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Sobre os motivos

este ensaio inspira-se como análise em um inusitado artigo publicado 

no International Herald Tribune em 13 de novembro de 2007 e assinado por 

adrian Pabst, professor de religião e Política da University of Nottingham, 

no reino Unido, intitulado “Christianity and Islam - We need a real debate, not 

more dialogue”2.  o artigo do autor refere-se a uma carta aberta de 138 inte-

lectuais islâmicos, dirigida ao Papa Bento Xvi e outros líderes cristãos, cujo 

teor convida muçulmanos e cristãos a renovarem o diálogo com base nos 

textos sagrados destas religiões, ou seja, a Bíblia e o alcorão. esta carta é 

publicada exatamente um ano após a outra carta que respondia ao discur-

so controverso do Papa Bento Xvi em Regensburg3, em 12 de setembro de 

2006, que suscitou a interpretação de que a violência no islamismo deve-

se à concepção da transcendência absoluta de deus como mencionada no 

alcorão, visto que as injunções através de Muhammad4 no texto sagrado 

demonstram que a vontade divina é inescrutável e, portanto, escapa à ra-

zão humana. deste modo, a obediência às leis divinas não seria necessa-

riamente compreendida pela razão humana, mas aceita inexoravelmente. 

este argumento de implicação colocava que o centro da ação baseada nes-

ta crença levaria a uma obediência cega, não mediada pela razão, portanto 

abriria margem ao exclusivismo religioso em relação a outras religiões, em 

especial o cristianismo5. adrian Pabst argumenta que: “(…) Islam’s radical 

monotheism tends to fuse the religious and the political sphere: It privileges ab-

solute unitary authority over intermediary institutions and also puts a premium 

on territorial conquest and control, under the direct rule of God”6. o autor che-

ga a afirmar que cristãos e muçulmanos não oram para o mesmo deus e 

que a origem comum destas religiões seria um mito, o que inviabilizaria um 

diálogo com base nos textos sagrados.

o diagnóstico equivocado e parcial de Pabst demonstra a dificuldade 

de aproximação da questão, mesmo sob base racional, pois o argumento 

do monoteísmo como fator estruturante de uma sociedade hierarquizada 

de forma injusta e violenta não pode ser sustentado cientificamente, mas 

somente sob auspícios ideológicos. Quando postulamos argumentos de 

ordem teológica, sustentamos o conflito de diferentes idéias da divindade 

e não de diferentes divindades, pois estes sistemas são sempre parciais, na 
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medida em que são construídos a partir de determinada doutrina que mes-

mo a análise crítica não consegue resolver sem ameaçar o próprio sistema 

religioso do qual ela emerge. a dificuldade dos “especialistas da religião” do 

mundo ocidental em escapar de seus referenciais político-ideológicos pa-

rece remanescer sob forma de preconceitos ancestrais que remontam às 

cruzadas dos séculos Xi e Xii.

todavia, uma questão nesta polêmica nos interessa como base de dis-

cussão de uma Geografia da religião que se explicita na tese de que de-

terminada estrutura de crença corresponde a uma prática social específica, 

na medida em que edifica uma visão de mundo da qual não podemos nos 

eximir. trata-se da sugestão implícita de que a ordem societária é derivada a 

partir de uma interpretação do texto sagrado e que esta justifica as formas 

políticas e sociais, no caso, do mundo islâmico. deste modo, podemos argu-

mentar que a religião se apresenta como uma estrutura estruturante e por 

esta premissa relaciona-se dialeticamente com as estruturas estruturadas 

de determinada realidade cultural e religiosa.

neste contexto, lembramos a obra “Historical-Critical Introduction to the 

Philosophy of Mythology”, de schelling (2007), onde o filósofo argumenta 

que o processo teogônico próprio da consciência mítica é a manifestação 

plural externa da unidade primordial da divindade, ou seja, “the conscious-

ness of One universal God common to all humanity”. esta é a questão essencial 

de schelling: “To be sure, one will ask what this God, common to all humanity, 

could have been other than the truly One God and a still fully non-mythological 

God”. sob esta base, o homem submetido ao pensamento mítico opera ver-

dadeiras forças de sua própria consciência e os conteúdos são expressos 

em representações. como comenta cassirer (2004), este discurso subjetivo, 

em sua origem, torna-se representações, cujas justificações e os próprios 

objetos a que se referem são as forças pelas quais o homem coloca a divin-

dade. deste modo, os conteúdos são mais que somente as representações, 

mas os poderes criadores da consciência. esta unidade divina primordial é 

externada na multiplicidade das representações teofânicas e recuperada na 

unidade consciente de deus, comum às religiões ditas monoteístas. 
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Espacialidades do Espaço Sagrado

as espacialidades são configuradas a partir da análise do sistema cassi-

reriano, como apresentado em Gil Filho (2007, p. 78-79):

(i) a espacialidade das expressões religiosas é a dimensão onde o espa-

ço sagrado se apresenta na sua dinâmica imediata, é o contexto das 

práticas religiosas no cotidiano. sendo um mundo de expressões, é 

perceptivo e intuitivo, sua forma simbólica é o mito. o mito por sua 

vez apresenta-se como uma estrutura da realidade, cuja matriz não 

é propriamente a materialidade nem a adjetivação imediata das coi-

sas. Para cassirer, todas as configurações do mito apresentam uma 

fluidez e migram de uma aparência para outra de modo que trans-

cende os princípios de identidade. ou seja, o conteúdo da percepção 

e as formas do mito se desenvolvem juntas e convergem para uma 

unidade concreta, não havendo separação entre a realidade percep-

tual e a mitológica. 

(ii) a espacialidade das representações simbólicas é onde o espaço sa-

grado é expresso pela forma simbólica da linguagem, na medida em 

que as percepções religiosas são modeladas através da sensibilidade 

no tempo e no espaço. a transformação da linguagem, transcenden-

do o plano mítico, está na admissão do homem de que a palavra não 

muda a natureza das coisas, mas ela mantém o sentido de poder, o 

meio pelo qual se dá o conhecimento. assim, o espaço sagrado é re-

conhecido como representação do mundo fenomenal que, através 

da linguagem, adquire noção universal. trata-se de um espaço de 

representação das religiões.

(iii) a espacialidade do pensamento religioso, cuja forma simbólica é 

o sagrado per si, se apresenta como uma dimensão sintética da es-

pacialidade das expressões religiosas e a espacialidade das repre-

sentações simbólicas. compreende as formas do conhecimento do 

homem religioso, articuladas como um esquema estruturante, a 

partir das referências da tradição e experiência religiosas. trata-se 
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de uma espacialidade social do conhecimento que incorpora a idéia 

unificadora do pensamento religioso. os textos e tradições orais 

sagradas das religiões são abordados como uma dimensão meta 

narrativa, onde as formas do conhecimento religioso qualificam e 

normatizam o espaço sagrado.

 

cada uma das espacialidades descritas como distintas migram dentro 

de seu próprio âmbito, ora como perceptual, ora como representações, ora 

como pensamento religioso. o espaço sagrado, deste modo, é tanto estru-

tura estruturante, como estrutura estruturada da realidade na esfera exclu-

sivamente religiosa.

O Espaço Sagrado no Islã Shi’i 7

o estabelecimento inicial do Islã Shi’i emerge de dois discursos diferen-

ciados, um elaborado a partir da tradição religiosa que remonta às narrativas 

preservadas pelos próprios shi’is e que legitimam as doutrinas do Shi’ismo, 

na maior parte de caráter apologético, e outro produzido pelos especialistas 

da religião, principalmente sob o ponto de vista histórico-crítico da moder-

na historiografia, como o dos orientalistas theodor nöldeke (1836-1930)8, 

hamilton Gibb (1895-1971)9, Joseph schacht (1902-1969)10, William M. Watt 

(1909-2006)11, entre outros. destacam-se também os trabalhos sistemáticos 

de laoust (1965), Yann (1980), Balyuzi (1976), Momen (1985), Bausani (2000) 

e cole (2002). 

É a partir da narrativa tradicional que o espaço sagrado shi’ i se confi-

gura como tal, pois a estrutura de crença ali justificada realiza a permanên-

cia do sagrado no universo específico shi’i, desde a Ka’ba de Makka (Meca), 

às tumbas dos Imames Hasan-ibn-‘Ali, ‘Alí-ibn-Husayn, Muhammad-Báqir e 

Ja’far-i-Sádiq, no cemitério sagrado de Janat`ul Baqi, na cidade de Al-Ma-

dinah (Medina), à Mesquita de Al-‘Aqsá12, ao sul do Haram al-Sharif (santuá-

rio nobre), na Jerusalém oriental antiga, aos santuários erigidos a partir da 

continuidade do Imanato no iraque e irã.

Justamente a doutrina do Imanato, em especial a escola shi’i dos 

duodécimanos13, apresenta os doze Imames como sucessores do Profeta 
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Muhammad, escolhidos divinamente e com o poder de interpretar o alco-

rão e os Akhbár14. os Shi’is se distinguem dos Sunnis sobre como a sucessão 

do Profeta se apresenta para a comunidade. no sunnismo, a sucessão fora 

feita pelo califado exercido essencialmente por líderes político-religiosos 

escolhidos pelo consenso da comunidade. todavia, entre os shi’is, a liderança 

não possui este caráter temporal, mas baseia-se na crença da indicação de 

Muhammad ao seu genro ‘Ali como Imame durante a sua vida. deste modo, 

a autoridade do Imame está diretamente relacionada com a designação de 

seu predecessor para esta posição espiritual distinta, considerada como si-

nal divino na terra e com o atributo de infabilidade. Para os shi’is, a função de 

guia, preservação e interpretação da lei continuaram após o passamento de 

Muhammad, através da linha sucessória dos Imames (Quadro 01).

Espacialidade das Expressões do Imanato no 
Islã Shi’i

Justamente nos santuários dos Imames, que demonstram a peculiari-

dade da reprodução do espaço sagrado no islã Shi’i, os relatos tradicionais 

sobre a história dos Imames consubstanciam a espacialidade das expres-

sões do sagrado nas cidades e locais onde a memória e permanência dos 

Imames são celebradas. em especial as cidades onde se encontram os san-

tuários reconhecidos dos Imames em Najaf, Karbala, Kazimayn, Samarra e 

Mashhad, que se localizam além da península arábica e marcam a represen-

tações hegemônicas dos shi’is no sul do iraque e no irã (Figura 01).

segundo Yitzhak nakash (1994, p. 163-164), a visitação aos santuários 

dos Imames somente é recomendada para os shi’is, pois a peregrinação a 

Makka (hajj) é única obrigatória para todos os muçulmanos sob a lei da or-

todoxia islâmica. no calendário Shi’i, além do hajj, outras datas são reserva-

das para a visitação dos santuários em especial de Najaf, Karbala, Kazimayn 

e Samarra no iraque. 

no irã, a visitação do santuário do Imame Rida, em Mashhad, e o santuá-

rio de Fátima Ma’súma (irmã do Imame Ridá), na cidade de Qumn, merecem 

destaque.
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IMAME

1. ‘Alí-ibn-i-Abí-Tálib (600-661), primo e primeiro discípulo do 
Profeta, assassinado por Ibn-i-Muljam em Kúfih. 

2. Hasan-ibn-‘Ali (626-670), filho de ‘Alí e Fátimih -  filha do Profeta 
- envenenado por ordem de Mu’ávíyih I.

3. Husayn-ibn-‘Ali (627-680), filho de ‘Alí e Fátimih, morto em 
Karbala .

4. ‘Alí-ibn-Husayn (661-718), filho de Husayn e Sháhribánú (filha 
de Yazdigird, último rei da dinastia Sassânida da Pérsia, geralmente 
chamado Imame Zaynu’l-’Abidín, envenenado por Valíd). 

5. Muhammad-Báqir (676-732), filho do acima mencionado 
Zaynu’l-’Ábidín e sua prima Umm-i-’Abdu’lláh, filha do Imame 
Hasan, envenenado por Ibrahi-ibn-i-Valíd. 

6. Ja’far-i-Sádiq (703-765), filho do Imame Muhammad-Báqir, 
envenenado por ordem de Mansúr, o Califa ‘Abbásida. 

 
7. Músá-Kázim (745-790), filho do Imame Ja’far-i-Sádiq, 
envenenado por ordem de Hárúnu’r-Rashíd. 

8. ‘Alí-ibn-i-Músa’r-Ridá (765-818), geralmente chamado Imame 
Ridá, envenenado próximo de Tús, em Khurásán, por ordem do 
Califa Ma’mún e sepultado em Mashhad.

9. Muhammad-Taqí,(810-833), filho do Imame Ridá e envenenado 
pelo Califa Mu’tasim em Bagdá. 

10. ‘Alí-Naqí,(829-870), filho do Imame Muhammad-Taqí e 
envenenado em Surra-man-Ra’á.

11. Hasan-i-Askarí, (847- 875), filho do Imame ‘Alí-Naqí, que foi 
envenenado  durante o califado de Al-Muutamed.

12. Muhammad, (868-940), filho do Imame Hasan-i-’Askarí e 
Nargis-Khátún, chamado pelos shi’is ‘Imame-Mihdí’, ‘Hujjátu’lláh’ 
(A Prova de Deus), ‘Baqíyya-tu’lláh (o Remanescente de Deus), e 
‘Qá’im-i-Áli-i-Muhammad (Aquele que há de surgir da família 
do Profeta Muhammad). Ele tinha não só o mesmo nome, mas 
também o mesmo Kunyih - Abu’l-Qásim - do Profeta e, segundo os 
shi’is, a lei não permite que qualquer outro tenha esse nome e esse 
kunyih junto. Ele nasceu em Surra-man-Ra’á e desapareceu em 940. 
Trata-se de um Imame escatológico relacionado à crença da vinda 
do Prometido no Dia da Ressurreição conforme Alcorão e os Akhbár.

LOCALIDADE

Najaf

 
Cemitério Sagrado de 
Janat`ul Baqi em Al-Madinah

Karbala

 
Tumba atribuída no Cemitério 
Sagrado de Janat`ul Baqi em 
Al-Madinah 

Tumba atribuída no Cemitério 
Sagrado de Janat`ul Baqi em 
Al-Madinah

Tumba atribuída no Cemitério 
Sagrado de Janat`ul Baqi em 
Al-Madinah

Kazimayn

 
Mashhad

 
 
Kazimayn

 
Sãmarrã

 
Sãmarrã

PAÍS

Iraque

 
Arábia Saudita

 
Iraque

 
Arábia Saudita

 
 
Arábia Saudita

 
 
Arábia Saudita

 
 
Iraque

 
Irã

 
 
Iraque

 
Iraque

 
Iraque

Quadro 1 
 Os Imames considerados pelos Shi’is Duodécimanos

Fonte: adaptação Gil Filho (2007) de nabíl-i-azam (1932) p. lii-liii.
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Karbala e o santuário do imame Husayn-ibn-‘Ali são marcos enquanto 

espacialidade das representações do sagrado, devido à memória do evento 

relativo ao martírio do Imame em 680. de certa forma, expressa o conflito 

que está na base da divisão entre sunnis e shi’is, reforçando a identidade já 

desenvolvida, principalmente no período da história islâmica, marcada pelo 

estabelecimento dos safavidas, no irã (séculos Xvi ao Xviii), e o controle dos 

otomanos (século XiX). o encorajamento à visitação do santuário de Karba-

la chegou a rivalizar com a peregrinação a Makka.

a rede de visitação aos santuários shi’is, conhecida como Ziyárat sob 

o imaginário do seguidor comum, prevalece ao hajj para Makka. trata-se 

de uma prática religiosa de suma importância no universo shi’i. tradicional-

mente, no século XiX, o peregrino que fosse aos santuários distantes rela-

tivos ao seu ponto de origem, como, por exemplo, Mashhad, ostentava o 

título de Zá’ir (visitante), semelhante ao título de Hájjí, dos peregrinos de 

Makka.  o fator distância estava ligado ao grau de sacrifício para se fazer a 

peregrinação e à recompensa espiritual desta ação. 

a espacialidade do pensamento religioso relativo ao Ziarat está eiva-

da de elaborados rituais, semelhantes ao hajj, em especial a recitação de 

orações específicas para visitação (Ziyarat-Nama). segundo Momen (1985, 

p. 182), existem manuais populares de instruções para estas práticas religio-

sas, muitos deles escritos por Muhammad Baqir Majlisí15. 

existe uma segunda escala de visitação relativa aos santuários dos des-

cendentes dos Imames, que revelam uma prática bastante popular de culto. 

estes santuários, conhecidos como Imamzadas, são extremamente nume-

rosos, especialmente no irã. vários locais de visitação próximos a Qumm, 

Tehran, Kashan e Mazandaran são remanescentes do início da história do 

shi’ismo e das perseguições sofridas pelos adeptos. 

Espacialidade das representações de poder  
dos Ulamá16

Podemos conceber pelo menos três estruturas estruturantes das for-

mas de poder no islã Shi’i:
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(i) inicialmente, a estrutura do Imanato, já expressa nas relações esta-

belecidas entre a religiosidade popular e as práticas de visitação de 

locais sagrados associados às redes de santuários existentes princi-

palmente no iraque e no irã.

(ii) em segundo lugar, embora não tratada especialmente neste ensaio, 

a estrutura associada às práticas místicas dos sufis17, que se confi-

guram como ordens religiosas em vários territórios islâmicos com 

representações tanto sunnis como shi’is.

(iii) Finalmente, a estrutura da hierarquia religiosa shi’i, baseada nas prá-

ticas das classes clericais que exercem o poder religioso, em especial 

os contornos da jurisprudência shi’i a partir do discurso legalista dos 

ulamá. neste sentido, os ulamá estão em um grau além da concep-

ção ocidental de clérigo e são também juristas que exercem o poder 

religioso a partir do conhecimento do alcorão e da memorização 

do Akhbár. as Madrasas (escolas religiosas) são onde acontece a for-

mação destes líderes e catalisam suas práticas, correspondendo aos 

centros de irradiação da territorialidade ulamá.

a peculiaridade do islã Shi’i é que, diferentemente dos Sunnis, não há 

uma integração da prática política com a comunidade sagrada, visto que 

a comunidade sagrada consiste nos crentes sob a guia e a orientação do 

ulamá. Para Momen (1985, p. 192), os assuntos políticos, econômicos e ad-

ministrativos, sob a tradição shi’i, não concerne a Sharí’a e não estaria sob o 

controle do ulamá, portanto é algo fora da comunidade sagrada.

deste modo, a integração político-religiosa percebida no mundo sun-

ni não é reproduzida no mundo shi’i. neste contexto, os crentes vivenciam 

duas estruturas ao mesmo tempo, de um lado a comunidade sagrada, de 

outro, a secular. sob o ponto de vista das relações de poder, reconhecemos, 

assim, duas territorialidades conflitantes, devido à disputa entre os ulamá e 

os líderes políticos, apresentando diferentes relações com o estado.

as formas de relação estabelecidas entre os ulamá e o estado partem 

de uma legitimação da autoridade calcada no pensamento religioso relati-

vo à crença da ocultação do 12º Imame. na tradição shi’i, o Imame era inves-
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tido de funções espirituais e políticas, necessárias na organização e guia da 

comunidade, que, durante o período da sua ausência, ficaram em aberto. 

com a estruturação de um estado Shi’i, a teoria da ocultação passa a ter 

uma implicação política. se, no início do Shi’ismo, não havia justificação teo-

lógica para que as funções do Imame fossem exercidas, todavia, nos séculos 

posteriores, passou a haver a necessidade de que o rei assumisse este papel 

e exercesse algumas funções do Imame oculto. deste modo, os ulamá colo-

caram em questão a legitimidade religiosa de um líder temporal exercer as 

funções do Imame oculto e assim as reivindicaram. 

dentre as funções relativas ao Imame podemos mencionar: conduzir a 

guerra santa (jihad), divisão do espólio (qismat al-fay), conduzir a oração de 

sexta-feira (salát al’jum’a), fazer com que as decisões judiciais tenham efeito 

(tanfídh al-ahkãm), impor penalidades legais (iqãmat al-hudûd) e receber as 

taxas religiosas do zakat (caridade) e khums (1/5 do espólio) (MoMen, 1985, 

p. 189).  

na estruturação da república islâmica do irã, em 1979, o processo de 

cooptação do poder temporal do estado pela classe dos ulamá chegou ao 

seu refinamento mais completo, na medida em que a postura de não inter-

ferência em assuntos políticos relativos ao estado de parte do clero acabou 

tornando-se minoritária. a legitimação da concentração das funções do 

Imame oculto nas mãos dos ulamá marcou o passo inexorável da concen-

tração do poder religioso e temporal, configurando uma nova teocracia mo-

derna. a base de sustentação desta nova territorialidade dos ulamá reside 

no monopólio do controle das funções religiosas provindas da apropriação 

discursiva de interpretação do alcorão e dos Akhbár.

Espacialidade das representações da 
religiosidade popular no Islã Shi’i

as práticas rituais cotidianas são observâncias intimamente relacio-

nadas à ligação do devoto shi’i com a divindade durante toda sua vida. o 

shi’i, ao cumprir ou não as prescrições necessárias, realiza um balanço de 

sua vida religiosa, que será decisivo no julgamento da alma após a morte. 

no caso que a conta das ações seja suficientemente positiva é o céu, caso 
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contrário, o inferno. a alma pode ser purificada no barzakh (semelhante ao 

purgatório) e, eventualmente, atingir o céu. esta claro que o parâmetro do 

ideal está na sunna (expressa a partir das tradições islâmicas), o que condiz 

com a vontade do Profeta Muhammad e dos Imames. 

as observâncias rituais são estruturadas no cotidiano basicamente a 

partir da prescrição das orações obrigatórias diárias, a oração especial da 

sexta-feira e o mês do jejum conhecido com o Ramadã18. outras obrigações 

também são importantes, como a visitação ao santuário sagrado, onde há 

rememoração dos sofrimentos dos Imames e a prática da caridade.

a estrutura de controle social das ações religiosas é estreita e o desem-

penho individual é medido tanto nas ações meritórias, como na omissão 

ou no desrespeito às proibições prescritas. deste modo, o crente shi’i está 

submetido a um sistema, onde o mérito religioso de suas práticas é julga-

do não pela essência de sua crença, mas pelo desempenho ritual de sua 

prática. esta situação resulta numa práxis do homem religioso, relacionada 

à ambivalência da anuência a uma lei religiosa e à observância da prática 

ritual. esta dualidade é mediada pelo ulamá, que detém o capital simbólico 

da complexidade ritual e o discurso do que é permissível.

deste modo, a comunidade dos crentes está submetida à liderança 

religiosa e às nuanças hierárquicas que esta relação compreende. assim, 

verificam-se pelo menos duas subestruturas da territorialidade ulamá em 

relação à espacialidade das representações da religiosidade popular shi’i:

(i) a primeira apresenta-se à escala local e está na pessoa do Mullá19, 

que realiza a intermediação do crente em relação ao Grande Mu-

jtahid20, exercendo a liderança nas relações sociais.

(ii) a segunda refere-se ao Grande Mujtahid, que é o maraji’ at-taqlíd, 

qualificado em guiar o devoto em todos os aspectos da lei religiosa 

e suas práticas. este é aquele que é reconhecido popularmente com 

qualidades relacionadas ao Imame oculto. Momen (1985) argumen-

ta que esta representação simbólica é o foco escatológico e soterio-

lógico, que são as aspirações das massas shi’is. 
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outra representação do sagrado peculiar entre os shi’is são os deno-

minados Sayyids, que se referem ao reconhecimento de uma linhagem 

percebida pelo crente comum como santificada, a partir da descendência 

do Profeta Muhammad e do matrimonio do Imame ‘Ali e a filha do Profeta, 

Fátima, e seus filhos Hasan e Husayn (a Família sagrada). Geralmente é visto 

como uma benção e uma honra o casamento com um Sayyid. a Família sa-

grada é a imagem ideal da família shi’i. associada ao Imame ‘Alí há a repre-

sentação de austeridade da lei, o conhecimento e a capacidade de revelar 

aspectos ocultos da religião; para Fátima, está a imagem de mãe perfeita. 

o Imame Husayn representa, através do seu martírio em Karbala, a possibi-

lidade efetiva soteriológica, que é o cerne da esperança do triunfo sobre a 

tirania e a injustiça de caráter escatológico. o símbolo do sacrifício exerce 

fascínio popular, influencia a visão de mundo e ocupa de modo decisivo o 

imaginário religioso dos shi’is. 

as comemorações do dia da Asura, relativo ao martírio do Imame Hu-

sayn, são as maiores expressões da religiosidade popular shi’i, onde ocorrem 

as rawda, que são encontros onde são narrados os sofrimentos do Imame e 

que podem ocorrer nas casas como na mesquita. além destes encontros, 

também ocorrem as procissões nas ruas, onde os devotos carregam um 

sarcófago para representar ritualisticamente os funerais do Imame Husayn, 

assim como os ritmos da autoflagelação. no mesmo período do mês do 

calendário islâmico de Muharran, acontecem as apresentações teatrais do 

martírio do Imame Husayn em Karbala, que são reproduzidos principalmen-

te nas comunidades shi’is do irã, iraque e líbano (MoMen 1985, p. 21).

as representações do sagrado relativas ao Imame Husayn são parte da 

identidade shi’i, que se apresenta como uma ruptura simbólica significativa 

em relação aos sunnis, com reminiscências de um passado de uma comuni-

dade minoritária e perseguida à projeção de triunfo e redenção escatológi-

ca. esta duas características das crenças populares shi’is revelam práticas de 

zelo da identidade religiosa, cuja manutenção está sob controle ideológico 

dos ulamá.
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Considerações Finais

este ensaio apresentou um quadro geral das estruturas estruturantes 

da prática religiosa do islã Shi’i duodécimano e como estas formas represen-

tacionais organizam o espaço sagrado da comunidade. assim, as cidades-

santuários de Najaf, Karbala, Kazimayn, Samarra e Mashhad são explicadas 

não como estruturas estruturadas, através de mecanismos econômico-so-

ciais, muito embora estes existam e façam parte desta realidade, mas, prin-

cipalmente, como expressões de um mundo de representações religiosas 

fundantes de uma determinada visão de mundo.

se, por um lado, a Geografia da religião inicialmente observou que o 

fenômeno religioso não era apenas mais um elemento da paisagem, mas 

fazia parte de uma mediação entre o homem e o território e, deste modo, 

haveria necessidade de compreendê-lo como tal, realizando, assim, uma pri-

meira hermenêutica de suas expressões; de outro, na medida em que com-

preendemos a religião como forma simbólica, também podemos inferir que 

a mesma é uma estrutura estruturante da realidade. deste modo, uma se-

gunda hermenêutica se faz necessária para compreendermos este mundo 

dos símbolos e da linguagem, através dos quais a religião se expressa, para 

que possamos explicar de modo mais eficaz como determinado espaço sa-

grado é estruturado nas suas intencionalidades religiosas e rituais.

se há um desafio epistemológico delineado agora para a Geografia da 

religião é a possibilidade da realização dessa dupla hermenêutica da reali-

dade, para que possamos ir além das determinações iniciais do mundo dos 

fatos religiosos, reificado por nosso discurso científico, e nos abrirmos para o 

mundo das representações vividas pelo homem religioso no seu cotidiano.

Notas

1 Shi’i, também notado em português como Xiita, obedece ao sistema de 
transliteração do árabe e do farsi, adotado neste ensaio, que segue o sistema 
de transliteração dos congressos internacionais de estudos orientais, tomando 
como base a obra de MoMen, M. (1985), A Introduction to Shi’i Islam, p. xv-xviii.
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2 PaBst, adrian “christianity and islam - We need a real debate, not more dialogue”. 
International Herald Tribune. disponível em: www.iht.com/articles/2007/11/13/
opinion/edpabst. php.  acesso em 15 nov. 2007.

3 Universität   Regensburg, estabelecida em 1487 e localizada em Regensburg, 
distrito da alemanha, na região administrativa de oberpfalz, estado da Baviera. 

4 “(...) em português, além da forma “Muhâmade”, que, até na pronúncia, corresponde 
ao árabe Muhammad (esta proferida por todos os muçulmanos de hoje), existe uma 
outra, também usual, mas não para fins religiosos – ‘Mafoma’ – que se lê nos mais 
antigos textos da língua portuguesa, e, certamente, corresponde ao que diziam na 
Idade Média os crentes do Islão no Andaluz, antes e depois do rei D. Afonso Henriques, 
que reconheceu o seu culto e privilégios em foral. Esta última forma tem origem na 
vocalização que se espalhara em alguns países Árabes, com a lição Mahommad, que 
os clássicos do idioma arábico procuravam corrigir, mas que explica certas formas 
hoje desusadas como ‘Mafomede’ e ‘Mafamede’, e o turco Mahomet, que passou ao 
francês (italiano: Maometto), e que se ‘aportuguesou’, entre nós, por ‘Maomé’, sem 
necessidade, como se viu”. suleiman vali Madede apud alcorão (1979) versão 
Portuguesa diretamente do árabe, por José Pedro Machado,  p. vii-viii

5 No sétimo colóquio (διάλεξις – controvérsia), publicado pelo Prof. Khoury, o 
imperador aborda o tema da jihād, da guerra santa. O imperador sabia seguramente 
que, na sura 2, 256, lê-se: “Nenhuma coacção nas coisas de fé”. Esta é provavelmente 
uma das suras do período inicial – segundo uma parte dos peritos – quando o próprio 
Maomé se encontrava ainda sem poder e ameaçado. Naturalmente, sobre a guerra 
santa, o imperador conhecia também as disposições que se foram desenvolvendo 
posteriormente e se fixaram no Alcorão. Sem se deter em pormenores como a 
diferença de tratamento entre os que possuem o “Livro” e os “incrédulos”, ele, de modo 
surpreendentemente brusco – tão brusco que para nós é inaceitável –, dirige-se ao 
seu interlocutor simplesmente com a pergunta central sobre a relação entre religião 
e violência em geral, dizendo: “Mostra-me também o que trouxe de novo Maomé, e 
encontrarás apenas coisas más e desumanas tais como a sua norma de propagar, 
através da espada, a fé que pregava”. O imperador, depois de se ter pronunciado de 
modo tão ríspido, passa a explicar minuciosamente os motivos pelos quais não é 
razoável a difusão da fé mediante a violência. Esta está em contraste com a natureza 
de Deus e a natureza da alma. Diz ele: “Deus não se compraz com o sangue; não agir 
segundo a razão – ‘σὺν λόγω’ – é contrário à natureza de Deus. A fé é fruto da alma, 
não do corpo. Por conseguinte, quem desejar conduzir alguém à fé tem necessidade 
da capacidade de falar bem e de raciocinar correctamente, e não da violência 
nem da ameaça... Para convencer uma alma racional não é necessário dispor do 
próprio braço, nem de instrumentos para ferir ou de qualquer outro meio com que se 
possa ameaçar de morte uma pessoa...”. Bento Xvi. Regensburg - Encontro com os 
Representantes das Ciências Discurso do Santo Padre - Aula Magna da Universidade 
de Regensburg, Terça-feira, 12 de Setembro de 2006 Fé, Razão e Universidade: 
Recordações e Reflexões. 
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6 tradução de luiz roberto Mendes Gonçalves: “(...) o monoteísmo radical islâmico 
tende a fundir a esfera religiosa com a política: ele privilegia a autoridade unitária 
absoluta sobre as instituições intermediárias e também dá ênfase à conquista e 
ao controle territorial, sob o comando direto de deus”.

7 Shi’i ou Shi’ah é uma forma abreviada da histórica frase Shi’at `Ali يلع ةعيش, 
ou seja “seguidores de ‘Ali”. Sunni e Shi`i foram denominações surgidas alguns 
anos após o passamento do Profeta Muhammad. aqueles que acreditavam na 
sucessão espiritual e temporal do Profeta pela linhagem de seus descendentes 
a partir do genro do Profeta ‘ali são conhecidos como shi’is. a escola Usúlí, de 
Ithna-‘Asharí, corresponde aos shi’is duodécimanos (que acreditam na sucessão 
nos doze Imames que sucederam ao Profeta Muhammad), que são a maioria dos 
muçulmanos shi’is.

8 theodor nöldeke (1836-1930), orientalista alemão responsável por estudos 
críticos sobre a origem do alcorão.

9 sir hamilton alexander rosskeen Gibb (1895-1971), orientalista escocês, 
especializado no islã, tradutor dos trabalhos de Ibn Batuta.

10 Joseph schacht (1902–1969), orientalista polonês, especialista em 
Jurisprudência islâmica, foi professor na Columbia University of New York.

11 William Montgomery Watt (1909-2006), orientalista especialista em estudos 
islâmicos da University of Edinburgh.

12 Masjid Al-‘Aqsá refere-se à “Mesquita distante”, citada no alcorão na Suratu Al-
’Isra, (a sura da viagem noturna). conforme versículo, “Glorificado seja Quem 
fez Seu servo Muhammad viajar a noite – da Mesquita Sagrada para a Mesquita 
Al-’Aqsá, cujos arredores abençoamos – para mostrar-lhe, em seguida, alguns de 
Nossos Sinais. Por certo, Ele e O Oniouvinte, O Onividente”. (Alcorão 17:01). refere-se à 
viagem noturna do Profeta Muhammad desde Makka a Jerusalém, o local marca a 
ascensão aos céus do Profeta (Miraj) de acordo com a tradição islâmica. 

13 os shi’ is duodécimanos acreditam na sucessão de Muhammad a partir a 
doutrina do imanato, onde a vice-gerência do Profeta é uma questão puramente 
espiritual, um cargo atribuído por deus primeiro ao seu enviado e depois 
para aqueles que o sucederam. em especial na doutrina dos doze imames 
são considerados os descendentes da família do Profeta. os shi’is dividiram-se 
tradicionalmente em três grupos que divergiam na ação política ou por questões 
doutrinas, se aproximando de idéias esotéricas ou gnósticas. três grupos se 
destacam: o Zaydí, Ithna-‘Asharí (os doze) e Ghulãt/Isma’ílí.

14 também denominado como Hadíth, são ditos e tradições atribuídos a 
Muhammad e aos imames. divide-se em duas partes: o Isnad, que se refere aos 
nomes daqueles que transmitiram as tradições, e o Matn, que se trata do próprio 
texto da tradição.
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15 Muhammad Bãqir Majlisí (1616-1689) (em persa یسلجم همالع), conhecido como  
allameh Majlesi ou Allamah al-Majlisi, foi um reconhecido clérigo islâmico shi’i  da 
era Safavida na Pérsia.

16 autoridade religiosa de reconhecido conhecimento da religião islâmica 
com domínio das bases legais, sharí’a. como juízes geram uma jurisprudência 
específica, a partir das formas de aplicação da lei islâmica. são geralmente 
formados nas Madrasas (escolas religiosas).

17 no ocidente, o Sufismo é geralmente associado ao misticismo islâmico. 
tomando por base o argumento de newby (2002), o Sufismo transcende as 
categorias comuns usadas nos estudos ocidentais, principalmente a conotação 
sectária do termo em relação aos Sunnis e Shi’ is. as ordens Sufis, conhecidas como 
Tariqahs, são expressões importantes do pietismo pessoal e organização social. 
a característica trans-regional das ordens sufis facilitou a divulgação de idéias 
reformistas no islã. algumas ordens se organizaram em torno de santuários de 
figuras sagradas (walis), cujas tumbas são consideradas como centros de bênçãos 
de deus através dos poderes sobrenaturais dos walis.

18 o Ramadã (em árabe  ناَضَمَر) é o nono mês do calendário islâmico. É o mês 
durante o qual é praticado o jejum (saum, مْوَص). esta prática está prescrita no 
alcorão (2, 185):“Ramadan é o mês em que foi revelado o Alcorão, como orientação 
para a humanidade e como evidencias da orientação e do critério de julgar. Então, 
quem de vós presenciar esse mês, que nele jejue; e quem estiver enfermo ou em 
viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Allah vos deseja a facilidade, e 
não vos deseja a dificuldade. E fê-lo para que inteireis o número prescrito, e para que 
magnifiqueis a Allah, porque vos guiou, e para serdes agradecidos.”

19 termo persa para ulamá.

20 aquele que estudou, tem competência na lei islâmica e obteve a permissão 
para praticar o ijtihad (usar a razão e os princípios da jurisprudência islâmica em 
julgamentos da lei religiosa).
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