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45O santuário e o fogo

mais do que simplesmente curar os deprimidos e os atormentados. Mais 
tarde vim a saber que aquele pir do santuário de Bari Imam, em Islamabad, 
além de levantar grandes somas de dinheiro para custear comida para os mais 
pobres, acabara de lançar uma campanha contra o uso de ópio e de heroína 
nas aldeias locais. O uso de narcóticos estava causando sérios danos sociais, 
mas a polícia fora subornada pelos grandes trafi cantes de drogas, podero-
sos e fortemente armados. O único homem com poder e vontade de agir 
era o santo vivo da localidade, que combatia o uso de drogas em nome do 
Islã. No entanto
uma força positiva, nem sempr
viam existir outros recursos do Islã, 
de serem utilizados de forma m
lentamente vieram a se evidenciar.

uito mais obscura. Estes também só muito 
populares ou não, com a possibilidade 

e era tão benigna assim. Desconfi ei que de-
, eu sabia que a religião popular, por mais que constituísse 

Depois de um ano da minha chegada ao Paquistão, li uma notícia que 
ocupava apenas um parágrafo no jornal local. Ela descrevia o assassinato de 
uma “bruxa” em uma remota região do Punjab. O artigo contava em pou-
cos detalhes como uma velha louca, chamada Muradam Mai, fora assassi-
nada em Chak 100P, uma aldeia que, como centenas de outras da região, 
era ainda conhecida pelo número que lhe fora atribuído pela administração 
britânica 80 anos atrás. Foi fácil entender como Muradam Mai pereceu. O 
motivo de ela ter sido morta é que não fi cou tão claro.

Do pequeno avião que me levou até a cidade de Rahim Yar Khan pude 
descortinar milhares de aldeias como ilhas de tijolos em meio a um mar de 
trigo, algodão e cana-de-açúcar. Para o leste, aquelas plantações iam-se des-
manchando no deserto de Cholistan, conhecido na região como as areias 
andantes. Em qualquer outra direção que se olhasse, os longos e estreitos 
campos continuavam até tão longe quanto a vista poderia alcançar. As chu-
vas haviam fi nalmente chegado, e o nosso avião, um antigo Fokker de tur-
bina com 18 lugares, mergulhou e sacudiu quando passamos a voar abaixo 
das nuvens espessas e escuras. Dois dias de aguaceiro haviam transformado 
a grossa poeira vermelha do Punjab em lama, e os campos apresentavam 
vários pontos alagados cor de ferrugem, que refl etiam o céu cinzento.

Encontrei sem difi culdade a família de Muradam Mai – moravam em 
uma pequena casa de madeira e tijolo, a cerca de dois quilômetros da al-
deia onde ela fora morta. Sentei-me em um banco duro, do lado de fora, 
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com crianças e galinhas revolvendo a lama em torno dos meus pés. No 
meu urdu primitivo, conversei com o fi lho dela, um trabalhador sem-terra. 
Ele me disse, complementando a fala por meio de gestos, que os problemas 
de sua mãe tinham começado dois anos antes, quando ela começou a se 
comportar de forma “idiota”, com mudanças súbitas de humor que iam da 
vociferação enraivecida a uma profunda passividade, e passou a desaparecer 
por semanas inteiras de cada vez. Ele foi apanhar dentro da casa uma pasta 
muito suja, cheia de documentos. Depois de um ano com aquele estranho 
comportamento, um médico local a diagnosticara como aparentemente 
“paranóide esquizofrênica”, recomendando que ela fosse para um hospital 
em Lahore, 500 quilômetros ao norte. A recomendação, claro, era ridícula. 
A família não dispunha sequer do valor da passagem, quanto mais do ne-
cessário para os medicamentos. Então, as escapadas da mulher prosseguiram, 
cada vez piores.

Certa manhã, às oito horas, encontraram Muradam Mai no santuário da 
aldeia de Chak 100P cercada de folhas de papel queimado. Imediatamente 
os aldeões afi rmaram que eram as folhas do Corão do santuário. Um grupo 
de homens arrastou-a então por cerca de um quilômetro dali, até a praça da 
aldeia, onde deceparam seus dedos e lhe arrancaram os olhos, possivelmente 
com uma vareta. Depois, dois homens derramaram gasolina sobre ela e atea-
ram fogo. Outros moradores fi caram avivando as chamas com lenha e pneus 
cheios de querosene. Quando a polícia chegou, Muradam já estava morta 
há muito tempo, e uma multidão de umas 70 pessoas em júbilo comprimia-
se ao redor do cadáver. “Ela tocou fogo no Corão, assim nós tocamos fogo 
nela”, foi o que disseram eles ao primeiro ofi cial que apareceu.

Esse ofi cial era Maksud Ahmed, chefe da polícia local. Muito simpá-
tico, convidou-me a sentar e pediu que nos trouxessem chá e biscoitos. 
Colocou a pasta de documentos sobre Muradam em cima da escrivaninha, 
mostrando-me sua carteira de identidade e os relatórios médicos. Pelo que 
lhe dizia respeito, os motivos do assassinato eram muito claros. “Aquelas 
pessoas se comportaram de forma lamentável, porém são todos ardorosos 
muçulmanos”, declarou ele. “Nós já identifi camos os suspeitos, e eles serão 
chamados para dar esclarecimentos.”

A chuva havia passado quando cheguei à cidadezinha em si. Chak 100P 
compunha-se de um conjunto de cabanas de barro e tijolo, e era cercada 
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por campos verdes e poços lamacentos, por onde se via um gado gordo e 
reluzente e tratores recentemente comprados. Havia uma mesquita nova, 
de concreto, no centro. Os aldeões mais antigos concordavam todos que 
aquela história era muito simples. O líder de Chak 100P, Ishfaq, declarou 
que a mulher morrera porque os aldeões “amavam o Islã”, acrescentando que 
moradores de outros vilarejos desde então os vinham provocando, acusando-
os de não serem “bons muçulmanos” por terem sido incapazes de proteger 
o próprio Corão. “Foram principalmente os mais jovens que fi zeram isso”, 
informou Ishfaq. “A sua religião é mais infl amada agora do que na época em 
que tínhamos a idade deles. Mas tocar fogo no Corão é uma coisa terrível. 
Não estou querendo dizer que o que aconteceu foi bom. Mas uma cólera 
assim é difícil de controlar.”

Fiquei vários dias em Chak 100P, conversando com uma grande quan-
tidade de pessoas relacionadas ao caso. Todos aceitaram bem as minhas per-
guntas, sem qualquer rancor, sentindo-se divertidos e envaidecidos com o 
interesse demonstrado por um estrangeiro. Mas enquanto eu trabalhava, 
um quadro diferente da morte de Muradam Mai começou a se delinear 
para mim. Além de ela ser idosa e doente mental, pertencendo à classe 
dos elementos mais pobres e marginalizados da cidade, era também da 
minoria étnica dos seriaki, cujo idioma e suposta “diferença” muitas ve-
zes provocara suspeitas entre os grupos étnicos majoritários do Paquistão. 
Além disso, quando adoeceu ela começou a perambular pela cidade gri-
tando palavras incompreensíveis, que muitos moradores acreditavam ser 
pragas. Mesmo que não fossem, disseram eles, aquilo trazia má sorte. Pior 
ainda, Muradam Mai era mulher, e quebrava todas as regras convencionais 
ao andar sozinha, sem um acompanhante, em um mundo conservador de 
dominação masculina.

Por fi m, descobri em uma cidade próxima um professor que viera de 
carro até a aldeia quando soube do ocorrido, e que recolhera alguns dos 
papéis queimados por Muradam Mai no santuário. Não eram páginas do 
Corão, garantiu ele, e sim os restos carbonizados dos encantamentos escritos 
entregues por um pir a Muradam Mai quando esta foi até ele procurando 
curar-se de sua doença mental.

Comecei a refl etir sobre o tipo de papel que a religião havia desem-
penhado naquele assassinato. Muradam Mai era odiada, com todo o horror 
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visceral que qualquer comunidade – não importa qual seja o seu desenvol-
vimento – sente pelos mais fracos e estranhos. A aldeia achou que ela estava 
“errada”, e que representava uma ameaça, pelo que precisavam agir contra 
ela. Mas para que o ódio fosse posto em ação, exigia-se claramente algo 
mais. Ao acusarem Muradam Mai de queimar as folhas do Corão – embora 
sem sombra de dúvida isso não fosse verdade –, os aldeões, ou pelo me-
nos os que se juntaram aos linchadores, podiam convencer-se de que era 
seu dever matá-la. Não fora a religião a causa da violência, mas sem dúvida 
fornecera uma desculpa para ela. A religião legitimou aquilo que de outra 
forma teria sido um ato ilegal.

Certa noite em Chak 100P, quando eu conversava com o líder da al-
deia, uma multidão se juntou para espiar e escutar. Fiz algumas perguntas 
aos curiosos, e depois quis saber se alguém tinha alguma pergunta a me 
fazer. Houve uma longa pausa, e depois um homem se levantou: “Por que 
o Ocidente sente tanto ódio pelo Islã?”, perguntou. Eu respondi que não 
achava que isso fosse verdade. “Então por que os fabricantes de roupas e de 
calçados esportivos colocam o sagrado nome islâmico nas roupas íntimas?”, 
contrapôs ele, e citou um artigo publicado na imprensa local que afi rmava 
que o símbolo composto por linhas curvas, curtas e interligadas estampado 
em uma nova linha de cuecas recentemente lançada por uma fábrica do 
Ocidente era, na verdade, uma versão disfarçada de um dos 99 nomes de 
Deus. Um murmúrio de aprovação percorreu os moradores. “Por que os 
muçulmanos são oprimidos na Caxemira pelos hindus, que são aliados do 
Ocidente?”, perguntou outro homem. “Por que acontecem tantos estupros 
no Ocidente?”, perguntou um terceiro. E as perguntas começaram a se su-
ceder rapidamente. “Será porque os homens não sabem proteger suas mu-
lheres, ou será por causa do ‘amor livre’”? “Por que o Ocidente fi cou tão 
rico, enquanto o mundo islâmico é tão pobre? Por que o Ocidente quer 
humilhar o Islã?” Logo dezenas de perguntas estavam sendo disparadas con-
tra mim. Fiz o máximo para conseguir responder sensatamente a todas elas, 
e os aldeões escutavam educadamente o que eu tinha para dizer. A situação 
era completamente absurda. Estávamos tendo uma discussão animada e apa-
rentemente razoável, a uma distância de apenas uma pedrada do local onde 
Muradam Mai fora queimada. Depois de uma hora, tudo que eu podia ver 
de meus interlocutores eram as pálidas formas de seus shalwar kameez em 
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meio à escuridão, e Ishfaq, o líder, trouxe algumas velas para nos iluminar. 
Finalmente, a chuva começou de novo. Os aldeões foram para suas casas, 
e eu parti.




