado integralmente para Deus, enquanto o sol esteja presente. O jejum é 

visto, apenas por Deus, afirmam os muçulmanos, pois somente Ele realmente sabe se 

você está ou não em jejum. Estabelece-se, portanto uma relação direta entre o homem e 

Deus, assim como prescreve a própria religião, sem intermediários. 
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1 O termo limen em si, do latim “limiar”, selecionado por Van Gennep (1978) para aplicar a “transição 
entre” (Ver Turner, 1982).  
2 Esta pesquisa foi realizada com apoio concedido por 2 anos pelo Cnpq, por ocasião do meu doutorado. 
3 Refiro-me as comunidades muçulmanas pesquisadas no Estado de São Paulo: São Paulo e São Bernardo 
do Campo. 
4 Eid, em árabe, significa festa ou tempo de felicidade (Ahmed, 2003, p.58). No árabe, Eid é aquilo que 
retorna, feriado, e está demarcado no calendário. 
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5 São cinco os pilares no Islã: Shahada – adorar a Deus; fazer cinco orações diárias; pagar o Zakat – que 
corresponde a 2,5% da renda anual; fazer o jejum no mês do Ramadã; participar do Hajj – peregrinação à 
Meca, se tiver condições financeiras e físicas. 
6 No espelho mágico de uma experiência liminar, a sociedade pode ver-se a si mesma, a partir de 
múltiplos ângulos, experimentando, num estado de subjuntividade, as formas alteradas do ser (DAWSEY: 
2006) 
7 Armstrong (2002) e Pace (2004) também se referem ao décimo sétimo dia, mas informações da 
comunidade falam em vigésimo sétimo dia. 
8 No mês do Ramadã, Malac convidou-me a quebrar o jejum em sua casa, oferecendo-me um jantar 
especial, como forma de retribuir à gentileza pelo convite; foi a única vez que fiz jejum durante a 
pesquisa. FERREIRA (2001).  
9 Ver vídeo Allahu Akbar. Zarra (Zahra, seu nome foi registrado incorretamente) e Mussaab são 
comerciantes, ambos freqüentam a comunidade de Santo Amaro.  
10 Em alusão à campanha do governo Lula: Fome Zero. 
11 Abreviação de “A paz de Deus esteja com Ele”. 
12 http://www.geocities.com/islamicchat/cpeixoto_ramadan.html , consultado em 24 agosto de 2005. 
13 Vice- presidente da WAMY – Assembléia Mundial da Juventude Islâmica, localizada na cidade de São 
Bernardo do Campo – SP. 
14 Notas do meu caderno de campo. 
15 Presidente da WAMY. 
16 (anunciador) aquele que chama para a oração. 
17 A entrega de presentes e o almoço, lembram muito o Natal cristão. Aqui também podemos nos remeter 
a Mauss (ano): dar, receber e retribuir. Um corpo que se dá, recebe sinais e retribui com presentes e 
comidas aos amigos e familiares. 
18 Mulheres menstruadas não entram na mesquita. Aqui cabe uma breve reflexão para tal estado de 
“impureza” atribuído à mulher menstruada. Segundo René Girard: “a menstruação deve ser considerada 
no quadro mais geral da efusão do sangue. A maioria dos homens primitivos toma precauções 
extraordinárias para não entrar em contato com o sangue. Qualquer sangue derramado fora dos sacrifícios 
rituais, em um acidente, por exemplo, ou num ato de violência, é impuro.... basta que a violência se 
desencadeie para que o sangue se torne visível...o sangue menstrual tem relação direta com a 
sexualidade...a sexualidade faz parte do conjunto de forças que dominam o homem com uma facilidade 
ainda mais soberana pelo fato de que ele pretende dominá-la” (ano, p.48-49). Por toda essa simbologia 
ligada à violência, podemos considerar que no contato com o divino, este caráter violento e impuro que 
suscita o sangue atrapalha a ligação com o sagrado. No interior do Nordeste, sempre ouvi que mulheres 
menstruadas não deviam se sentar na cama de uma mulher de resguardo, porque isto poderia secar o leite 
materno (que é puro, limpo), tamanho é o tabu com o sangue menstrual.  
Segundo Nadia Husseim, no Islã, o significado é outro, a mulher não é vista como se estivesse ou fosse 
impura, mas trata-se de uma restrição para pessoas que estão em jejum, como já apresentei e, para as 
mulheres na oração, pois, na oração, a mulher deve estar abluída (ablução), assim como qualquer 
muçulmano. Se a pessoa não está abluída, a oração não tem validade. Em uma mulher menstruada, por 
mais que tome banho ou se higienize, o fluxo é contínuo, não permitindo uma limpeza completa.  
19 O termo reversão é muito usado pelos muçulmanos quando se trata de dizer que eles retornaram ao Islã. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


