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Mela Softic parou de ingerir bebidas alcoólicas um mês atrás, como parte de sua preparação 
para o jejum do Ramada, que começou na segunda-feira. "Essa é a única celebração religiosa 
que eu sigo", diz Softic, uma assistente de marketing de 24 anos, brincando com o fato de ser 
uma "muçulmana movida a pilha", já que se comporta como uma fiel convicta apenas uma vez 
por ano. 
 
Softic pertence a uma nova geração de muçulmanos bósnios urbanos, que abraçaram sua fé 
durante e depois da guerra de 1992-95, na qual os muçulmanos sofreram as maiores perdas. 
Eles vêm de famílias de muçulmanos moderados, a maioria das quais era secular durante a era 
socialista, quando a Bósnia era parte da ex-Iugoslávia socialista. 
 
Obedecendo um tabu islâmico, muitos não comem carne de porco, que raramente é vista nos 
açougues de Sarajevo ou nos cardápios dos restaurantes. Mas fora do Ramada, a maioria das 
pessoas ainda consome bebidas alcoólicas. "Todos os meus amigos muçulmanos estão 
jejuando", diz uma mulher de olhos azuis com a cabeça cuidadosamente coberta por um 
turbante e elegantemente vestida. 
 
Sarajevo, a capital da Bósnia, era conhecida pela coexistência pacífica de muçulmanos, 
católicos apostólicos romanos, cristãos ortodoxos e judeus nos últimos cinco séculos. Mas 
desde a guerra, tornou-se uma cidade predominantemente muçulmana. O retorno da religião 
pode ser sentido em todas as esferas da vida diária, principalmente porque os políticos 
muçulmanos e os clérigos islâmicos vêm promovendo os valores muçulmanos.  
 
"A identificação religiosa ficou muito maior depois dos anos 1990 e alguns estudos têm 
mostrado que quase 90% da população da Bósnia se identifica segundo suas respectivas 
religiões", diz Zilka Spahic-Siljak, coordenadora de estudos religiosos da Universidade de 
Sarajevo. Ela explica a tendência em parte pela guerra e em parte pelo novo sistema político e 
social que se seguiu ao desmembramento da Iugoslávia. 
 
Em Sarajevo, capital da Bósnia, o retorno do islamismo pode ser sentido em todas as 
esferas da vida diária 
 
Antes da guerra, os muçulmanos urbanos preservavam a religião em suas casas apenas como 
parte de suas tradições familiares e culturais, mas os costumes religiosos raramente eram 
observados. "A religião havia sido expulsa da esfera pública antes dos anos de 1990 e então 
veio a Uberdade e as pessoas optaram por expressar publicamente sua identidade religiosa", 
diz ela. Softic afirma que todos os alunos muçulmanos da escola secundária que ela freqüenta 
jejuam durante o Ramada e que isso é uma tendência que os alunos de outras religiões 
respeitam. "Conheço muitas pessoas de outras religiões que realmente respeitam o Ramada e 
eu acho isso incrível", diz ela. "Tenho amigos católicos e ortodoxos que não bebem durante o 
Ramada." 
 
Na vizinha Albânia, onde a religião foi praticamente apagada durante a ditadura comunista de 
Enver Hoxha, a maioria da população muçulmana ainda é preponderantemente secular, mas 
líderes religiosos muçulmanos e estudiosos da religião muçulmana dizem que os mais jovens 
estão aparecendo nas mesquitas. "Estou aqui há dez anos e tenho visto mais pessoas 
aparecendo a cada sexta-feira e um número ainda maior durante o Ramada", afirma Ahmed 
Kalaja, o imã (líder) de uma mesquita no centro de Tirana, onde fiéis jovens e de meia-idade 
rezam ou conversam após as preces. 
 
O acadêmico e jornalista muçulmano albaniano Agim Baci afirma que mesmo as pessoas que 
não rezam regularmente seguem o Ramada. "Observo o Ramada há 11 anos e tenho visto p 
número de praticantes aumentar. Os jovens estão aparecendo em massa. São engenheiros, 
jornalistas, professores", diz Baci. Segundo ele, a maioria das pessoas jejua apenas durante a 
Noite do Kader, que cai no fim do Ramada e marca "quando o Alcorão veio para o nosso céu". 
 



Até mesmo os cristãos a respeitam na Albânia porque acredita-se que essa noite é mais 
importante que mil meses de orações. A exceção à tendência é Kosovo, a província que 
declarou independência da Sérvia em fevereiro, depois de ser um protetorado da Organização 
das Nações Unidas (ONU) por nove anos. A maioria dos albanianos de Kosovo é formada por 
muçulmanos seculares e pessoas bebendo cerveja durante o Ramada é uma visão comum nos 
bares da capital Pristina. 
 
O professor de sociologia Ismail Hasani diz não haver dados confiáveis sobre o número de fiéis 
em Kosovo, mas acrescenta que não está percebendo nenhum aumento do sentimento 
religioso. Enver Bajrami era o único em jejum num grupo de seis pessoas reunidas em um dia 
recente de verão num bar da capital Pristina para um café. "Minha família inteira está 
jejuando, exceto minha filha de dois anos", disse Bajrami. "Isso é uma questão particular. 
Respeito as decisões das outras pessoas. Nunca perguntei a ninguém porque essa pessoa 
estava comendo ou bebendo durante o Ramada." 
 
Na Bósnia, organizar o iftar (o jantar que quebra o jejum do Ramada) se tornou uma questão 
de prestígio entre os políticos e empresários muçulmanos, além de um evento social comum 
entre os muçulmanos. 
 
Os comerciantes precisam se preparar para o mês do jejum, ajustando suas encomendas: 
menos bebidas alcoólicas e cigarros, mais frutas secas e açúcar, nozes, amêndoas, avelãs e 
ingredientes para bolos orientais. 
 
Os comerciantes ajustam seus estoques para o período: menos bebidas e cigarros, 
mais frutas secas e açúcar 
 
"Há grandes flutuações nas vendas de alguns produtos. Vendemos apenas uma dúzia de 
pacotes de tâmaras durante o ano, mas no Ramada vendemos caixas delas", diz Zilha Zornic, 
gerente de um grande shopping center de Sarajevo. Tradicionalmente, os muçulmanos 
quebram o jejum do dia com tâmaras, antes da refeição completa. 
 
Durante as 15 horas de jejum que vão do amanhecer ao entardecer, os muçulmanos não 
comem, bebem ou fumam. Portanto, quando quebram o jejum eles o fazem com alimentos 
facilmente digeríveis, como sopas, pratos baseados em laticínios e frutas cozidas. 
 
"O Ramada é realmente um mês especial para mim. Eu o associo a uma bondade especial das 
pessoas", afirma Softic. "Sinto que somente assim todos nós respeitaremos uns aos outros " 
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