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RESUMO 

 

Este trabalho analisa como o Islamismo concebe tolerância e liberdade religiosa. 

Ele apresenta uma abordagem da história da liberdade religiosa numa perspectiva cristã 

reformada desde seus primórdios até os dias hoje a fim de situá-la num contexto islâmico. 

Para isso, a presente pesquisa buscou informações na produção literária sobre o 

islamismo, em suas doutrinas e na aplicação da mesma nos países de maioria islâmica 

Sunita tendo em vista ser o grupo majoritário no Islamismo atual. A metodologia 

empregada constou de uma revisão bibliográfica de obras, ensaios e artigos científicos, 

produzidos por especialistas, no Brasil e fora dele; além de obras de pensadores de 

considerável importância dentro do Islã, bem como pesquisas no próprio Alcorão em 

português, analisando textos islâmicos que se refiram a pessoas de outras religiões a fim 

de analisar sua compreensão desta matéria, e as orientações de como devem ser as 

relações entre muçulmanos e os de outras crenças. Será apresentada aqui uma abordagem 

sobre a necessidade de convivência tolerante e da liberdade religiosa e de como o Islã a 

vê.   

PLAVRAS-CHAVE: Tolerância, Liberdade, Alcorão, Islamismo. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes how Islam conceives tolerance and religious freedom. I will 

approach the history of religious freedom from a Christian perspective reformed from its 

earliest days to today to place it in an Islamic context. By doing this, the research sought  

for information on literary production about Islam, its doctrines and its application in the 

Sunni Islamic majority countries in order to be the majority group in present-day Islam. 

The methodology used consisted of a bibliographical review of works, essays and 

scientific articles, produced by specialists, in Brazil and abroad; in addition to works of 

thinkers of considerable importance within Islam, as well as research in the Qur'an itself 

in Portuguese, analyzing Islamic texts that refer to people of other religions in order to 

analyze their understanding of this matter, and the orientations of how relations should 

be between Muslims and those of other faiths. We will deal with the need for tolerant 

coexistence and religious freedom and how Islam sees it. 

KEYWORDS: Tolerance, Freedom, Koran, Islam. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há cerca de 1450 anos nascia Muhammad, homem que se tornou o Profeta de uma 

das maiores religiões mundiais, o Islã. Filho de uma família que pertencia ao clã 

Coraixita, tribo dominante em Meca, uma cidade do noroeste da Arábia. Famosa na época 

por causa da Kaaba, antigo templo pagão. Com o declínio do sul da Arábia, Meca se 

tornara um centro importante de negócios do século seis, e como resultado a cidade foi 

dominada por famílias de comerciantes poderosos, entre os quais os homens dos 

Coraixitas. O pai de Muhammad, Abdallah ibn Abdul-Muttalib, morreu antes de o 

menino nascer; sua mãe, Aminah, morreu quando ele tinha seis anos. Ele foi então 

colocado aos cuidados de seu avô, o chefe do clã dos Hashimitas. Após a morte de seu 

avô, Muhammad foi criado por seu tio, Abu Talib. Por volta do ano 590, passou a prestar 

serviços a uma comerciante viúva chamada Khadija como seu agente comercial, 

envolvido ativamente com caravanas de comércio para o norte. Algum tempo depois ele 

se casou com ela e teve dois filhos, dos quais nenhum sobreviveu, e quatro filhas.  

Com cerca de quarenta anos ele começou a se afastar para meditar em uma caverna 

no Monte Hira, fora de Meca, onde os primeiros grandes eventos do Islã ocorreram. Ele 

relata uma aparição do anjo Gabriel que o manda recitar a palavra de Deus. Inicialmente 

Muhammad compartilhou sua experiência apenas com sua esposa e seu círculo mais 

próximo, familiares e amigos. Mas, à medida que mais revelações o exortavam a 

proclamar a unicidade de Deus universalmente, seus seguidores cresceram, primeiro entre 

os pobres e os escravos, mas depois, também entre os homens mais proeminentes de 

Meca. As revelações que recebeu na época e aquelas que recebeu depois estão todas 

incorporadas no Alcorão, a Escritura do Islã. Nem todos aceitaram a mensagem de Deus 

transmitida através de Muhammad. Até em seu próprio clã havia aqueles que rejeitavam 

seus ensinamentos e muitos comerciantes se opuseram ativamente à mensagem.  Como o 

Alcorão rejeitava o politeísmo e enfatizava a responsabilidade moral do homem, ele 

apresentava um grave desafio para os habitantes mundanos de Meca.    

Depois de Maomé ter pregado publicamente por mais de uma década, a oposição 

a ele alcançou um nível tão alto que, temeroso pela segurança de seus adeptos, ele e seus 

seguidores tiveram que sair da cidade. A ida para Medina em 622 ficou conhecida como 

a Hégira, evento que marca o início da era muçulmana. Daqui em diante o princípio 



12 
 

organizacional da comunidade não era o de mero laço de sangue, mas a irmandade maior 

de todos os muçulmanos. É estabelecido o governo em Medina, sob o qual os clãs que 

aceitaram Muhammad como o Profeta de Deus formaram uma aliança ou federação, e 

seus membros se definiram como uma comunidade separada de todas as outras. Tal 

constituição definiu o papel de não muçulmanos na comunidade. Cristãos e judeus, a 

partir do pagamento de uma taxa nominal, tinham direito à liberdade religiosa e, embora 

mantendo sua condição de não muçulmanos, eram membros associados do estado 

muçulmano. Essa posição não se aplicava aos politeístas, que não podiam ser tolerados 

dentro de uma comunidade que adorava o Deus Único.   

Em 632, Maomé morre na presença de sua terceira esposa Aisha. Com sua morte 

a comunidade muçulmana se viu diante do problema da sucessão e sofreu ramificações, 

ocorrendo divisão em diversas vertentes com características distintas. As vertentes do 

Islamismo que possuem maior quantidade de seguidores são a dos sunitas (maioria) e a 

dos xiitas. Xiita significa “partidário de Ali” – Ali Abu Talib, califa (soberano 

muçulmano) que se casou com Fátima, filha de Maomé, e acabou assassinado. Os sunitas 

defenderam o califado de Abu Bakr, um dos primeiros convertidos ao Islã e discípulo de 

Maomé. As duas vertentes se diferem basicamente na questão do califado que quer dizer 

sucessor, e da fonte de doutrinas. Para os sunitas o califa deve reunir virtudes como honra, 

respeito pelas leis e capacidade de trabalho, porém, não acham que ele deve ser infalível 

ou impecável em suas ações. Além do Alcorão, os sunitas utilizam como fonte de 

ensinamentos religiosos as Sunas, livro que reúne o conjunto de tradições recolhidas com 

os companheiros de Maomé. Já os Xiitas alegam que a chefia do Estado muçulmano só 

pode ser ocupada por alguém que seja descendente do profeta Maomé ou que possua 

algum vínculo de parentesco com ele. Afirmam que o chefe da comunidade islâmica, o 

imã, é diretamente inspirado por Alá, sendo, por isso, um ser infalível. Aceitam somente 

o Alcorão como fonte sagrada de ensinamentos religiosos. Outras vertentes também 

surgiram como os Wahabistas ou Salafitas que seguem as ideias de Muhammad ibn Abd 

al Wahhab, que queria renovar o islamismo no século 18, já os Ibaditas surgiram 20 anos 

depois da morte de Maomé e existe até hoje como grupo distinto. Podemos citar aqui 

também os Alawitas, que por sua vez têm a sua origem no ano 850, e sua doutrina básica 

é a deificação de Ali, o quarto califa.  



13 
 

De uma religião local o Islã rapidamente se expande e se internacionaliza, sendo 

hoje o grupo religioso majoritário em praticamente cinquenta países do mundo.   

Segundo as pesquisas anuais de Brian Grim, Todd Johnson e Vegeard Skirbekk 

(2014), em 1970 havia 554 milhões de muçulmanos no mundo e 660 milhões de católicos. 

No ano 2000, o Islã chegou a 1,2 bilhão de seguidores, enquanto os católicos 

contabilizavam 1,1 bilhão. Seguindo esta estatística ele projeta que em 2025 deveremos 

ter 1,3 bilhão de católicos no mundo, enquanto teremos 1,8 bilhão de muçulmanos. Faz-

se necessário analisar quais são os impactos e influências causados por esse crescimento, 

no pensamento moderno sobre liberdade e tolerância religiosa no mundo. Este estudo se 

mostra relevante academicamente pelo próprio objeto de estudo das ciências sociais, que 

é o comportamento social. O crescimento do Islã torna necessário a busca de uma 

compreensão do comportamento social islâmico e do espaço da tolerância religiosa em 

seu contexto, entendendo qual o valor ocidental dado ao conceito de tolerância e como 

tais conceitos se cruzam na maneira de pensar do islã.  

Um em cada quatro países no mundo hoje são de predominância islâmica na sua 

confissão religiosa, e considerando as possibilidades de diferenças entre a cosmovisão 

islâmica e a não islâmica dentro de uma mentalidade cristã reformada liberal e ocidental, 

faz-se necessário analisar os impactos de tais diferenças na convivência social. O mundo 

perfeito do islã caminha para o fortalecimento da consciência coletiva enquanto a ideia 

de liberdade como a concebemos está na consciência individual. 

“O conjunto das crenças e dos sentimentos 

comuns à média dos membros de uma mesma sociedade forma um 

sistema determinado que tem vida própria; podemos chamá-lo de 

consciência coletiva ou comum. Sem dúvida, ela não tem por substrato 

um órgão único; ela é, por definição, difusa em toda a extensão da 

sociedade, mas tem, ainda assim, características específicas que fazem 

dela uma realidade distinta. De fato, ela é independente das condições 

particulares em que os indivíduos se encontram: eles passam, ela 

permanece. (...) ela é, pois, bem diferente das consciências particulares, 

conquanto só seja realizada nos indivíduos. Ela é o tipo psíquico da 

sociedade, tipo que tem suas propriedades, suas condições de 

existência, seu modo de desenvolvimento, do mesmo modo que os tipos 
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individuais, muito embora de outra maneira”. (DURKHEIM, 1996, p. 

50) 

  Diante de tal concepção, podemos dizer que a formulação da ideia de liberdade 

religiosa no islã estaria permeada da influência desta tendência à consciência coletiva, e 

à medida que um grupo islâmico cresce dentro de uma sociedade cristã reformada liberal 

ocidental centrado na consciência individual, há desconfortos e tensões possíveis 

advindas de tais diferenças.  

  O presente trabalho trata sobre quais os possíveis impactos sociais podem surgir 

na convivência de diferentes cosmovisões, como a cristã reformada num contexto liberal 

e a islâmica no que concerne à ideia de tolerância e liberdade religiosa. O trabalho aborda 

a história da liberdade religiosa numa perspectiva da parte mais ocidental do mundo, e 

como ela se estabeleceu, e a influência da maneira cristã de pensar sobre o atual conceito 

de liberdade e a tolerância. São abordados os impactos que ela sofre diante do crescimento 

da população islâmica no mundo e consequentemente o crescimento de sua influência a 

partir de suas concepções da história e da teologia, e principalmente o de sua conceituação 

e prática de liberdade religiosa no cenário atual. O trabalho consiste em exame de 

literatura sobre o islã, bem como em suas próprias literaturas e documentos. Para se 

alcançar este objetivo geral, a pesquisa obedecerá às seguintes etapas: primeiro 

estabelecer um breve apanhado sobre o desenvolvimento histórico do conceito cristão 

reformado de liberdade religiosa situando-o dentro do nosso cenário atual no contexto 

ocidental, em seguida fazer uma análise das peculiaridades da Arábia antiga e sua 

influência na formação do islã, para então trabalhar uma análise também da Arábia 

islamizada como  vemos hoje e, finalmente então, focar a cosmovisão islâmica buscando 

nela os elementos de tolerância e liberdade religiosa dentro do islã.  

 

 

 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO 1 

CONCEITO CRISTÃO DE LIBERDADE RELIGIOSA 

É inegável a importância da religião no âmbito do contexto social. A religião já 

impulsionou processos de revolução social e filosófica. Em outros tempos, dotou o 

Estado de instrumentos ideológicos visando a manutenção da paz social. É lícito 

proceder a leitura de uma mesma religião sob a ótica de revolução ou de 

conservadorismo.  

A religião é intrínseca ao ser humano e estabelece uma estrutura que fornece 

significado através do qual todas as outras coisas na vida são compreendidas. A 

motivação principal para a vida é a religião. As outras necessidades, por mais fortes que 

sejam, são percebidas e dentro do possível são relegadas ao segundo plano, e há sempre 

uma tentativa do religioso em harmonizá-las com as crenças e prescrições religiosas. 

Quando abraça um credo, normalmente a pessoa se esforça para internalizá-lo e segui-

lo totalmente e passa a viver para a sua religião. Ela é útil de diversas maneiras: dar 

segurança e consolo, sociabilidade, distração, status e auto justificação. 

A religião influencia a forma como as pessoas reagem aos ambientes onde vivem. 

Ela sempre foi, e continua sendo, um elemento importante em praticamente toda 

sociedade. Há evidências de que mesmo as mais antigas sociedades possuíam símbolos 

religiosos e praticavam cerimônias religiosas. Evidentemente, o fato de que há diferentes 

religiões significa que há diferenças entre elas. Não obstante, a religião é um elemento 

fundamental da sociedade e da experiência humana. 

  Naturalmente a consideração destas coisas nos leva à obra clássica de Émile 

Durkheim (1996), que apresentou a religião como um sistema compartilhado de rituais 

e crenças que identifica o que é sagrado e o que é profano e que une uma comunidade 

de religiosos. Ele destaca as funções que a religião desempenha na sociedade, 

independentemente de como é praticada ou de que crenças religiosas são adotadas. A 

Isso ele chama de teoria funcionalista. Para ele a religião é uma força integrativa na 

sociedade, porque tem o poder de influenciar crenças coletivas.  

  Na teoria funcionalista, Durkheim define a religião como servindo a diversas 

funções no âmbito da sociedade: gera significado e propósito à vida; produz nas pessoas 

o sentimento de que elas pertencem a uma coletividade; fortalece a união e a estabilidade 
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social; promove o bem-estar físico e psicológico; motiva as pessoas a trabalhar para que 

haja mudanças sociais e atua como um agente regulador social. Em síntese, ele 

compreendia que, em última instância, a religião ensina as pessoas a viver melhor e 

fornece o chão para a estabilidade das relações sociais (ARON, 2007). 

Dessa maneira, seja vivida de modo subjetivo ou objetivo, a religião está, 

terminantemente, presente em nosso cotidiano, não podendo em nenhum momento ser 

negada sobremaneira nas suas relações com as questões mais vitais do ser humano que 

são a saúde e a morte. 

1.1 A História da liberdade religiosa 

Considerando a relevância da religião e de sua extensão social, não podemos 

ignorar que já nos seus primórdios houve a confusão entre os esforços para obter a 

liberdade religiosa com as necessidades de promoção dos direitos humanos. O embate 

para se obter a liberdade religiosa produziu reflexos na busca pelos direitos 

fundamentais. Várias cartas constitucionais produzidas na história da humanidade, como 

a Constituição norte-americana datada de 1787, trazem em seu bojo preceitos de 

liberdade religiosa. Na mesma esteira, as declarações de direitos humanos, tais como a 

produzida na França no ano de 1789, também tratam do conceito da liberdade de 

professar as religiões.  

Na opinião de Ribeiro (2002), num primeiro estágio, a liberdade de exercer certo 

culto religioso, na visão dos iluministas não tinha o mesmo aspecto de amplitude como 

se verifica na atualidade o conceito de liberdade religiosa. Em direção contrária à atual, 

os iluministas centravam a questão da tolerância entre os agrupamentos cristãos, visto 

que eram cristãos, empregando com frequência os textos sagrados do cristianismo no 

afã de produzir argumentações com pretensão racional, com base nas elucubrações dos 

autores iluministas.  

Segundo Locke (1994), em sua obra intitulada Tratado sobre a tolerância, o sábio 

Voltaire, estabelece que a questão da tolerância religiosa ocupa o cerne da história da 

Antiguidade humana. Voltaire diz que via de regra, os povos gregos, judeus e romanos 

denotavam tolerância com várias outras religiões. Sobre as ações de perseguição e morte 

aos primeiros cristãos, Voltaire relata que as autoridades de Roma tinham tolerância com 

a religião insurgente, mas não toleravam o caráter exacerbado de liberdade política da 

maioria dos seguidores da religião cristã. Vista por esta ótica, podemos dizer que o 
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preceito de liberdade religiosa na concepção de Voltaire tem caráter de incipiência, visto 

que o estudioso iluminista faz afirmação expressa na necessidade de distinção dos 

indivíduos que professam uma fé considerada de natureza oficial, daqueles que seguem 

outros modos de cultuar sua religião. Resumindo, na opinião de Voltaire, a liberdade 

religiosa cumpria o objetivo de promover a paz entre os povos.  

No tocante à perseguição romana aos cristãos, embora haja registros históricos 

de tal fato em relação aos primeiros seguidores do cristianismo, que era considerado 

atividade delituosa, os registros de ações de perseguição sistemática aos cristãos são 

mais bem documentados no segundo quarto do século II. Na primeira parte os registros 

são os do próprio Novo Testamento e a perseguição é mais por parte dos judeus. Mas na 

medida em que o cristianismo cresceu em seu número de adeptos, e foi se fortalecendo 

no meio social, já no século III, por obra do Imperador Constantino, os cristãos 

receberam o direito de professar livremente sua fé, com o início da transferência dos 

privilégios da aristocracia sacerdotal pagã para os bispos da religião cristã. Em 

decorrência do Edito de Teodósio, o cristianismo assumiu o status de religião oficial do 

Império Romano, e na esteira das benesses imperiais, a ortodoxia do cristianismo migrou 

de perseguida a perseguidora, inclusive em relação a outros segmentos do cristianismo 

que foram tachados de heterodoxos. Isso é agravado pelo fato de em seu processo 

evolutivo a religião cristã ortodoxa ter se firmado em parceria com o Estado, assumindo 

a condição de controlar a burocracia estatal. Naturalmente passou então a possuir o 

monopólio das atividades de ensino e exercer controle sobre as divulgações culturais 

(JONHSON, 2001).  

Neste panorama, uma situação ilustrativa ocorreu no Natal do ano 800, no 

qual o bispo de Roma procedeu a coroação de Carlos Magno, na qualidade de imperador 

do insurgente e renovado Sacro Império Romano. Devido a tal ato, o religioso passou a 

receber a alcunha de fazedor de reis. O gesto de apoio da elite sacerdotal cristã ocidental 

em relação ao imperador carolíngio provocou desagravo na parcela oriental da Igreja 

Cristã, que seguia em vínculo estreito com o Imperador da Constantinopla. Existia 

acusação partida dos cristãos ocidentais e dirigida aos cristãos orientais, de estes serem 

Cesar papistas, e em contrapartida os orientais proclamavam que os ocidentais, na 

atitude do bispo de Roma, efetuaram uma imposição sobre os demais povos de modo 

ilegítimo e arbitrário. Em adição, havia discordâncias de cunho ideológico entre orientais 

e ocidentais, denotadas na filioque. 

Com passar do tempo, discordâncias entre as duas igrejas tiveram importante 
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acirramento. No ano de 1054, as duas autoridades patriarcais das referidas Igrejas, 

efetuaram uma excomunhão mútua, gerando as denominações Igreja Católica 

Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa. No período anterior ao advento da separação as 

duas Igrejas se intitulavam católicas ou em maior abrangência — universais, seguindo 

uma teologia correta — ortodoxa. O entrelaçamento entre os poderes religioso e estatal 

estava plenamente estabelecido. A Igreja concedia ao Estado sua capacidade de 

organização, seus entes burocráticos, e a primazia em persuadir a população. Em 

contrapartida o Estado concedia privilégios à classe clerical e realizava o conhecimento 

da autoridade da Igreja (JONHSON, 2001). 

Com o advento do Renascimento Filosófico e em decorrência do 

estabelecimento dos estados nacionais, atingiram-se as condições para a Reforma 

Protestante. De forma diversa ao observado na Igreja Romana, que possui uma figura 

central focada no Papa, o movimento da Reforma teve vários líderes descentralizados. 

A Reforma teve por base um rol de doutrinas com fulcro em três principais teses, a saber, 

a Sagrada Escritura como algo inquestionável, o plano salvífico apenas por obra da fé, a 

capacidade de qualquer adepto exercer o sacerdócio. Segundo a última tese da Reforma, 

é lícito a qualquer crente, na condição de sacerdote da igreja ou missionário, de 

proclamar sua estreita relação com Deus e realizar a divulgação do Evangelho 

(SORIANO, 2007).  

A Reforma Protestante indicava uma condição de esvaziamento ou diluição dos 

poderes centrais pertencentes à somente uma organização religiosa, sendo de difícil 

assimilação pelos governos estabelecidos nas nações da época, pois tal pluralismo 

religioso não coadunava com o modelo estabelecido de estado confessional conforme 

defende Giacomo (1996). Na época, vários grupos religiosos detentores de apoio do 

Estado, a saber, os luteranos, os calvinistas e os católicos, manifestavam o desejo de 

impor um monopólio na religião. Em virtude disso, havia perseguições entre os grupos 

e debates intensos de cunho teológico, como o ocorrido com o grupo anabatista. 

Starck (1996) destaca em contrapartida, o rompimento do edifício religioso 

buscado pelo movimento protestante, que teve como consequência a questão da 

convivência pacífica entre as várias denominações da religião cristã. A partir desta 

premissa, surge a questão da tolerância religiosa, no sentido contrário ao pensamento de 

Voltaire, que a concebia sob a ótica de ação contrária à verdade das Escrituras, aos atos 
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de caridade, e em última instância aos valores pátrios.   

Skiner (1996) exemplifica esse rompimento do grande edifício religioso e como 

isso forçou a coroa a buscar a tolerância religiosa, ressaltando, por exemplo, o que 

ocorreu na França, Catarina logo percebeu que sua maior esperança de conservar o poder 

em meio à crise civil vivida, seria tentar conceder aos huguenotes um certo grau de 

liberdade religiosa, de modo a aplacar a violência que explodia em todo o país. Assim, 

essa foi sua política ao longo de toda a década de 1560. Após o fracasso de várias 

tentativas de estabelecer a ordem, ela procurou evitar o iminente conflito promulgando 

o Edito de Tolerância em janeiro de 1562, no qual garantiu a liberdade de culto aos 

protestantes em todos os lugares, com exceção das cidades. Finalmente, após os 

violentos combates de 1567-1570, Catarina fez um último esforço para promover a 

mesma política, confirmando todos os termos do edito de 1562 e acrescentando o direito 

de acesso dos huguenotes a todas as escolas e universidades.  

Após um período de turbulência e violência desenfreada, foi celebrada a paz no 

ano de 1555, na cidade de Ausburgo, na qual ficou decidido que cada governante 

imperial ou membro da elite clerical pertencente ao território germânico, tinha a 

primazia de indicar qual religião seus súditos deveriam seguir. Tal prerrogativa foi 

definida anos depois como ‘cuis regio, eius religio’, que na prática trazia favorecimento 

à convivência pacífica entre os Estados nacionais. Mas, tal princípio não trazia 

benefícios à liberdade religiosa em termos de plena consciência da população que vivia 

no interior de cada Estado soberano. Ao indivíduo não estava reconhecido seu poder de 

escolha desta ou daquela religião, sendo de incumbência exclusiva do governante a 

fixação de qual culto religioso tinha o caráter de oficialidade.  

É lícito observar neste período histórico, o pensamento preponderante assumindo 

que a unidade religiosa era a base para se exercer o poder secular. Ele destaca que no 

ano de 1573, os nobres poloneses denotando seu caráter de liberalidade, promulgaram a 

chamada Confederação de Varsóvia acerca da liberdade religiosa. No ano de 1593, o 

governante Henrique IV divulgou o Edito de Nantes estabelecendo certa liberdade 

religiosa aos seguidores de Calvino. No ano de 1687, na Inglaterra, o governante Jaime 

II, fez a revogação do chamado ‘Test Act’, que tinha por significado negar a tese da 

transubstanciação, concedendo liberdade religiosa de forma moderada aos grupos 

católicos (GRIMM, 2005). 

Moore (2007) nos lembra que após decorrida a Guerra dos Trinta Anos, com o 
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estabelecimento da paz de Westfália, foi promulgado um documento no ano de 1648, 

que recebeu a alcunha de Instrumentum Pacis Osnabruguense, que trouxe avanços na 

questão da liberdade religiosa. Era concedido aos súditos professantes do catolicismo, 

aos luteranos e aos reformados, mesmo que não seguissem a religião oficial ditada pelo 

governante do território nacional, o poder de efetuarem sua emigração para outro Estado, 

ou de receber tolerância na prática de cultos privados, somente confessando sua 

verdadeira religião na ocasião de estadia em outros territórios. Com o passar do tempo o 

direito ao culto privado experimentou avanços, possibilitando o agregar de várias 

famílias em suas práticas, sob condução de ministros da religião provenientes de outros 

Estados.  

O Tratado de Paz de Westfália, datado de 1648, se constitui no instrumento mais 

antigo da história humana, que visa a proteção dos direitos humanos em todas as nações. 

A partir deste documento tornou-se regra a inclusão nos tratados de paz entre partes em 

conflito de crenças antagônicas, de certas cláusulas que garantem a liberdade de culto às 

partes minoritárias da população que reside em países dominados. Ele faz citação ao 

Tratado de Kainardi datado de 1774, que teve sua celebração entre a Rússia e a Turquia; 

com o fito de promover o equilíbrio político na Europa decorrido o domínio 

Napoleônico, foi estabelecido o Tratado de Viena em 1815; e o Congresso de Berlim, 

datado de 1878, que estabeleceu condição de aceitação da independência das nações 

balcânicas, recém-saídas do jugo turco, em razão da liberdade religiosa de seus 

habitantes (RIBEIRO, 2002).  

É certo concluir que a aceitação da liberdade religiosa numa perspectiva de 

modernidade, veio no bojo da reforma protestante e da chamada contrarreforma, em 

menor extensão quanto a nova concepção teológica produzida, mas sim em decorrência 

das fortes perseguições que se sucederam com a quebra do cristianismo ocidental. Em 

termos históricos, a liberdade religiosa não foi concebida para atender as necessidades 

espirituais das pessoas, mas sim com o fito de obter a paz entre os povos.  

 Na opinião de Giacomo (1996), a quebra da unidade do cristianismo em função 

da Reforma Protestante, seguida da subdivisão das concepções religiosas em pulverizados 

grupos, resultou na perda da unidade entre o poderio secular da Igreja e a religião. Na 

mesma esteira, a personificação religiosa cristã, advinda do pensamento dos adeptos da 

Reforma, dotou o indivíduo de supostas condições de promover um diálogo com Deus 

não intermediado pelas autoridades do clero. Mesmo que esteja inserido numa igreja 
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específica, o indivíduo vislumbrou que era lícito se comunicar de modo direto a seu 

Criador.  

O conceito de liberdade religiosa poderia desembocar na falta do mandamento da 

confissão, sem, porém, desagregar as outras partes do cristianismo. O estabelecimento 

da liberdade religiosa de modo mais amplo, apenas recebeu reconhecimento após a 

revolução norte-americana. No continente europeu, apesar do florescimento dos ideais 

de tolerância religiosa, a estrutura política-institucional ainda se encontrava em vínculo 

com o Estado confessional. Aos estados europeus era permitida a consagração e a busca 

da tolerância religiosa, sem, porém, existir condições de visualização de uma condição 

de igualdade entre as várias religiões professadas, além de uma separação entre as 

demandas políticas e civis e as questões em religião (JONHSON, 2001).  

Somos lembrados por Soriano (2007), que a nação norte-americana foi colonizada 

pelos emigrantes europeus, que na maioria dos casos tinham sofrido severa perseguição 

religiosa em seus países de origem. Porém, tal fato não teve um reflexo imediato na 

questão da liberdade religiosa, pelo contrário, os membros do puritanismo inglês quando 

aportaram no continente americano denotaram pouca tolerância, mesmo em relação a 

seus parceiros de cristianismo. Mas mesmo assim, mesmo tão distantes das concepções 

hodiernas, eles estavam muito mais propensos à ideia de liberdade religiosa do que 

qualquer outro povo nesse contexto. 

No documento intitulado Bill of Rights publicado no estado americano da Virgínia 

no ano de 1776, se observa o estabelecimento da liberdade religiosa no âmbito dos 

direitos humanos. Em adição, o citado documento era dotado de regras de tolerância 

expressa na cosmovisão cristã. Para ele, foi estabelecido o conceito de liberdade 

religiosa nos textos preliminares da Constituição norte-americana, por intermédio de 

alguns dizeres tais como,  

Não cabe ao congresso produzir leis referentes ao estabelecimento de 

uma religião, ou emitir proibição de sua livre prática, ou ainda reduzir 

a liberdade de expressão popular ou da imprensa; da mesma medida 

não deve interferir no direito de reunião pacífica de grupos humanos, 

ou destes fazerem pedidos junto às autoridades governamentais para 

obter reparação por alguma ofensa de caráter religioso.  

Desse modo, no corpo de Lei norte-americana foi verificada a quebra do modelo 
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europeu que preconiza a junção entre os poderes público e religioso. O poderio do Estado 

tinha como fundamento plenificar o povo e não Deus. Com tal princípio, é lícito afirmar 

que o Estado não faria menção às demandas de natureza religiosa, assumindo uma 

condição de neutralidade. 

Conforme Locke (1994), o estabelecimento da liberdade religiosa foi obtido na 

França como um dos resultados de sua Revolução. No décimo artigo da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão havia uma disposição como segue: ‘Não se pode 

incomodar alguém por razão de suas opiniões, mesmo religiosas, na medida em que este 

não cause perturbação à ordem pública preconizada em Lei’. A Constituição da França 

datada de 1971, no seu primeiro título, também faz menção da garantia deste princípio 

inerente ao cidadão. Locke afirma que nos povos germânicos em seus vários estados 

nacionais, já existia a consagração da liberdade religiosa, faltando o reconhecimento do 

Estado laico. Historicamente, foi atribuída à Constituição de Weimar datada de 1919 a 

garantia da liberdade religiosa em seu contorno mais amplo, permitindo expressa 

liberdade de associação no afã de realizar atividades religiosas.  

Neste resumido acompanhamento histórico, nota-se que o desenvolvimento do 

preceito de liberdade religiosa experimentou a partir da Reforma Protestante três 

períodos distintos, a saber, um primeiro de intolerância religiosa, seguido de tolhida 

tolerância religiosa e, por fim, com a formação do conceito de liberdade religiosa no 

entendimento dos dias atuais. Sem sombra de dúvidas podemos destacar a reforma como 

altamente decisiva no direcionamento que culmina em tais conceitos. Podemos observar 

que o conceito de liberdade religiosa nos termos atuais tem surgimento a partir da 

posição de neutralidade do Estado nas questões religiosas, no instante em que o Estado 

deixa de visar importância na religião. A liberdade religiosa real em seu amplo sentido 

provém do igual tratamento dado a todos os segmentos religiosos com extensão aos 

membros praticantes destas, com a permissão ao culto público, também na garantia de 

acesso de praticantes de outras religiões nos cargos públicos.  

1.2 O cenário atual em nosso contexto ocidental 

Ribeiro (2002) faz menção que Dieter Grim, um antigo magistrado da Corte de 

Constituição alemã, em pronunciamento público relata que por certo tempo a liberdade 

religiosa deixou a esfera de direito fundamental controverso, para os cidadãos de seu país 

e de outras nações europeias próximas. Tal fato se deve à evolução do secularismo e do 
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Estado laico, que produziu a redução no nível de disputa entre as igrejas seguidoras do 

cristianismo. A sociedade passou a assumir uma posição de distanciamento de tais 

controvérsias, e a neutralidade do Estado neste quesito assumiu contornos de parte 

integrante de uma planificação divina. Para ele houve uma alteração substancial neste 

quadro a partir do biênio 1989 / 1990, por intermédio da quebra das barreiras na Europa 

proporcionada pelo fim dos blocos em disputa capitalista e socialista, que nos tempos da 

chamada Guerra Fria era muito mais evidente do que as diferenças em termos de religião.  

A partir do último quartel do século XX, a questão da liberdade religiosa e de suas 

demandas voltaram à baila. A religião experimentou um momento de politização, 

fazendo com que a questão religiosa deixasse a dimensão da discussão entre cristãos 

para assumir contornos de multiculturalismo em virtude da crescente imigração de povos 

dos países orientais para o continente europeu. Em virtude de tal fato, podemos observar 

um crescente mecanismo de fundamentalização das seitas religiosas, com a divulgação 

de díspares interpretações dos textos bíblicos. Ele sustenta que o fim da influência da 

religião na população, pensamento que advém da opinião de estudiosos de tempos 

passados, não encontrou confirmação. Em sentido contrário, a questão religiosa não 

apenas teve sobrevivência, mas também prosperou. Também, a religião não foi mais 

vista como um tabu nas questões do Estado, com políticos de ascendência mundial 

baseando suas campanhas eleitorais em pressupostos religiosos. Houve um desmentido 

pelo governo norte-americano sobre uma notícia de conhecimento público, na qual o 

então presidente George W. Bush entendia a invasão do Iraque na dimensão de revelação 

divina (GRIMM, 2005).  

Seguindo Ribeiro (2002), em nosso país há uma tendência para uma concepção 

multicultural no tocante à religião. A influência das religiões provindas do continente 

africano é percebida desde tempos remotos. O enfraquecimento da Igreja Católica, dita 

tradicional em favor dos grupos carismáticos, também é observado. Na realidade 

religiosa de hoje, têm-se o crescente poderio econômico e político dos grupos 

evangélicos com suas subdivisões que são provenientes de diferenças de interpretação 

dos textos bíblicos. Em adição, existe o avanço dos cultos islâmicos no Brasil, assim 

como o crescimento das religiões de origem oriental, as crenças baseadas na 

comunicação com seres de outros planetas e o neopaganismo. A todo este quadro se 

junta a influência dos meios de comunicação de massa, como mecanismos de divulgação 

de preceitos religiosos e direcionamento estreito dos fiéis. 
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Considerando tal contexto, podemos afirmar que o direito referente a liberdade 

religiosa ressurge no cenário atual se apresentando com frequência nas falas nos 

tribunais e no interesse dos investigadores do segmento do direito constitucional bem 

como na sociedade como um todo.  

1.3 Religiosidade e liberdade religiosa 

Em Fonseca (2014) podemos encontrar as elucubrações dos grandes pensadores da 

história da humanidade, tais como Durkheim, Feuerbach, Hobbes e outros, na 

composição de um cenário institucional sobre a liberdade religiosa como parte de todo 

um processo histórico. Ele considerou os juízos de valor acerca do comportamento do ser 

humano e a concepção religiosa com respeito a morte, o caráter subjetivo e psicológico 

da busca da religiosidade pelo homem, a vitalidade da religião perante os avanços do 

racionalismo científico verificados nos últimos tempos e, por fim, traçou o conceito de 

religião como fator gerador de esperança e vida.  

É notória em toda a vida humana, de modo diferente aos animais, a existência de 

uma percepção, uma aspiração e uma procura pelos bens espirituais, que nos dias atuais 

assume os contornos de religiosidade. Nas várias civilizações, países, tribos e períodos 

históricos, verifica-se a procura pelo místico, pelas instâncias superiores de poder, pelas 

potencialidades invisíveis que são capazes de trazer conforto ao sofredor, ânimo nos 

desanimados, poderes sobre os fatores climáticos do planeta com a antecipação do regime 

de chuvas e sua quantidade certa, o provimento dos anseios e necessidades humanas, além 

da crença em um poder superior que criou todas as coisas.  

Na opinião de Silva Neto (2008), a religião consiste na busca da salvação do 

indivíduo na dimensão posterior à morte, e tais crenças na sobrevida do espírito do 

homem já se faziam presentes nos tempos mais remotos da humanidade, sendo frequente 

o encontro em materiais arqueológicos pré-históricos de gravuras, desenhos de armas, 

pinturas, restos mortais que denotam a existência de práticas religiosas.  

Alves (2003) faz menção ao pesquisador Durkheim na afirmativa de que o sagrado 

ocupa o centro do mundo, o princípio do ordenamento, o nascedouro das normas, 

garantindo a harmonia e a sobrevivência da espécie humana na forma de comunidade. 

Durkheim profere tal sentença em sua mais avançada concepção acerca do mote da 

religião. O princípio da religião não reside na ideia, mas sim na força, pois é uma fonte 
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de fortalecimento do homem. Ele pontua ainda que a religião não tem por objetivo nos 

fazer raciocinar, elevar nosso saber, denotar as representações pertencentes à ciência 

prática e teórica, mas sim nos indicar o modo de agir para nos auxiliar a viver. O fiel que 

entra em estado de comunhão com Deus assume contornos diferentes, não vendo apenas 

novas sentenças ignoradas pelo descrente. O contato com o sagrado traz força ao homem, 

o fortalece internamente para enfrentar os sofrimentos de sua existência, dando condições 

para que os supere. Desse modo, o sagrado não reside apenas no saber, tendo dimensão 

de poder. Ele entende que a religião assume contornos de entidade não divisível, pois é 

distribuída de modo igualitário nas partes, situando como um arranjo relativamente 

complexo de mitos, de preceitos, dogmas, ritos e procedimentos cerimoniais. O exercício 

da religião pelo homem, de modo geral, tem como característica marcante para todas as 

religiões, crenças ou práticas rituais, a distinção entre as categorias de sagrado e de 

profano. As crenças provêm das opiniões, baseadas em representações, os ritos 

estabelecem maneiras de se proceder, de forma que a crença consiste no objeto do rito, 

pois somente é possível existir um rito a partir da definição de uma crença em particular. 

As palavras, os gestos e movimentos fundamentados em certa crença estabelecem a 

formação de um rito religioso. Ele então afirma que, as crenças possuem como 

característica principal a distinção entre o sagrado e o profano. Estas categorias são 

sistemas de representação de coisas que portam uma natureza específica, contendo suas 

virtudes e poderes atribuídos, qual sejam espíritos ou deuses, como também elementos da 

natureza como uma rocha, uma árvore, uma construção natural, entre outras coisas que 

na representação religiosa assumem o contorno de sagrado ou profano. Tal essência de 

sagrado e profano tem tanta força que até nas religiões praticantes do ateísmo como a 

budista, que não possui um deus específico, se observa tais elementos sagrados.  

Existe claramente em todos os sistemas religiosos esta distinção nítida entre o 

sagrado e o profano. Podemos aqui aplicar a concepção de Durkheim (1996, p. 51) quando 

diz: 

O sagrado e profano pertencem a realidades separadas, com 

hostilidades e rivalidades. Apenas é lícito pertencer a uma dimensão na 

medida em que se abandona de completo a outra, de modo que a espécie 

humana é exortada a se retirar completamente do mundo profano para 

vivenciar plenamente a dimensão sagrada. Como marco da distinção 

entre estes dois mundos existem as cerimônias religiosas de iniciação 
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na vida religiosa, que realizam a introdução do homem na vida de 

religioso.  

O fenômeno religioso tem por característica a suposição de que existe uma nítida 

divisão entre as realidades conhecidas e conhecíveis em duas modalidades que abrangem 

tudo o que conhece, mas que operam num sistema de exclusão mútua. As categorias 

sagradas são protegidas e isoladas por proibições, devendo o ser humano respeitar tais 

proibições e manter-se afastado das categorias do desconhecido. Para ele as crenças 

religiosas se exprimem nas representações da natureza dos objetos sagrados e nas relações 

que cultuam mutuamente, ou com os objetos profanos. Por fim, os ritos são normas de 

conduta que ditam como a humanidade deve se comportar perante os objetos do sagrado. 

Na junção de uma quantidade de elementos sagrados com estreita relação entre si, com 

gradações e níveis hierárquicos definidos, compondo um quadro uniforme de 

representações, têm-se a formação de uma unidade religiosa, dando sentido intrínseco a 

tal conjunto de rituais e crenças definidas.  

A religião comporta um código que denota uma divisão da realidade na forma 

temporal, ou seja, como era o mundo antes e depois da instituição de determinada religião. 

Nesta perspectiva os autores que serviram de base para as discussões deste tópico, a saber, 

por meio da análise dos elementos basilares da religião, chegam a concluir que além da 

dimensão do sagrado e do profano, todo sistema religioso comporta as noções de alma, 

espírito, de personificação mística, de deuses nacionais e estrangeiros, vida terrena e pós-

morte, cultos para finalidades diversas, ritos de imitação, de comemoração e particulares, 

que por fim realizam a composição cabal da totalidade do sistema religioso (LUHMANN, 

2007).   

Segundo Cifuentes (1989), no decorrer dos tempos históricos, a liberdade religiosa 

tem referência a situação de tolerância em relação a diferentes modalidades de crença 

teológica, diferentemente de liberdade de culto, que tem conotação de liberdade de prática 

religiosa individual. Ao longo da história tanto a liberdade religiosa em geral como a 

centrada no culto individual teve sua existência temporal. Apesar de a maioria dos países 

da Antiguidade, do período medieval e da Idade Moderna, apresentar aceitação às práticas 

religiosas, foi verificada uma limitação frequente de tais eventos, por meio da aplicação 

de tributos punitivos, legislações restritivas e repressivas das atividades religiosas, que 

culminavam na perda de direitos políticos.  
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CAPÍTULO 2 

PECULIARIDADES DA ARÁBIA E SUA INFLUÊNCIA NA 

FORMAÇÃO DO PENSAMENTO ISLÂMICO 

 

A península arábica é uma terra extensa que faz a junção de realidades distintas, a 

saber, a Ásia, a África e a Europa, sendo coberta por desertos extensos e secos, pontuados 

por poucos oásis. No decorrer dos anos, a península arábica experimentou impérios de 

imponência e reinos suntuosos, sendo palco de acontecimentos relevantes, como o 

nascimento do islã pelo anúncio do profeta Maomé, sendo esta religião o fator de futura 

unificação dos povos da península, e alicerce para um dos maiores e mais importantes 

reinados do período medieval, que realizou a unificação entre fé e política, 

transformando-se em uma das mais fortes religiões do planeta. 

A humanidade deve aos povos árabes muitos conhecimentos em arquitetura e em 

ciências tecnológicas, pois desempenham um elo de comunicação entre os saberes do 

oriente para o ocidente, sendo a fonte que os portugueses e espanhóis buscaram para 

empreender as chamadas grandes navegações no século XV, que conduziu à chegada 

destes povos na América. Os povos árabes têm o mérito de primeiramente deitar luz aos 

saberes acadêmicos em medicina e ciências da natureza, sendo os portadores dos textos 

do período clássico, que posteriormente tiveram profunda influência no movimento 

renascentista, e desse modo na formação da concepção antropocêntrica e racional da 

realidade. P ouco se sabe acerca da historicidade dos povos que ocuparam a península 

arábica, seus hábitos e costumes. É lícito considerar que apesar de todas as influências 

que os povos árabes receberam das oligarquias alternantes no poder ao longo da história, 

tais como o Império da Mesopotâmia, os gregos, os romanos, os bizantinos, os persas e 

outros, fundamentalmente a cultura e as tradições das nações árabes mantiveram-se quase 

incólumes de tais influências, permanecendo na modalidade beduína de existência, 

mantendo sua personalidade cultural, e suas tradições puras e verdadeiras referentes ao 

modo de vida árabe.  
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Vamos tratar agora de como certos traços acerca da história da Arábia e de seu 

povo, se mantiveram distantes das múltiplas influências recebidas ao longo dos tempos 

históricos, chegando até os dias atuais. De modo geral, será tratado aqui das bases da 

sociedade árabe, mormente no período da era cristã, ou seja, séculos IV, V e VI, nos quais 

os manuais da história qualificam como Arábia Pré-Islâmica, ou em outras palavras, a 

realidade dos povos árabes antes da existência do profeta Maomé e da religião do Islã.  

2.1 Um conglomerado de areia e pedras denominado Arábia 

A  península arábica se localiza em um dos extremos do continente asiático, 

formando um território gigantesco, com área de aproximadamente dois milhões e 

quinhentos e noventa mil quilômetros quadrados, sendo então a mais extensa área 

peninsular do planeta, ocupando uma posição estratégica entremeada por três continentes, 

ou seja, o asiático, o africano e o europeu, constituindo por este motivo geográfico uma 

zona de transição entre as três realidades distintas.  

Karam (2007) faz uma descrição da Arábia mostrando que em termos de 

preponderância geográfica, a Arábia é uma região de desertos, sendo que esta paisagem 

ocupa quase toda a extensão de seu território, dentre os quais se encontra o mais extenso 

deserto de areia do planeta, conhecido como ‘Rub alKahali’, ou na tradução o quarto 

vazio, localizado na parte centro sul da Arábia. É importante citar o regime geográfico da 

península arábica para focalizar nos aspectos de vida verificados em tal ambiente 

climático. De modo geral os desertos apresentam grandes variações de temperatura na 

consideração dos períodos dia e noite, sendo compostos principalmente por areia, rochas 

e formações salinas, a flora dos desertos quentes tem desenvolvimento no afã de capturar 

água, consistindo de arbustos, gramíneas de modo esparso e raro. Em termos de fauna 

têm-se a predominância de animais pequenos, tais como serpentes, ratos, lagartos e 

outros, que em geral deixam suas moradas no período noturno, para preservar os 

conteúdos líquidos presentes em seus corpos. É lícito para fins de ilustração, proceder a 

divisão da península arábica em três partes estanques da forma: a Arábia Felix, Arábia 

Pétrea e a Arábia Central. 

  Gulbenkian (2014) destaca o fato de não existir na península arábica um rio ou 

afluente com regime fixo, com a predominância de certos lagos ou poços localizados nos 

oásis presentes nas partes desérticas, além das parcas e pouco volumosas chuvas que têm 

influência na existência de atividades agrícolas e de pastoreio em remoto 
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desenvolvimento, sendo verificadas terras pouco melhores para a agricultura na costa 

sudoeste, no sul e em poucos setores da parte central da Arábia. Em virtude das 

características geográficas da região arábica, sua população era forçada a viver como 

nômades, fundando comunidades estratégicas nas partes costeiras ou próximas aos oásis, 

com a predominância a dedicação ao comércio, em maior escala que a criação dispersa 

de gado e à agricultura, configurando uma população comerciante por ação inata do meio 

geográfico e social, intermediando as mercadorias que vinham de outros centros, nas 

intermináveis e perigosas travessias dos desertos secos do país.  

2.2 Considerações sobre a história dos povos do deserto que viviam entremeados de 

bizantinos e persas 

  A gênese dos primeiros habitantes da península arábica é revestida de espessos 

segredos, não havendo relatos ou investigações suficientes que possam indicar o modo de 

ocupação do território, sendo que muitas informações a este respeito são encontradas nos 

textos sagrados da Torá, como é designado o livro dos hebreus, que é repleto de relatos 

sobre a formação dos povos e importantes indicações da origem dos povos como uma 

ramificação da etnia semítica, e que segundo o relatado na Torá, tal população provém da 

linhagem de Abraão. As populações da parte norte da Arábia, principalmente os maaditas 

e os nizaritas, acreditam ser descendentes diretos do profeta Ismael, e as populações 

históricas da parte sul da Arábia se julgam descendentes de Noé 

Segundo Karam (2007), a história da Arábia é composta de vários momentos, nos 

quais foi verificada a elevação e queda de muitos impérios e reinos, sendo alguns destes 

com descrição nas escrituras, tal como o importante reino de Sabá, que possuía terras que 

avançavam para o leste do continente africano, e cuja rainha teve um encontro com 

Salomão, da genealogia de Davi, rei de Israel; também é digno de nota o reino de Marin, 

próximo ao de Sabá na região favorecida climaticamente do Iêmen na parte sul da 

península; é importante citar também o lendário e cercado de mistérios reino Lihyanitas, 

que ocupou o centro da Arábia, dentre vários outros. Porém, existe pouca informação 

documental sobre tais reinos, em virtude da escassa pesquisa arqueológica empreendida 

nesta região do planeta, restando aos dias atuais apenas alguns vestígios da passagem de 

tais povos, inúmeras lendas e especulações sem nada de concreto.  

Na parte norte da Arábia nota-se a passagem histórica da tribo dos Edomitas, de 

descendência semita, que ocupou o território em cerca de 1200 a.C., sendo a região 
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posteriormente ocupada pelos Nabateus. A citada região tornou-se um relevante ponto de 

passagem, e por isso foi cobiçada por vários impérios da Antiguidade, passando 

historicamente nas mãos dos mesopotâmios, dos egípcios, dos persas, dos helenos, etc. O 

império romano na época de Trajano no segundo século da era cristã dominou o setor 

norte da Arábia, seguido do poderio bizantino, passando novamente para as mãos dos 

persas, recebendo a denominação de Sassânida, que também servia para designar toda a 

parte de contorno do golfo pérsico e a parte do Iêmen, localizados no setor sul da Arábia.  

Conforme Hourani (1994), os sucessivos impérios que dominaram a parte norte da 

Arábia, visavam o domínio dos pontos estratégicos de translado das caravanas, que 

utilizavam também a região para se abrigar e se reabastecer antes de seguir viagem, 

transformando a região em um rico e importante corredor de passagem de mercadorias 

entre o oriente e o ocidente. A Arábia Pétrea, já considerada neste texto, tornou-se um 

local de segurança para as caravanas que traziam mercadorias de luxo no citado trânsito, 

estabelecendo sua condição de relevância, que provocou sua disputa pelos sucessivos 

governantes.  

O setor central da península arábica, que tem por característica a predominância de 

extensos e áridos desertos, em virtude das relevantes dificuldades naturais que fornece a 

quem deseja atravessar seu território, e tendo em consideração o pouco atrativo em 

negociações financeiras possíveis a qualquer reino dominante da região, comunicava à 

região o crédito de pouca importância na ótica dos grandes impérios da Antiguidade. 

Somente no setor sul da península arábica, onde se localiza o Iêmen e nas margens ao 

leste do golfo pérsico, existiam condições naturais favoráveis de interesse aos olhos dos 

conquistadores, considerando sua posição geográfica estratégica, com comunicação com 

o mar da Arábia, que se comunica com o oceano Índico, com vistas a estabelecer vínculos 

comerciais lucrativos com a parte indiana do mundo e a rica nação da China, além da 

relevância geográfica da referida região em termos de caminho alternativo para o 

continente europeu, por meio do nordeste da África onde se localiza o Egito, migrando 

para a região do Mediterrâneo, permitindo desse modo o trânsito de múltiplas especiarias, 

mormente as produzidas no vale do Hadhramauut, como a mirra e o líbano, que eram 

muito requeridas nos países do ocidente e no extremo oriente, para servir de unguento e 

incenso, respectivamente.  

Ainda que nos tempos do século V, é lícito traçar um quadro da situação na Arábia 

da seguinte forma: a Arábia Pétrea era uma região de passagem sob a regência do Império 
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Bizantino; a região ao sul da península onde hoje se localiza o Iêmen estava sob a 

dominação dos persas sassânidas; e a parte central da Arábia em adição ao setor litorâneo 

do mar Vermelho viviam sob certa liberdade. De maneira bem sucinta pode-se afirmar 

que a península arábica experimentava a tensão premente entre tais impérios poderosos 

que conviviam em seu território, a saber, os bizantinos e os persas sassânidas. Os conflitos 

armados entre os citados impérios, na época da dinastia dos Justinianos, tiveram um efeito 

deletério para os persas, obrigando-os a recuar a seus territórios, onde se localiza na 

atualidade o Irã, e experimentar o enfrentamento de guerras civis violentas que 

promoveram o enfraquecimento do poderio persa.  

Em termos da estrutura social, verifica-se a formação de tribos com indivíduos 

ligados por vínculos sanguíneos, em geral por derivação de um ancestral em comum, tal 

tribo que em menor escala é formada por clãs, e tais clãs por famílias, tinham em sua 

posição de liderança sempre um ente do sexo masculino, com a batuta do clã sendo 

passada de preferência ao filho mais velho, ou em outros termos, o primogênito. Os 

casamentos eram realizados entre os membros da tribo, e para manter sua unidade a 

mulher era obrigada a se casar em tenra idade, ou seja, aos nove anos, e o homem aos 

catorze anos. De modo geral, os parceiros deixavam sua unidade familiar, gerando outra 

no interior da mesma tribo, com poucos residindo com sua antiga família para cuidar de 

entes de idade avançada. Este modelo de sociedade impregnada dos valores dos beduínos, 

predominava por toda a parte central da península arábica, no período histórico anterior 

às conquistas islâmicas, com a extensão deste modelo cultural para a região norte da 

África, e depois para todo o chamado mundo árabe, em virtude da propagação da 

ideologia islâmica em territórios da Ásia, da África e até mesmo a península ibérica com 

a invasão e conquista árabe de seu território (MUNRO-HAY, 1991).  

C o nf orme  Berkey (2003), não existem registros acerca da sobrevivência da 

cultura dos beduínos no interior da Arábia, visto que era uma população nômade que não 

deixava restos arqueológicos importantes de sua passagem, como construções e 

instalações de permanência, com a preservação até nossos dias de muitos indivíduos neste 

modo de vida no deserto, que consideram a verdadeira maneira árabe de viver. A  

população da península arábica não era composta apenas por beduínos, existindo 

indivíduos que se fixavam em oásis ou em pontos estratégicos de passagem de 

mercadorias, procedendo a fundação de cidades importantes, com tal população apesar 

de não compartilhar da cultura preponderante dos árabes, era formadora de centros 
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mercantis da região, principalmente os localizados em Meca, Ta’if e Medina, com a 

formação de um eixo comercial em condição de prosperidade ao longo dos séculos V, VI 

e VII. A cidade de Meca guardava o status de mais relevante da Arábia central, devido a 

concentração de um variado e próspero mercado que era abastecido por rotas importantes 

que por ali transitavam, sendo também um destacado centro religioso, onde se localizava 

a Kaaba, além de concentrar os mercadores mais ricos. Nas outras cidades na parte central 

da Arábia, também havia uma classe de comerciantes prósperos que possuíam uma 

integração com as tribos que viviam no deserto, ou seja, com os beduínos, pois estes 

recebiam a incumbência de fazer o translado das mercadorias nas caravanas que cruzavam 

os grandes desertos, formando uma unidade simbiótica entre os abastados mercadores 

fixados em certa província e os beduínos de vida nômade, dando margem ao 

estabelecimento das rotas comerciais da Antiguidade.  

Nas cidades existia uma parcela de mercadores hegemônicos, que exerciam o 

controle sobre os excedentes de produção, sobre o fluxo de viajantes que cruzavam tais 

cidades, e até mesmo sobre as marchas religiosas de peregrinação aos centros da religião 

árabe, posicionados em Kaaba e Meca, onde as tribos árabes iam prestar culto a seus 

ídolos. Havia uma classe de mercadores denominada pedra negra que realizava a cobrança 

de impostos sobre todas estas movimentações populacionais, mas que de certo modo eram 

impulsionados por interesses que partiam dos impérios próximos, a saber, os Sassânidas 

e os bizantinos, por razões comerciais ou religiosas. Não é fácil traçar um quadro das 

relações de diplomacia que existiam no âmbito de tais atividades, sendo lícito reforçar 

que a Arábia pré-islâmica estava posicionada entre dois impérios suntuosos, com os 

persas sassânidas centrados ao leste e os bizantinos posicionados a oeste, com tais 

impérios exercendo forte influência no modo de vida das tribos árabes. Então, de certo 

modo, as cidades árabes viviam impregnadas de influências estrangeiras, que refletiam 

nos quesitos culturais, artísticos e arquitetônicos, com reflexos também na modalidade de 

religião praticada, em virtude dos grandes impérios em proximidade (HAWTING, 1999). 

2.3 A diversidade religiosa na Arábia pré-islâmica dos Djinns 

Antes de ocorrer a inspiração provinda de Alá sobre o profeta Maomé, que o 

instigou a escrever a palavra sagrada islâmica contida no Alcorão, a Arábia estava 

submetida a outro sistema religioso, bem diferente do verificado nos dias atuais.  
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 Bulliet (1975), fala sobre como os povos que habitavam a península arábica 

praticavam a idolatria e o politeísmo, prestando culto a ídolos, formas representativas de 

múltiplas divindades, que segundo fontes não fidedignas chegavam ao número de 

trezentos e sessenta ídolos, sendo que era costume das tribos árabes acolher os deuses no 

afã de receber proteção divina, dando margem a variedade de manifestações divinas, cada 

qual para uma finalidade.  

  Existia certa paridade entre a religiosidade da população árabe e o arranjo político 

provindo dos beduínos pré-islâmicos, que praticavam uma política fragmentada em 

centros dispersos, sem um direcionamento na aplicação da administração pública. Tal 

fato, possivelmente provém da própria estrutura fechada das tribos, que não recebiam 

influências externas que poderiam tecer considerações sobre seu modo de gerenciar tanto 

as atividades religiosas, quanto as político-administrativas. Um só ponto em comum 

prevalecia, a saber, a centralização das práticas religiosas pré-islâmicas na cidade de 

Meca. Conforme relato dos antigos muçulmanos a chamada Kaaba teve sua construção 

realizada por Abraão e seu filho Ismael, recebendo nesta tarefa a ‘pedra negra’ chamada 

em árabe de AL-Hajar-el-Aswad, das mãos do anjo Gabriel (HOYLAND, 2001).  

Para Nebes (1997), talvez não seja certa a correlação de tal relato com este tempo 

histórico, visto que a religião baseada no Deus único era praticada por alguns mercadores 

de origem judia. Sabe-se que a Kaaba ocupava o centro do mundo religioso, realizando 

alusão ao sol, com adoração intermitente de trezentas e sessentas divindades provindas 

dos mais diversos vínculos do homem com os seres da natureza, ou em paralelo com 

constelações ou casas do zodíaco, sendo esta prática mais corrente nos povos do sul da 

península arábica. Entre os deuses recebedores de maior adoração são dignos de nota 

Manat, Uzaah al-Lat e Hubal, com a produção de objetos de cerâmica representativos das 

figuras de tais divindades.  

Haviam extensas peregrinações dos povos endereçadas à cidade de Meca, em 

encontro com as rotas comerciais que cortavam a cidade, que praticava uma extensa 

liberdade de culto. O clã dos mercadores Quaish exercia o controle da cidade de Meca, 

com apoio dos sacerdotes que ditavam suas atividades religiosas, com inclusão das festas, 

ritos e até mesmo a prática de feiras de produtos religiosos (DONNER, 1981).  

Entre os povos residentes nas partes norte e central da península arábica, não existia 

o costume de efetuar ritos religiosos com maior complexidade, e de praticar a 
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peregrinação à cidade de Meca em direção do encontro da Kaaba. Tais povos tinham 

crença na existência de Djinns, que seriam entidades divinais de característica genial, que 

certas tradições fazem relação com os anjos presentes nos textos da cabala judaica, e em 

maior extensão na Bíblia Sagrada cristã. Os Djinns eram concebidos como entidades 

díspares aos homens, tanto no quesito forma quanto no que se refere a origem, dotadas 

de poderes místicos, como seres de fogo emissores de fumaça, que poderiam ter 

personalidades boas ou más, e dependendo da situação do amparo que o homem necessite 

podem ser capturadas por meio de rituais adequados. Existe uma semelhança de tais 

rituais de captura dos Djinns na literatura, mormente no conto das Mil e uma noites. Neste 

período histórico a mitologia árabe era diversificada e extensa, com alguns elementos 

próprios deste tempo migrando no decorrer da história, como no caso dos Djinns que 

existem nas citações do Islã. É importante notar que existem fontes árabes que denotam 

existir oradores monoteístas em etapa histórica anterior à Maomé, sem precisar sua 

denominação ou origem religiosa ou sua origem étnica, ou até mesmo se a religião que 

propalavam encontra eco nas palavras ditas por Maomé (HAWTING, 1999).  

Conforme Berkey (2003), as práticas monoteístas de cunho judaico ou cristão 

atingiram as cidades em conjunto com os mercadores que tinham fé em um Deus único. 

O importante é que nos grandes centros de cruzamento das caravanas e assim junção dos 

diversos povos era livre a prática religiosa, consistindo num fator que preparou 

sobremaneira a cultura da Arábia para a mais relevante e profunda transformação que 

viria a experimentar, ou seja, a pregação do profeta Maomé e o estabelecimento do Islã.  

2.4 A Arábia Islâmica 

 Pela contribuição de Armstrong (2002), percebemos que para entender a condição 

do islamismo na atualidade é preciso considerar seu modo de surgimento e 

desenvolvimento no decorrer dos tempos históricos. O termo islamismo tem origem 

etimológica na submissão a Deus, com seu surgimento creditado à região desértica da 

Arábia no período histórico considerado entre 610 e 632 da era cristã. O islamismo teve 

como sede de formação a cidade de Meca, já ressaltada como importante centro de 

intercâmbio de mercadorias no mundo oriental. Geograficamente Meca é favorecida pela 

proximidade com o mar Vermelho, com sua posição no mapa entre os caminhos que ligam 

o Oceano Índico e o oceano Mediterrâneo. Existia toda uma ebulição religiosa na 

província de Meca, em razão da convivência de todas as religiões conhecidas até então 
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de modo pacífico. Em Meca e nas partes da Arábia central havia muitos religiosos 

estrangeiros que praticavam o monoteísmo, nas classes dos comerciantes, artesãos e 

escravos. Há relatos documentais da entrada do cristianismo na Arábia, com a existência 

de vários cristãos na parte que hoje se denomina Iêmen, centrados no oásis de Nadjrân. 

É importante ressaltar segundo Burleigh (2008), que nas viagens pelo território da 

Arábia havia o contato entre os crentes diversos com os adeptos da religião de Jesus 

Cristo, não significando que tais cristãos possuíam uma Igreja oficial de culto, 

dispersando sua fé em inúmeras seitas. O Alcorão na sura 14 faz alusão a este fato da 

seguinte forma: “Se permanece em dúvida perante o que nós te revelamos, pergunta a 

aqueles que proferem a Escritura diante de sua pessoa”. Com toda certeza, conforme o 

citado autor, havia a livre circulação de textos sagrados nos meios religiosos da Arábia. 

Para Crone (2004), não teve o caráter de nova religião. As escrituras mais antigas 

do Alcorão trazem conceitos pertencentes ao monoteísmo universal, que tinham sua 

expressão mais nítida nos preceitos do judaísmo e do cristianismo. O profeta Maomé é o 

ser enviado, como mensageiro ou apóstolo de Deus para exercer pregação em Meca e nas 

províncias circundantes, proferindo sentenças sobre o juízo eminente que está próximo. 

Acerca de tal ponto, pode-se referir à sura 42, 5-7.  

 Maomé também tem o título de Nabi, ou homem de Deus, mas com poderes de 

aglutinação política de seus membros seguidores em prol de uma causa definida. A 

princípio Maomé era somente o propagador das ideias de Deus aos povos árabes, como 

consta das escrituras sagradas do islamismo em 14,4; 34, 43-44, tendo a característica de 

ser o primeiro enviado de Deus para tais povos. O profeta Maomé não ocupa o papel 

central na religião como acontece no caso do cristianismo com Jesus Cristo. O citado 

autor profere que:  

‘Um estudo sobre o nascimento do Islã equivale praticamente a 

considerar a incubação seu livro sagrado, o Alcorão. O fundador do 

Islamismo não é, de fato aos olhos de seus seguidores de suma 

importância como, por exemplo, Jesus para os cristãos. Mas o Alcorão 

é incomparavelmente mais importante para os muçulmanos que o 

Evangelho para os seguidores de Cristo ou a Bíblia para Israel’. 
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 Foi apenas com o passar do tempo que os sinais universais da religião islâmica se 

apresentaram nas suras mais antigas, tendo seu desenvolvimento que culminou na 

concepção de que não havia concordância entre os ensinamentos contidos no Alcorão 

com os preceitos da religião judaica e cristã. Desse modo, criou-se a noção de que cabia 

ao islamismo proceder a uma restauração do judaísmo e do cristianismo por meio de uma 

ação depurativa, eliminando suas falsas premissas e confirmando a autenticidade da fé no 

Islã, sem apresentação de hesitações e discursos contraditórios (CLAUSEWITZ, 1996).  

O profeta Maomé teve seu nascimento entre os anos de 570 e 610 da era cristã, com 

a qualidade de preferido de Deus para acolher suas revelações, com tal apelo sobrenatural 

sendo a base da historicidade do Islã. A pregação do profeta Maomé constitui um fato 

marcante para a cidade de Meca, e com base nas revelações emitidas pelo profeta, que 

recebe em árabe a alcunha de nazzala ou anzala, estavam dispostas as bases conceituais 

para a escrita do Alcorão, que provém semanticamente do termo árabe Qer’an, com 

etimologia gry, que tem por significado recitar.  

Segundo Hourani (2006), o livro do Alcorão é composto de 114 suras, ou capítulos, 

e um total de 6226 versículos ou, em árabe, âyât. Tanto a sura que abre o livro sagrado 

chamada de Fâtiha, como todas as outras principiam invocando o nome divino, a saber, 

Bismi blâh al-Rahmân. al-Rahím, que quer dizer: em nome de Deus, o Clemente e 

Misericordioso, exceto o observado na nona sura. O Alcorão provém do recenseamento 

oficial de Othmân, configurando desse modo uma Vulgata corânica. Ainda não sabemos 

o modo de realização da obra sagrada. O citado autor profere que: ‘O que se sabe é que 

uma comissão se reuniu para fixar o cânone do Alcorão, com o restante da história 

permanecendo vaga’.  

No princípio do islamismo surgiram dificuldades diversas que provocaram o êxodo 

dos religiosos para Medina no ano de 622, com esta data configurada como o princípio 

da Egira. Teve nascimento, porém uma nova comunidade que deu início a pregação do 

islamismo em termos universais.  

Lewis (2010) mostra que na cidade de Medina teve início a escrita de uma 

legislação atualizada dos textos sagrados proferidos pelo profeta Maomé, com preceitos 

de fé específicos como a prática do jejum no período do Ramadã, estabelecendo as normas 

que devem reger tal jejum, assim como o culto, as cerimônias de casamento, a 
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proclamação da guerra santa, entre outras. A estadia em Medina foi de suma importância 

para a consolidação do Islã, e a elaboração de suas condutas futuras no quadro das 

religiões oficiais. Os muçulmanos eram obrigados a se orientar para Meca, em direção 

oposta a Jerusalém para traduzir sua ruptura com os judeus. No ano de 632 morre o profeta 

Maomé, homem de grande relevância no espectro religioso, que revolucionou a história 

humana, dando outra fisionomia.   

A sequência de bons resultados militares serviu para confirmar a verdade do 

islamismo, sendo que no ano de 630 ocorreu a conquista de Meca seguida da ação de 

purificar a Kaaba com proclamações altas de Allâhu akbar, ou seja, apenas Deus é grande; 

que tinha o fito de acabar com o paganismo, estabelecendo o final da fase inicial de 

consolidação da estrutura conceitual do islamismo. A contraposição com as opiniões dos 

judeus gerou uma condição de atrito permanente entre as religiões (BURLEIGH, 2008.  

2.5 A formação do Alcorão e seu valor no Islã 

Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, onde estão especificados os códigos 

morais, religiosos e políticos deste povo. Todos os seguidores da religião islâmica têm no 

alcorão um “manual” que é seguido com plenitude, principalmente entre algumas seitas 

desta doutrina, como os xiitas e os sunitas. O livro do alcorão consiste revelações que Alá 

(Deus em Árabe) teria feito ao profeta Maomé, durante as primeiras décadas do século 

VII. De acordo com a tradição islâmica, o profeta passou 23 anos recebendo revelações 

de Alá, tendo que decorar cada palavra dita pelo Altíssimo, pois não sabia escrever. Após 

receber as revelações, Maomé se reunia com seus companheiros e ditava exatamente o 

que Alá teria dito, pedindo para que as pessoas escrevessem tudo em pedaços de ossos, 

peles de animais e outros materiais rústicos. O livro sagrado do islã está dividido em 114 

capítulos, chamados de suras. Os capítulos são subdivididos em versículos que são 

chamados de “ayat”.  O Alcorão é o guia por excelência de todo muçulmano, orientando-

o em relação aos preceitos espirituais bem como ditando normas para sua vida temporal, 

seja nos aspectos sociais, econômicos ou políticos. O livro relata histórias vividas pelos 

profetas e sábios anteriores a Maomé, bom como exortações de cunho moral, espiritual e 

político, e ainda a legislação que orienta quanto às práticas diárias, e outros temas. No 

pensamento muçulmano, ao longo dos últimos 14 séculos, nenhuma sura do alcorão teria 

sido mudada, fazendo com que o texto árabe lido hoje em dia seja exatamente igual ao 

ditado pelo profeta Maomé.  
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Para a tradição do Islã as ideias apresentadas no Alcorão apenas são passíveis de 

explicação pela ‘revelação divina’. É lícito, porém, utilizar a hipótese de trabalho de que 

as ideias contidas no Alcorão podem ser entendidas por outros meios, sem a necessidade 

da revelação. Será que Maomé obteve os elementos para a escrita do Alcorão a partir do 

ambiente sociocultural da cidade de Meca? (CARMO JUNIOR, 2010) 

Na localidade de Meca não havia nada que reforçasse sua santidade. O povo árabe 

era pagão e sua sociedade era contaminada por inúmeros vícios e más práticas, tais como 

o infanticídio, a prostituição, o incesto, o entendimento do sexo feminino como integrante 

da herança, o tratamento cruel aos órfãos, a guerra permanente entre as tribos árabes, e 

outros. Ele também refuta o surgimento do gérmen do Alcorão nos meios cristãos e 

judaicos. Os cristãos árabes moravam nas periferias de Meca sendo em grande maioria 

de origem abissínia e romana, ocupando-se da venda de vinho em localidades onde havia 

cabarés. Certamente Maomé não bebeu de tais tradições ao receber as revelações de Alá.  

 A hipótese de maior aceitação pelos estudiosos do surgimento do islamismo 

centra-se nas viagens que Maomé realizava na companhia de seu tio Abu Talib para as 

localidades da Síria, onde teve contato com povos judeus e cristãos no caminho 

percorrido.  

A tradição do Islã de que no decorrer do recebimento das revelações, Maomé 

entrava em transe, com momentos em que parecia estar em convulsão. O citado autor 

afirma que Maomé, percebendo os problemas que o povo árabe enfrentava em um grau 

mais profundo de entendimento que seus pares, buscava emergir no fundo da alma do 

povo no afã de buscar uma alternativa política viável, capaz de alterar tal quadro inglório, 

mas que tivesse uma iluminação espiritual. Maomé perante os problemas existentes em 

sua sociedade e com inspiração nas ideias provindas das crenças cristãs e judaicas, teria 

produzido de forma inconsciente o que denominou como revelação e crendo piamente 

que recebeu do próprio Deus, fez a conquista da simpatia dos ouvintes por meio de uma 

prosa rítmica que empregava de seus primeiros seguidores.  

 Segundo Attie Filho (2002), a partir de então Maomé creditou a sua pessoa a 

condição de último profeta de uma longa série, tendo a primazia de trazer para a 

humanidade a última parte da revelação divina. Tais fatos datam do ano de 610 d.C.  
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Outro autor, a saber Vernet (2004), apresenta uma argumentação semelhante e 

emprega como fonte principal para compreender a revelação o livro do Alcorão que traz 

com algum detalhe, as primeiras mensagens de Deus para Maomé. Para ele, no 

recebimento da revelação Maomé se assemelhava a um possesso de espíritos, proferindo 

palavras e tendo visões durante a crise religiosa, que talvez tais espíritos tenham entrado 

em sua mente em condição de vigília sem que ele prestasse atenção. Tal ocorrência pode 

ser o nascedouro da nova religião que recebeu influências judaicas e cristãs, mas em 

condição de reelaboração no subconsciente do profeta Maomé pela força da revelação de 

Deus. Tal mecanismo de recebimento da mensagem divina traz explicação para o caráter 

sincero das palavras de Maomé, e sua crença de ser o último portador da mensagem de 

Deus para os muçulmanos, pois de forma geral sua pregação tem elementos de 

concordância com a dos outros profetas anteriores.  

 Conforme Challita (2011), os estudiosos do Alcorão encontram dificuldade em 

estabelecer uma cronologia definida no tocante aos versículos que seguem o andamento 

da revelação, pois por razão desconhecida, nem os versículos que fazem das suras, nem 

as suras que compõem o livro, foram dispostos em ordem cronológica ou por temas, com 

a observação de certos assuntos em repetição nas várias suras.  

 Alguns versículos que tiveram a sua revelação em Meca apresentam-se de modo 

tardio em mensagens divinas reveladas em Medina. Na consideração de tais 

problemáticas os citados autores empregam uma ordem cronológica, mesmo de natureza 

duvidosa, para estudar o desenvolvimento temático do Alcorão.  

Não faz citação de onde extraiu tal ordem cronológica, nem considera a 

interferência das localidades, se Medina ou Meca, na consideração dos temas abordados 

no Alcorão, ou seja, o citado autor não discute as influências que as cidades incutiram na 

formação do dogma do Alcorão. 

 É lícito fazer uma síntese dos temas principais expostos no Livro Sagrado, que 

migram de dogmas do Islã para os preceitos de comportamento a serem seguidos pelo 

povo muçulmano. A primeira temática se refere a unidade e onipotência de Deus, sendo 

transformado no dogma mor do Alcorão, sendo a fonte da chamada shahada ou declaração 

de fé, em termos literais o testemunho de fé, que consiste em aceitar Alá com seu único 

Deus e salvador e Maomé como profeta de Alá. 
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 A segunda temática do Alcorão reside na existência de profetas em tempos 

anteriores a Maomé, tais como Abraão e Noé. Neste ínterim Jesus recebe uma condição 

especial, na forma do maior dos profetas da comunidade muçulmana anteriores a Maomé. 

A terceira temática consiste em estabelecer a sexta-feira para o dia de descanso e orações 

em público, em adição, para proclamar os ritos de ablução, que correspondem a limpar 

os braços e rosto previamente à prática da oração. A quarta temática tem referência aos 

ritos a serem observados no período de jejum do Ramadã, e na ocasião da peregrinação 

anual. A quinta temática consiste em manter a pena de talião, mormente nos casos de 

assassinato, a partir da condenação do acusado, ele pode ser executado; nos casos de 

roubo, se houver condenação devem ser cortadas as mãos do acusado (VERNET, 2004).  

 Segundo Armstrong (2002), quando o profeta Maomé morreu já havia um quadro 

de obrigações para o povo muçulmano: (1) crer na unidade de Deus; (2) realizar as 

orações prescritas que totalizam cinco ao dia; (3) fazer o pagamento do imposto (zakat) 

direcionado aos muçulmanos pobres; (4) fazer a observação do jejum referente ao período 

do Ramadã; (5) efetuar a peregrinação (hajj) ao menos uma vez durante a vida a Meca, 

desde que o praticante da fé islâmica tenha disponibilidade para tal.  

 A evolução das linhas principais da religião islâmica no sentido que observamos 

nos dias atuais, que convergiu para a consolidação dos dogmas do islamismo, se 

fossilizando em diversos credos islâmicos, foi obra do pensamento humano, dos teólogos 

e juristas munidos de uma visão ideológica muito definida.  

 Na etimologia da língua árabe, o termo Alcorão entre outras nuances linguísticas 

tem combinação com o significado de leitura e recitação. Pelos ditames tradicionais do 

Islã, Maomé recebia o texto do Alcorão por meio do anjo Gabriel, sendo que este fazia a 

intermediação entre Maomé a Alá. Em certas ocasiões Maomé recebia a revelação de 

capítulos inteiros do Alcorão ou suras, em outras a revelação se restringia apenas ao 

recebimento de alguns versículos. No tempo decorrente da revelação, Maomé fazia a 

transmissão da mensagem para seus seguidores, que apesar de analfabetos em sua grande 

maioria, eram portadores de uma memória considerável, decorando imediatamente a 

mensagem transmitida pelo profeta. Os seguidores letrados escreviam os relatos da 

revelação em superfícies de couro, em partes planas de pedras e nas omoplatas dos 

camelos. A mensagem do Alcorão foi revelada aos poucos, tendo início por volta de 610 

d.C., continuando a ocorrer durante 22 anos, até a ocasião da morte de Maomé. Pode-se 
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dividir o período da revelação em duas fases, a saber, mequinense e medinense, ou em 

outras palavras antes e após a Hégira. A primeira etapa teve a duração de doze anos e a 

segunda etapa durou dez anos. Deste fato provém o motivo da denominação dos onze 

capítulos do Alcorão como medinenses ou mequinenses. 

 Segundo Nunes (2002), a princípio não havia a preocupação em reunir as 

mensagens do Alcorão em um único volume. Tal reunião foi realizada pelos seguidores 

de Maomé, que enfrentaram dois grandes dilemas na escrita da obra, a saber, a morte 

gradual dos ouvintes da mensagem religiosa dos lábios do profeta Maomé, e o 

aparecimento de muitas variantes das suras, em virtude da interpretação daqueles que as 

tinham na memória, e por conta das variantes dialetais do idioma árabe. Tendo em vista 

tais problemas, Omar fez sugestão ao primeiro califa chamado Abu Bakr, de reunir as 

suras em uma única coleção, cujas partes tivessem ligação pela ordem presente nas 

memórias dos ouvintes da mensagem, e sob a determinação do profeta Maomé. Foi 

confiada a um jovem chamado Zaid Ibn Thabit a missão de reunir as suras, procedendo a 

compilação do texto definitivo ainda no período do primeiro califado. Após a conclusão 

do livro Zaid Ibn Thabit fez a entrega deste nas mãos do califa, que procedeu sua guarda. 

Antes de sua morte Abu Bakr fez a entrega do livro a seu sucessor chamado Omar. Por 

sua vez, Omar em seus últimos instantes de vida, fez a remessa do Alcorão para sua filha 

Hafsa, que era uma das viúvas do profeta Maomé, pois na época ainda não ocorrido a 

escolha do terceiro califa. O fator determinante para a publicação do livro foi a leitura 

díspar do texto efetuada pelos exércitos da Síria e do Iraque, com cada qual seguindo a 

leitura de variantes da Vulgata do Alcorão.  

           Conforme Nars (1972), com o temor da ocorrência de semelhantes divisões 

como as observadas para o judaísmo e o cristianismo na leitura e interpretação do Livro 

Sagrado, o califa Oman deu ordens a um grupo de copistas para redigir com base no 

original de Hafsa, um número de exemplares em proporção à quantidade de cidades 

existentes no califado. A tarefa foi concluída no ano de 653 d.C., com os exemplares 

sendo distribuídos, em adição à devolução do texto original para Hafsa. No caso das 

variantes do texto sagrado, com o tempo foram destruídas ou esquecidas pelos leitores. 

Na atualidade o Alcorão é apresentado em volume único, sendo composto de cerca de 

6236 versículos, com extensão comparada ao do Novo Testamento, sendo a obra religiosa 

dividida em 114 suras.  
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 A quase totalidade das suras, exceto a sura de número nove, tem início com a 

seguinte proclamação: ‘Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso’. Exceto o texto 

introdutório, a sura de número 1 é composta de somente cinco breves linhas, com as suras 

ordenadas em ordem decrescente, ou seja, as maiores ao início, as médias ao meio e as 

menores ao final do texto. O título das suras vem precedido de uma palavra ou passagem 

mencionada em seus versículos. Após o título, observam-se indicações gerais, tais como 

o local da revelação, se em Meca ou em Medina, o número dos versículos, os versículos 

deslocados, com o título da sua referência à revelação anterior (VERNET, 2004). 

2.6 A construção da sociedade islâmica em Medina 

 O surgimento do Islã ocorreu na península arábica nos anos iniciais do sétimo 

século da era cristã, com a Arábia intermediada entre duas grandes potências do mundo 

antigo. De um lado, existia o Império Bizantino, na região da Ásia Menor, que sucedeu 

ao antigo Império Romano do oriente, que tinha por religião oficial a igreja ortodoxa de 

origem grega. Na fronteira ao oriente, a Arábia margeava o Império Sassânida, com 

inclusão da Pérsia e da Mesopotâmia, que herdava da antiga civilização do Zoroastro, o 

sistema religioso e filosófico com fundação no século sexto antes de Cristo. Em virtude 

dos contínuos conflitos que dificultavam o trânsito pela Rota da Seda, trazendo as 

mercadorias da China para a região do Mediterrâneo pelo território da Pérsia, os 

comerciantes migraram para rotas alternativas, dentre elas a que atravessava o Hijaz, na 

parte noroeste da Arábia. Tal fato trouxe considerável benefício para a região, 

principalmente para a cidade de Meca, que era um centro tradicional de peregrinação de 

muitas religiões que cultuavam suas divindades no entorno de uma pedra negra, feita de 

um meteorito de trinta centímetros de diâmetro que era concebido como sagrado 

(DEMANT, 1999).  

Neste local em época posterior foi erguido um edifício com formato de cubo, ou 

seja, a Kaaba, que se tornou um local de culto religioso de maior reverência para o Islã. 

A sociedade árabe destes tempos era tribal com um estilo de vida que dava valor para a 

liberdade de circulação, a manutenção da honra e a lealdade a sua tribo ou clã. Eram 

frequentes as lutas pelos recursos naturais escassos, que dava margem a ciclos de 

vingança entre os clãs.  
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 Conforme Schwartz (2003), em tal contexto histórico entra em cena a figura 

notável de um comerciante chamado Muhammad ou Maomé, que viveu entre 570 a 632 

d.C., pertencendo a uma parte do clã dos coraixitas, sendo um dos maiores detentores de 

poder na cidade de Meca. Com a idade de 25 anos, Maomé se casou com Khadija, uma 

viúva rica, com a qual teve uma filha única, chamada Fátima.  

 O profeta Maomé era mercador, com os historiadores tendo a crença de que 

recebeu influências religiosas dos povos judeus e cristãos, dos quais fincou suas 

perspectivas de religião monoteísta. Com a idade de 35 anos, Maomé resolveu um conflito 

entre três xeiques no interior do templo em Meca, chegando a conclusão por conta deste 

episódio que poderia ser também um líder religioso. Por fim, com 40 anos de idade, o 

profeta Maomé sentiu o chamado do anjo Gabriel, ou em árabe (Jibril) para realizar a 

pregação da palavra de um Deus único e todo-poderoso, perante o qual todos os seres 

humanos deveriam prestar culto e se submeter de modo incondicional.  

 Na opinião de Hume (1931), de tal condição vem o termo ‘islã’ que tem 

significado de submissão, com a palavra ‘muçulmano’ tendo a significação de ‘aquele 

que se submete’. Segundo a tradição islâmica, com a idade de 50 anos, Maomé recebeu 

o chamado de Alá que o levou durante a noite para Jerusalém, na esplanada do templo, 

para estabelecer conversação com Jesus, Moisés e Abraão. Seguido a este fato, o profeta 

Maomé, na companhia do anjo Gabriel subiu por uma escada até atingir o sétimo céu.  

 Decorridos dois anos de sua pregação que proferia duras palavras contra a 

idolatria, a elite comercial da cidade de Meca o expulsou na companhia de seus 

seguidores. Foram então para a cidade de Iatreb, que posteriormente foi denominada 

Medina, que se localiza 300 quilômetros ao norte da cidade de Meca. Tal episódio ficou 

conhecido como Héjira, que deriva da palavra migração em árabe (hijra), que serve como 

marco do início do calendário dos povos muçulmanos, no ano de 622 d.C. Com o decorrer 

do tempo, os muçulmanos dominaram militarmente a cidade de Medina, que se tornou a 

primeira sociedade a conviver sob as leis islâmicas. Em virtude do crescente poder 

político e militar de Maomé e seus seguidores, houve uma aglomeração das tribos árabes 

em torno de seu projeto político e religioso. Devido a tal, Maomé impôs sua autoridade 

em Meca, sua cidade natal, limpando o templo sagrado chamado Kaaba de todos os 

deuses pagãos, estabelecendo o Islã como religião única na cidade de Meca. Na ocasião 

da morte de Maomé no ano de 632, que ocorreu nos braços da esposa favorita que tinha 
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em seu harém, quase a totalidade da Arábia estava sob domínio dos muçulmanos. Na 

ótica de seus seguidores Maomé tornou-se uma figura de alta relevância histórica, sendo 

concebido como o último e maior dos profetas de Deus e importante exemplo a ser 

seguido em todas as áreas da vida (BEVERLEY, 2002).  

No livro sagrado do Alcorão, na opinião da tradição islâmica existe a revelação 

direta e pessoal de Deus ou Alá, concedendo a este livro o caráter de divino, com 

afirmação de que existe um protótipo do Alcorão no próprio céu, de modo a gerar uma 

curiosa inversão de valores em relação ao cristianismo. No Alcorão, a pessoa de Jesus 

ocupa um lugar de destaque com a Bíblia exercendo um papel subordinado.  

2.7 Expansionismo Islâmico e liberdade religiosa 

 Em virtude de suas importantes conquistas militares, o povo muçulmano fundou 

vastos impérios. O primeiro império muçulmano chamado de Omíada durou por quase 

um século, ou seja, de 661 a 750 d.C., com sua capital fincada em Damasco, na Síria, com 

uma extensão territorial imensa que cobria desde a península ibérica até a Índia. O citado 

império fez a conquista do norte da África até o deserto do Magreb em Marrocos, sendo 

notória a invasão da Espanha no ano de 711 d.C., mas, a entrada do povo muçulmano no 

continente europeu sofreu um freio permanente em função do exército francês no ano de 

732 d.C., na batalha célebre de Tours ou mais reconhecidamente Potiers. A figura 2 traz 

a ilustração da extensão do avanço do Islã pelo mundo antigo conhecido. 

Segundo Lewis (2010), o avanço da civilização muçulmana neste período da 

história trouxe sérios prejuízos ao cristianismo, tanto para os povos do Oriente Médio 

quanto às populações do norte africano. Centros importantes da fé cristã como Antioquia, 

Alexandria e Cartago caíram em definitivo nas mãos do Islã. A princípio, os cristãos 

receberam um tratamento de tolerância por enquadrarem-se na categoria de ‘povos do 

livro’, a saber, populações de religião monoteísta que seguiam os preceitos de um livro 

sagrado. Os muçulmanos não pressionavam os cristãos para sua conversão, conferindo 

aos últimos a condição de comunidade protegida, ou em árabe (dhimma). Porém, os 

cristãos conviviam com várias limitações, nunca gozando de plena proteção pela religião 

islâmica. Os cristãos usavam um vestuário diferente e pagavam um tributo individual 

especial chamado de jizya em árabe.  



45 
 

 Conforme Lewis (2010), por volta de 740, houve uma revolta muçulmana de não 

árabes, ou mawali, que receberam a liderança de Abi Al-Abbas, que tinha parentesco 

distante com Maomé, que venceu militarmente o exército Omíada, tomando o comando 

de parte considerável de seu território. A dinastia nova insurgente, com sede em Bagdá, 

fez a equiparação dos direitos de todos os muçulmanos. O Império Abássida que 

prevaleceu entre 750 a 1258 d.C., foi o mais poderoso e avançado dos tempos históricos 

de então, mormente em seus dois primeiros séculos, configurando uma época de 

impressionante prosperidade e elevação do estado da arte da cultura, sendo considerado 

um período de ouro da civilização muçulmana. A esta época, a história se atribui avanços 

importantes no campo de vários setores do saber humano, tais como na matemática, 

astronomia química, medicina, filosofia, literatura, tecnologia civil e arquitetura.  

 No decorrer do século XI, os territórios do Islã sofreram a invasão dos povos 

tribais nômades provenientes da Eurásia, que mesmo acolhendo a fé islâmica, geraram 

um grande tumulto e destruição durante um tempo histórico considerável. Dentre os 

elementos principais dos considerados povos têm-se os turcos e os mongóis. Para 

compensar, turcos tiveram um êxito decisivo contra o exército bizantino na famosa 

batalha de Manziket, que gerou um importante abalo na configuração geopolítica da 

região. Tais turcos seljúcidas criaram um sultanato que teve o mérito de abarcar a Síria e 

a Palestina.  

 Segundo Miller (2002), as dificuldades impostas pelos sultões islâmicos aos 

peregrinos cristãos que tencionaram fazer visita aos locais sagrados na Palestina 

representaram a motivação inicial para as Cruzadas, que se deram entre 1096 a 1291, 

denotadas por extensas campanhas militares das nações europeias que foram 

transformadas em símbolo de ofensa cristã contra o islamismo. Porém, considerando uma 

perspectiva estratégica e psicológica, a retomada da península ibérica chamada pelos 

árabes de al-Andalus, representou uma perda mais sentida pelos muçulmanos, com sua 

conclusão no ano de 1492 com a tomada da cidade de Granada, Espanha. Mais 

devastadora ainda para o predomínio do Islã foram as invasões dos povos mongóis 

comandados por Gengis Khan e seus sucessores, mormente no decorrer do século XIV. 

Nos quesitos cultural e religioso, a consequência principal de tais invasões foi o 

recrudescimento dogmático do Islã, que se tornou mais fechado em termos de tolerância 

em relação a suas dissidências internas e na mesma medida para os seguidores de outros 

sistemas religiosos. (MILLER, 2002), assegura que tal virada na teologia do islã em 
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direção conservadora teve reflexos na capacidade dos seguidores do islamismo em reagir 

positivamente aos desafios lançados a posteriori pelos povos do Ocidente.  

 Por intermédio de outra tribo de origem turca, sob liderança de Osman, foi criado 

o imponente e duradouro Império Otomano, que prevaleceu entre 1281 a 1924. Este 

império fez a tomada de Constantinopla no ano de 1453, que pôs fim ao Império 

Bizantino, representando uma grande perda para as hostes do cristianismo. Os turcos 

otomanos seguiram seu caminho de avanço pela região do Balcãs até chegar à cidade de 

Viena, na Áustria, realizando a conquista desde o Oriente Médio e a parte norte da África 

até as cercanias de Marrocos. Foi implantada por todo Império Otomano a supremacia da 

facção sunita, sem, porém, obter êxito na conquista da Pérsia, na atualidade Irã, que 

permanece sob o domínio da facção islâmica sunita. Após um extenso período de 

decadência, o Império Otomano atingiu seu fim em razão da Primeira Guerra Mundial, 

sem antes, porém, deixar de produzir um genocídio histórico, a saber, contra a população 

da Armênia, entre os anos de 1915 a 1923 (BEVERLEY, 2002). 

 No decorrer dos séculos, o islamismo experimentou uma expansão com amplitude 

na Índia, na região sudeste da Ásia, principalmente na Indonésia, na Malásia e nas 

Filipinas, bem como na parte saariana e oriental do continente africano. Na Índia, ocorrem 

violentos choques com a religião hindu, que produziram ao fim do século XVII um 

fundamentalismo hindu, profundamente contrário à teologia do Islã e aos princípios de 

vida muçulmanos. Na mesma esteira em que o Império Otomano e outras ordens 

islâmicas entravam em declínio histórico, o Ocidente cristão observou um importante 

florescimento dos saberes culturais, intelectuais e políticos, que resultaram da chamada 

Reforma Protestante, do iluminismo e do advento da Revolução Industrial.  

 Por fim, segundo (MILLER, 2002), os territórios de forte influência islâmica 

localizados na Ásia, na Índia e no próprio Oriente Médio, foram submetidos por um breve 

período histórico ao governo das potências coloniais da Europa. Tais fatos, em adição às 

circunstâncias da geração do Estado de Israel, fomentaram um sentimento de humilhação, 

injustiça e trauma aos olhos do povo muçulmano que teve como consequência a formação 

da concepção política conservadora do Islã ou em outros termos do radicalismo dos 

grupos muçulmanos. 
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CAPÍTULO 3 

O ETHOS DO ISLÃ  

Em termos históricos o crescimento geográfico do califado ocorreu por diversos 

meios além dos militares, como os contratos com os povos não aderentes a fé islâmica. 

Os súditos não muçulmanos chamados de dhimmi recebiam proteção do califado em troca 

do pagamento de taxa especial. Nos primeiros séculos do islamismo tal acordo tinha 

vantagens, pois propiciava a convivência relativamente pacífica entre os povos, além de 

a cobrança atingir um valor inferior ao tributo cobrado pelos impérios bizantino e 

sassânida em relação aos seus territórios vizinhos.  

No califado abássida era permitido aos dirigentes das comunidades cristãs o 

desempenho de funções públicas, exercendo a supervisão de escolas e serviços sociais, 

tentando ao mesmo tempo preservar sua doutrina e prática litúrgica de desvios de conduta 

como destaca Hourani (2006). Os cristãos também procediam a supervisão nos tribunais 

onde eram ministradas as leis pelos juízes, que resolviam disputas civis entre membros 

de sua comunidade ou desacordos momentâneos. No império otomano tanto judeus 

quanto cristãos ocupavam importantes cargos na administração. Para os estudiosos em 

direito islâmico, os contratos garantidores de proteção para as minorias davam evidência 

do compromisso da religião islâmica com o preceito da liberdade religiosa. Em adição a 

tais contratos tem-se o descrito no alcorão que não prescreve nenhuma imposição em 

termos de religião (Alcorão, 2:256), que recebe interpretação do povo muçulmano como 

uma prova escrita da tolerância religiosa no seio do Islã. 

Conforme Armstrong (2001) existem outros versos do Alcorão que ditam normas 

sobre a liberdade religiosa para a estrutura do direito islâmico da forma: ‘Vocês têm a sua 

religião, e eu tenho a minha’ (Alcorão, 109:6); ‘Porém, se teu Senhor quisesse, os que 

estão na terra tinham acreditado de forma unânime’. 

Farah (1998) ressalta que outro preceito do alcorão diz: ‘Seria lícito, ó Mohammad 

impelir os humanos a serem crentes? (Alcorão: 10:99). Segundo esta interpretação, a 

liberdade de crença tem caráter fundamental para os direitos do homem, sendo que o Islã 

proclamou primeiro este preceito. 

Somos lembrados por Garaudy (1998) que em termos históricos no decorrer do 

século XIX em virtude da codificação da doutrina do saber hanifita no Império Otomano, 
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os preceitos jurídicos islâmicos passaram a ter aplicação para os não muçulmanos. Depois 

da Primeira Guerra Mundial, Mustafa Kemal Ataturk, que liderava o movimento 

nacionalista no país turco e foi seu presidente após o estabelecimento da república, forçou 

uma agenda de secularização social no afã de imprimir uma identidade nacional 

essencialmente turca.  

Do advento da independência turca e em decorrência dos preceitos constitucionais, 

surgiu a necessidade de desenvolvimento de políticas de governo e códigos de leis 

referentes às identidades nacionais dos estados recém-criados, de modo que restrições de 

natureza social e governamental da religião vieram no bojo da construção da identidade 

nacional. E após este período o Islã surge como uma estratégia de reforço da identidade 

nacional, na busca de valores autênticos da organização da sociedade. Tal pano de fundo 

histórico serve para ilustrar as restrições às manifestações religiosas e a ocorrência de 

perseguição por motivo religioso na realidade islâmica (SILVA, 1997). 

Piazza (1991) destaca que existem dados estatísticos provenientes de quinze de um 

total de vinte países aderentes de certo modo à sharia, (código de leis do islamismo) e que 

possuem população superior a 2 milhões de habitantes, tem estabelecido um preceito 

constitucional do direito à liberdade religiosa. Tal estatística tem correspondência à cerca 

de 67% dos países, ficando abaixo de percentual observado no mundo como um todo. 

Contudo, nos quinze países considerados, existem quatro ou mais normas 

infraconstitucionais que dão restrição à prática da religião de certo modo. Outro dado 

relevante é que grande parte das vítimas de perseguição religiosa nas nações de 

ascendência muçulmana fazem parte de seitas ou parcelas minoritárias dos cidadãos 

muçulmanos. Na tentativa de explicar a origem de tais fatos, deve-se vislumbrar que a 

tradição do direito islâmico faz reconhecimento da diversidade de escolas doutrinárias, 

acomodando perspectivas religiosas díspares sobre as exigências de sharia.  

De acordo com Oliveira (1976), a estrutura codificada do direito, empregada no 

decorrer do século XIX, em associação à afirmação do modelo de Nação-Estado, trazem 

perturbação à chance de convivência entre diferentes interpretações do direito islâmico, 

dando margem a conflitos entre os povos muçulmanos acerca da extensão de sua 

aderência aos preceitos religiosos, em adição à competição entre as interpretações 

possíveis da religião islâmica no sentido de assumir a condição de versão oficial do 

Estado.  
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No âmbito do governo ou Estado, o controle exercido sobre a religião tem o fito de 

reduzir o risco de oposição religiosa ou quebra da estabilidade social. Tal fator denota-se 

de maneira mais incisiva nos contextos em que os órgãos estatais não possuem 

importância suficiente para dirimir os conflitos, como se observa na grande maioria das 

nações do mundo islâmico. Normalmente os governos islâmicos tendem a aliar-se à 

religião dominante, em vez de efetuar o controle das atividades religiosas, atribuindo à 

religião de maioria populacional preponderante o reconhecimento de seus preceitos e 

normas, ou nas situações específicas vistas no mundo islâmico, com a imposição da 

sharia. No âmbito da religião dominante, o exercício da restrição da liberdade religiosa 

cumpre o papel de reduzir as ameaças a sua proximidade do poder estatal e a competição 

com outras interpretações religiosas. De forma que quanto mais extenso for o 

estreitamento entre religião e Estado, existirá maior probabilidade de uso das forças 

estatais para perseguir os praticantes de religiões competidoras (KAMEL, 2007).  

Existem vários motivos para tal prática pelo Estado, primeiramente na consideração 

da retórica entre ser fiel à sharia que tem base nos preceitos do Alcorão, e atender às 

normas da Constituição do país, os povos muçulmanos tendem a aliar-se às normas do 

livro sagrado. Em segundo lugar, o chamado secularismo tornou-se uma construção social 

vazia e impraticável. Na concepção islâmica o secularismo é de praxe associado a uma 

invasão intelectual do mundo ocidental, em todas as fases históricas de afirmação e 

declínio do Islã na realidade mundial. O secularismo surgiu no bojo da simbologia na 

crença equivocada da primazia do racionalismo, seguindo um raciocínio de hostilidade à 

religião como estratégia de orientação na esfera pública (GIRARD, 1990).  

Na proporção que os preceitos encontrados no livro sagrado do Alcorão devem 

exercer influência no ordenamento jurídico contemporâneo, observa-se uma perspectiva 

religiosa que concentra os mecanismos de regulação das ações da sociedade no tocante a 

religião, contrapondo o modelo secular do mundo ocidental que tenciona limitar a 

eficiência da liberdade religiosa nas nações do universo islâmico. Parafraseando um 

estudioso da questão muçulmana de origem sudanesa chamado Abdullahi Ahmed Na-

Na’im, no tocante a liberdade religiosa sob tutela estatal tem-se que ‘tudo o que o Estado 

prescreve e impõe, deixa o âmbito religioso em virtude da ação do próprio Estado em 

impor seu pensamento de modo coercitivo’ (DEMANT, 2004).  
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Não fica claro até que ponto o exercício do secularismo requer o distanciamento 

entre a Igreja e o Estado, principalmente considerando que não existe uma igreja que 

assume contornos institucionais no universo do Islã.  

3.1 Conceituando o Ethos do Islã 

  Existem elementos no 1ethos, ou seja, na estrutura lógica e na formação da 

concepção da realidade do Islã, que dificultam a convivência pacífica com outras 

religiões. Ao se referir a tolerância religiosa no Islã, o quadro que surge na mente denota 

não a falta de aceitação das outras crenças, mas sim uma vertente de superioridade em 

relação às outras práticas religiosas, com a possibilidade de alteração instantânea da 

atitude do crente islâmico perante os demais. 

Neste ponto é importante considerar a seguinte questão: será que as ações do 

fundamentalismo islâmico configuram na prática um desvio do Islã verdadeiro, como 

alegam muitos simpatizantes da religião islâmica? 

É bem comum ouvirmos expoentes do islã dizendo que o mesmo é uma religião 

de paz, eximindo a sua religião de qualquer culpa inerente em relação aos conflitos 

internos do islã e deste com as outras religiões em diversos países do mundo. Tem 

havido um esforço grande dos seus pensadores para tirar a pecha de religião de guerra e 

terrorismo de cima do islamismo, pois a maneira como tais fatos têm sido noticiados e 

os vários conflitos envolvendo o islã tem alimentado, ao longo dos anos, esta maneira 

de ver o islã na cabeça de muita gente.  

  Pimentel (2008), afirma que ao se referir a paz, na mente islâmica esta tem 

conotação da paz resultante do predomínio total do Islã, e não aquela que provém do fim 

das animosidades entre as religiões. Na verdade, a esperança do Islã centra-se na 

submissão de todos os seres humanos às suas práticas e concepções. Tal sentimento de 

superioridade vem em companhia de uma hipersensibilidade que torna os islâmicos 

capazes de reagir de modo desproporcional ao que visualizam como ameaça ou descaso 

com sua religião.  

                                                             
1 Ethos é uma palavra grega (ἦθος) que significa hábito, costume, uso. Em sociologia refere-se ao caráter, 

disposição, ao conjunto de traços e modos de comportamento que conformam o caráter ou a identidade de 

uma coletividade, por fim é uma espécie de síntese dos costumes de um determinado povo. 
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 Armstrong (2002), para exemplificar tal panorama, cita o caso do 

desaconselhamento feito pelo profeta Maomé a respeito da reprodução de sua figura, visto 

que esta poderia se tornar um objeto de culto. Tal atitude não impediu que artistas 

islâmicos medievais o fizessem em suas obras de arte. Na atualidade, caso exista a 

reprodução ostensiva de um desenho de Maomé, mesmo que de forma inocente e 

respeitosa, tal fato é motivo para acusações de blasfêmia com pena de morte e muitas 

atitudes violentas de islâmicos ensandecidos nas várias partes do mundo dominadas pelo 

Islã. Tal sentimento de ofensa não se faz presente dessa maneira nas outras religiões ainda 

que considerados atos sacrílegos pelas mesmas.   

Outra dificuldade do islã reside em correlacionar o Cristianismo com os males que 

são observados no Ocidente, em adição aos procedimentos dos países ocidentais no trato 

com as nações do mundo islâmico. No universo do Ocidente há tempos existe a separação 

entre Igreja e Estado, com as sociedades da Europa e da América com forte secularização, 

tendo há tempos abandonado os melhores princípios e noções do cristianismo. Também 

não é justo o tratamento que os islâmicos dispensam às comunidades cristãs que vivem 

em situação de dificuldade nos países de religião islâmica. Sobre a alegação de que as 

atitudes extremas de fé são uma perversa distorção dos verdadeiros princípios do Islã, é 

importante situar que na religião cristã, mesmo as facções mais reacionárias do ponto de 

vista da doutrina ou da ética cristã, não são capazes de produzir ações de violência por 

motivação religiosa. Apenas os praticantes da fé islâmica fazem a alusão da grandeza de 

seu Deus, no mesmo instante que cometem atos de veemente crueldade. A agressividade 

premente nas práticas islâmicas desde sua concepção é demostrada em muitos casos de 

terrorismo, conduzindo a concluir que a diferença entre os radicais islâmicos e os 

seguidores majoritários da religião não se apresentam em sua natureza, mas sim no grau 

de envolvimento com os princípios sectários da religião. A distância que existe entre Dar 

al-islam, que significa a casa do Islã, e Dar al-hard, que tem conotação de a casa da guerra, 

é uma barreira muito tênue, que demostra a falta de tolerância com a parcela do mundo 

ainda não praticante da fé islâmica 

 De forma geral a argumentação referente a tolerância religiosa no Islã deveria se 

fundamentar em três aspectos, a saber: nos exemplos das atitudes assumidas pelo profeta 

Maomé, nas passagens do Alcorão que norteiam as atitudes dos muçulmanos perante os 

outros grupos e situações práticas de convivência salutar entre muçulmanos e seguidores 

de religiões diversas. Em contrapartida os seguidores do Islã para inverter a ordem da 
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discussão, indicam exemplos de intolerância religiosa no cristianismo, fazendo menção 

neste sentido às Cruzadas, ao terror da Inquisição Católica, à guerra e expulsão da 

população moura da península ibérica, ao extermínio da população indígena efetuada na 

América, ao flagelo da escravidão às populações da África negra, entre outros fatos 

históricos. Os partidários do Islã se abstêm de modo deliberado a considerar que nenhuma 

de tais ações históricas foi motivada por preceitos e valores do cristianismo, com a 

lamentação por parte dos cristãos da atualidade de tais crimes passados que foram 

cometidos em nome da religião de Cristo. Em contraposição, analisando detidamente os 

aspectos do Islã, verifica-se muitas nuances preocupantes quanto à temática da tolerância 

religiosa em suas fontes, em sua historicidade própria e nas ações dos grupos islâmicos 

da atualidade (SHAH-KAZEMI, 2012).  

Segundo Omar (2008), em virtude de ser o mais recente dos grandes sistemas 

religiosos do mundo, por visualizar seu fundador como o último e mais relevante dos 

profetas da história da humanidade, e por crer que seu livro sagrado é o portador direto 

da palavra de Deus dirigida aos homens, o islamismo acredita que tem por meta conduzir 

toda a humanidade ao conhecimento de Alá, se submetendo a ele. Por outro lado, apesar 

do caráter universal do cristianismo, é sabido pelos cristãos que nunca haverá total 

aceitação da humanidade a seu evangelho. No caso dos muçulmanos existe a crença da 

unicidade de sua fé como condutora à revelação divina, estando dispostos a usar qualquer 

estratagema para afirmar tal condição.  

Na ótica de Khan (2009), porém, tal mentalidade não condiz com o espírito de 

tolerância, visto que a tolerância implica em que todos tenham o direito de acreditar no 

que quiser sem sofrer qualquer tipo de coação tanto à crença quanto à descrença. Outra 

vertente preocupante no Islã reside na profunda veneração acerca das origens da fé desta 

religião.  

Desse modo, segundo Kazmi (2010), tanto a pessoa do profeta Maomé quanto o 

livro sagrado do Alcorão recebem a categoria de intocáveis. O fundador do islamismo é 

idealizado, sendo visto como ser perfeito nas suas ações e virtudes. Ele denota o profeta 

Maomé como um protótipo do perfeccionismo humano e espiritual, ideal basilar da vida 

moral, a perfeição em forma humana, um modelo perfeito de ação no campo ético etc. 
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A questão é que o profeta Maomé também exerceu atividades políticas e militares, 

empregando a força e a violência no afã de impor suas convicções. O Alcorão, apesar de 

ser pleno de palavras brandas aos muçulmanos para tratar os membros das outras 

religiões, também contém outras passagens que são cheias de relevante agressividade.  

 Neste quesito pode-se afirmar residir uma discrepância importante entre o 

islamismo e o cristianismo. Embora a pessoa do Cristo tenha se eivado de ódio na 

expulsão dos comerciantes do recinto do templo, a totalidade da mensagem de Cristo tem 

fundamento no amor ao próximo, no perdão, em não retaliar o erro do próximo e em 

pregar pacificamente o reino de Deus. Também são dignas de nota as passagens bíblicas 

cristãs. 

 Embora sejam encontradas no Antigo Testamento cristão citações muito 

contundentes acerca dos outros povos, as populações judias da atualidade e também os 

cristãos atuais não empregam tais citações para empreender guerra contra aqueles que 

possuem uma crença diferente. Existem muitos fatores de cunho exegético e histórico que 

abrandam ou afastam completamente a aplicação literal de tais textos na realidade atual. 

Para o Islã a situação é diferente. A elevada devoção dos praticantes da religião islâmica 

faz com que as práticas de origem, os valores, os métodos permaneçam em legitimidade 

nos dias presentes. É costume do povo muçulmano, citar uma passagem conhecida do 

Alcorão de diz: ‘Não deve haver coação na religião’ (2:256). Mas outros setores do livro 

sagrado não apresentam tanta condescendência, com tal fato aclarado à luz do conceito 

de jihad ou guerra santa (GELLNER, 1992). 

 Em síntese, pode-se dizer que a observação geral de como tem se comportando o 

povo muçulmano nos cinquenta países onde são maioria hoje, nos fala muito sobre o ethos 

do islã. A maneira como a maioria deles tem tratado os de outra religião no dia a dia, a 

liberdade de expressão, o respeito aos conceitos internos de cada religião e o espaço de 

atuação que tais religiões têm tido em cada um dos países de predomínio islâmico, aponta 

claramente para nós a essência do ethos do islã. 
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3.2 Liberdade, Tolerância e Jihad 

Como já ressaltamos, a religião islâmica teve surgimento no decorrer do século VII, 

em razão das pregações de Maomé de natureza política-religiosa. O profeta e 

comerciante, aos 40 anos de idade recebeu diretamente de Alá o tanzil, com um rol de 

revelações e preceitos religiosos. Maomé, de início, apregoa as revelações recebidas na 

cidade de Meca, porém sofre intensa perseguição e deixa a cidade, espalhando a 

mensagem do Islã pelas comunidades do deserto por onde seguia seu caminho. O profeta 

Maomé é considerado descendente de Ismael, o filho de Abraão, que é profeta de suma 

importância para os povos judeus e cristãos.  

Apesar do valor dado ao Alcorão, podemos entender que o povo muçulmano tem 

outras fontes de crença além das palavras de Maomé. Em sua obra intitulada ‘O oriente 

médio, do nascimento do cristianismo até a atualidade’, o citado autor profere que para 

os muçulmanos Maomé é o Selo dos Profetas, ocupa a última posição dentre uma extensa 

série de apóstolos de inspiração divina, sendo que cada profeta trouxe ao mundo um 

conjunto de revelações impressas em livros. Maomé é simplesmente o maior de todos os 

profetas, completando e substituindo todas as revelações outrora proferidas (LEWIS, 

2003). 

 Para Geertz (1989), a figura de Jesus também tem importância para os crentes do 

Islã, na mesma medida que outros profetas bíblicos e participantes da Torá, denotando 

vários aspectos comuns entre as religiões imaginados. Segundo o islamismo a diferença 

reside no fato de que Maomé foi enviado por Deus para propalar novas ordens, na 

condição de mais um profeta, porém o maior de todos já vistos. O livro do Alcorão contém 

as revelações divinas para Maomé, dirigidas ao povo muçulmano, sendo na ótica do 

islamismo o livro profético mais relevante. O profeta Maomé faz em sua pregação a 

defesa de um regime teocrático para assumir o governo das nações da península árabe, 

empregando a chamada guerra santa, ou jihad como meio de propagação da nova religião 

para os povos. 

 Na opinião de Freire (2005), é lícito tecer considerações neste ponto. Vários 

grupos radicais se baseiam numa leitura errônea do conceito de jihad preconizado no 

Alcorão, para justificar suas práticas violentas de guerrilha, conduzindo os povos do 

Ocidente a creditar ao Islã a característica de religião violenta. Realmente no Alcorão 
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encontram-se muitas suras que são incitadoras de ações de guerra. 

 Não podemos esquecer que existem relatos de práticas que podem ser 

consideradas violentas tanto no Velho Testamento quanto no Alcorão. Ambos possuem 

passagens sobre guerras e ações de aniquilamento do inimigo ao fio da espada. No 

Alcorão se encontra trechos da forma: ‘Uma vez terminados os meses sagrados, matem 

os idólatras onde quer que eles estejam, ou os apanhem e os façam prisioneiros, os vigiem; 

porém se de fato eles se converterem, se guardam a oração, e cedem esmola aos pobres, 

então os deixe partir, pois Deus é pleno de indulgência e misericórdia’. Sura 9:5. Já na 

ótica dos cristãos dos tempos do Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus toda forma 

de violência passou a ser condenada, com o amor ao próximo, mesmo que ao inimigo, 

passando a ser divulgado. Os ensinamentos presentes no Novo Testamento são contra o 

uso da força como meio de apresentação do cristianismo. Neste sentido até Jesus ensina 

a dar a outra face em caso de injúria de seus seguidores (CANER e CANER, 2001).  

 Um fato perigoso, é que na religião islâmica muitos partidários acreditam que o 

melhor meio de propagar a religião é por intermédio da espada, e como em todas as 

facções religiosas, no Islã existem crentes extremistas, mesmo que tal concepção não seja 

de correspondência ao pensamento da grande maioria dos fiéis. A Constituição do Irã tem 

base nas leis islâmicas, e em seu artigo 23 denota que ninguém deve ser incomodado por 

possuir certa crença. Tal artigo, entre outros, dota os cidadãos do Irã da liberdade de culto 

de qualquer outra religião, a despeito dos preceitos islâmicos constitucionais. A relação, 

no entanto, é contrária, pois cientes que a revelação escrita dá margem à múltiplas 

interpretações, após proceder a uma interpretação radical, os grupos fanáticos decretam 

que sua concepção é a única justa e possível. 

3.3 O Conceito de Jihad 

O conceito de Jihad é sem sombra de dúvidas o mais importante a ser compreendido 

no Islã para identificar os caminhos da tolerância, liberdade religiosa e sua cosmovisão. 

A doutrina do Islã faz aceitação à três formas de certo modo pacíficas de jihad ou o 

esforço em favor da fé, a saber, do coração, da boca ou da perna e da mão. Mas também 

se tem uma quarta forma de jihad, ou seja, a jihad da espada, que tem domínio sobre a 

história e a jurisprudência do Islã. Em muitas passagens do Alcorão, a jihad tem 

significado de apelo à luta física em favor do islamismo. A formulação da jihad admite 

quatro etapas de evolução no Alcorão. Na época em que o islamismo era ainda incipiente, 
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o profeta Maomé era adepto de uma política de persuasão pacífica. A seguir, Maomé 

decretou que a luta era permitida apenas para afastar a agressão e obter de volta bens 

subtraídos por infiéis, (22:39). (BINGEMER, 2002) 

 Por outro lado, tal permissão de luta em condição de autodefesa tornou-se uma 

obrigação da religião islâmica para combater quem desse início a hostilidades contra o 

povo islâmico. À medida que a doutrina evoluiu, Maomé deu instrução de que aqueles 

que sacrificassem sua existência na guerra pela causa de Alá, teriam direito ao nível mais 

elevado do firmamento (9: 38-39). No terceiro estágio a jihad migrou da defesa para o 

ataque, com exceção dos quatro meses do ano destinados à peregrinação religiosa: ‘Após 

os quatro meses, deem combate e matem os idólatras onde estiverem, faça-os prisioneiros, 

os cerquem e armem emboscadas a eles. Mas, caso eles se arrependam e passem a dar 

esmolas, deixa-os em paz, porque Deus é indulgente e misericordioso’, (9:5). O estágio 

final de evolução da jihad promoveu o afastamento de toda e qualquer limitação sobre o 

período a batalhar pela causa de Alá. No caso de haver um comando por um líder 

reconhecido, aos muçulmanos é lícito atacar os incrédulos em qualquer tempo e lugar, 

rendendo-os ao exército do Islã: ‘Deem combate a aqueles que não creem em Deus e na 

existência do juízo final, não consumam aquilo que Deus e o seu profeta proibiram, 

estejam alertas com aqueles que não receberam o Livro, até que na condição de 

submissos, façam o pagamento do tributo’, (9:29).  

  Cherem (2011) acentua que em concordância com a jurisprudência do Islã, o 

último estágio da jihad é normativo para o islamismo. A execução deste princípio que 

estabelece a jihad como guerra santa, dá explicação sobre a expansão muçulmana no 

decorrer da história, nos territórios anteriormente cristãos. O islamismo é a única das 

importantes religiões que principalmente em seus primeiros séculos de existência, 

empregou de modo sistemático a conquista militar como estratégia de expansão de sua 

fé. O povo muçulmano não sente constrangimento deste passado inglório, mas sim 

orgulho de tal herança de lutas e conquistas.  

3.4 A Submissão como essência do Islã e suas implicações 

 Após a pregação de Maomé o islamismo experimentou uma importante evolução. 

Houve uma considerável expansão do alcance dos ideais do Islã, em virtude dos religiosos 

Abu Bakr, Omar, Othmân e Ali em seus califados. Porém, neste período instalou-se um 

conflito entre os líderes de grandes proporções que veio a estabelecer um marco na 
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história do islamismo. Tal conflito se deu entre os simpatizantes de Ali e os coraixitas, 

em virtude da vitória de Mo’awiya na disputa por uma dama chamada Fátima com um 

primo e genro de Maomé, que conduziu a formação dos grupos xiita e sunita e o 

estabelecimento do governo dinástico dos Omíadas na cidade de Damasco. O grupo xiita 

seguia as ideias de Ali, enquanto que os sunitas eram adeptos do pensamento dos califas 

residentes na capital da Síria (Damasco).  

Refazendo a trilha da história, Mauss (1974), ressalta que no ano de 750 ocorreu 

outro fato importante, que foi a substituição da dinastia dos Omíadas pela dos Abássidas, 

que se sediavam em Bagdá. Neste tempo o império islâmico tinha presença desde o sul 

da França até o Turquestão da China, margeando as fronteiras da Índia, e adentrando na 

parte norte da África.   

Lewis (2010), afirma que no ano de 1258 o exército mongol ocupou a cidade de 

Bagdá assassinando seu califa. No ano de 1517, houve a conquista do Cairo pelos turcos 

otomanos, extinguindo o governo dos califas. No decorrer do século XVII, ocorre a 

retomada do título de califa pelo sultão otomano de Istambul, com o fito de conquistar 

direitos religiosos para os muçulmanos residentes nas terras conquistadas pelos russos. 

Após a revolução turca ocorreu a abolição do sultanato no ano de 1922. Existe um dado 

histórico interessante sobre o refúgio obtido pela dinastia dos Omíadas de Córdoba no 

território espanhol, em razão de sua recusa em reconhecer o poder dos califas residentes 

em Bagdá.  

Vários chefes de pequenos estados islâmicos também reivindicavam o título de 

califa, tanto nos setores xiitas quanto nos sunitas, como observado para os califas fatimitas 

e os xiitas ismaelitas que governavam a região do Egito entre os séculos X e XI. A história 

registra o domínio de vários reis ou sultões em territórios esparsos, mas que empreendiam 

sua luta de expansão do Islã para todas as partes do planeta. Nos tempos modernos, tal 

expansão assumiu contornos mais pacíficos com base na propagação de ideais políticos 

(SAID, 1996).  

Para Hourani (2006), o universo muçulmano assumiu uma condição de diversidade 

importante tanto nos princípios quanto na forma de atuação política, restando a ideia de 

unidade regional amiúde. Com o decorrer do tempo histórico o governo dos califas 
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desapareceu após 1000 anos de prevalência, com sua última figura caindo no ano de 1924, 

sendo, pois, um ente do passado.  

Podemos sintetizar a história do islamismo segundo certas datas características, a 

saber: 

• No ano de 630 Maomé realiza e conquista de Meca; 

• Em 632 ocorre a morte do profeta Maomé; 

• Em 632 ocorre a pacificação da Arábia após um processo de revolta.  

Ele ainda estabelece o período afirmação territorial do islamismo de forma 

cronológica, da forma: 

• No intervalo entre 634 e 640 tem-se a conquista da Síria e da Palestina; 

• É verificada uma expansão do Islã para o oeste pela conquista do Egito em 639, 

da Cirenaica em 643 e da Tunísia em 674; 

• Acontece uma expansão do Islã para leste pela conquista do Iraque em 637, com 

destaque às entradas em Bassorá e Mossul. Com base em Bassorá os exércitos islâmicos 

migraram para o nordeste, para a parte central da Ásia, indo também para o golfo de Omã. 

Também é importante neste período a conquista da Pérsia em 642. 

• A luta dos exércitos islâmicos sobre Bizâncio com destaque para a vitória ocorrida 

em 654 que destruiu por completo a frota de navios bizantinos; 

• Avanços do Islã para a Ásia, com a tomada da Transoxiânia no ano de 674, do 

território do Turquestão pertencente à China no ano de 713, e da invasão da Índia que foi 

iniciada em 698;  

• No caso de Bizâncio, houve o ataque à cidade entre 673 até 677, porém sem 

sucesso, com sua tomada real após alguns séculos;  

• Expansão do Islã na direção oeste do globo em direção a princípio do norte da 

África no ano de 669, chegando à Espanha no ano de 711, recebendo um grande 

contingente de guerreiros islâmicos, com o auxílio dos berberes e o comando de Tarique, 

que emprestou seu nome à localização geográfica do estreito entre Europa e África, pois 

em árabe Gebel Tarique, tem significado de montanha de Tarique. O quadro político de 

instabilidade existente na Espanha em virtude da não aceitação da liberdade religiosa 

provocou descontentamentos na população judia, favorecendo sobremaneira a entrada 

dos muçulmanos na península ibérica. A literatura registra este fato histórico na magistral 

obra do escritor português Alexandre Herculano, intitulada ‘Eurico, o Presbítero’.  
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 No ano de 714 os muçulmanos atingem Narbona. No ano de 732 um cerco é 

efetuado na cidade de Piotiers, localizada no centro-oeste da França, mas o governante 

local Carlos Martel e opõe vencendo a disputa. Na cultura europeia a vitória obtida em 

Piotiers é considerada a salvação de sua civilização. Os árabes em seu entendimento 

acreditam que esta derrota é um fator de atraso para o processo de Renascimento Europeu 

(SAID, 1996).  

  Crone (2004) relata que houve um período de estagnação da expansão árabe 

durante o século IX, dando margem à criação de vários estados independentes no seio do 

império muçulmano, acompanhado de vários rearranjos políticos. Ocorre a retirada dos 

muçulmanos do território da Índia, comunicando ao povo turco a primazia de conduzir os 

interesses do Islã. Mesmo assim, tem-se uma importante evolução do islamismo na região 

do Mediterrâneo, apesar da forte oposição verificada na região norte da Espanha. A 

sociedade do Islã atingiu um importante apogeu. Estudiosos como al-Birini fazem 

acompanhamento ao exército árabe em suas incursões na Índia. A escola de Salermo da 

Itália emprega os conhecimentos médicos provindos dos gregos e árabes. Na península 

ibérica o intercurso cultural entre árabes e cristãos são multiplicados, com a tradução das 

obras de filosofia e ciências da natureza árabe efetuada pelos judeus. O idioma árabe é 

difundido pelas escolas de línguas.  

Hourani (2006) conta que na Sicília mormente após a reconquista de seu território 

pelos normandos, a cidade de Palermo tornou-se um posto irradiador da cultura árabe 

direcionada a Europa, sobretudo no que tange a conhecimentos em arquitetura, ciências 

naturais etc. Dentre os fatos históricos mais relevantes, tem-se: 

• Entre o ano 800 até 1492, houve a reconquista cristã do território europeu, sendo 

que no século XI aconteceu a reconquista parcial da Espanha, restando ao final do século 

XIII apenas o reino de Granada sob o domínio árabe, que por fim sucumbiu em 1492; 

• Os governantes de Bizâncio, depois de resistir à várias tentativas de assalto dos 

muçulmanos firmaram parcerias com outras nações do Ocidente, dando margem a 

formação das Cruzadas. A seguir o povo da Mongólia passou a enfrentar o domínio árabe 

em seu território. No ano de 1258 ocorreu a queda de Bagdá, persistindo sua islamização 

até o século XIV; 

• O exército turco-otomano conquistou Constantinopla em 1453, dando início às 

derrubadas das monarquias europeias. Na região dos Balcãs, nas terras da Hungria, 
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Polônia, Áustria, foi verificado o poderio dos turcos que experimentaram resistência 

apenas na ilha de Malta entre 1565 a 1614. Durante o século XVIII os turcos principiaram 

a deixar tais regiões, dando surgimento a formação dos estados independentes existentes 

hoje no continente europeu.  

 

CAPÍTULO 4 

EXPERIÊNCIAS HISTÓRICAS E SEDIMENTAÇÃO DO PENSAMENTO 

ISLÂMICO 

Ao deixar de ser uma religião local e se tornar universal se expandindo para diversos 

territórios eivados de religiões com ensinos antagônicos à doutrina de Maomé, as 

vivências islâmicas não foram das melhores. Uma história banhada de sangue com 

tragédias para ambos os lados, o que influenciou diretamente na sedimentação do 

pensamento islâmico quanto à sua relação com as outras religiões. A pesquisa apresenta 

agora então uma releitura da história mostrando desventuras desta jornada empreendida 

pelo islamismo da Arábia para o mundo.  

4.1 As releituras da História 

Existe considerável complexidade na religião islâmica, sendo mister a consideração 

de alguns deveres em particular que seu praticante tem por obrigação, e que formam os 

cinco pilares do Islã: (1) proceder a Shahada ou testemunho que tem por significado a 

recitação diária de um princípio de fé basilar, da forma: Não há outro Deus senão Alá e 

Maomé trouxe a profecia. A repetição pura e simples de tal credo representa uma prova 

de conversão; (2) efetuar a Salat ou oração que os seguidores do Islã devem realizar cinco 

vezes ao dia, de preferência em um templo islâmico ou então em cima de um tapete, com 

o tronco voltado para Meca, a cidade sagrada. Na ocasião das sextas-feiras, são realizadas 

cerimônias especiais nas mesquitas. (3) A Zalat ou oferecimento de esmolas, com a 

conversão à religião islâmica associada ao pagamento desta taxa que compõe 2,5% da 

renda do praticante para os pobres e necessitados. Também deve ser observado o (4) Sawn 

ou jejum principalmente no mês sagrado do Ramadã, ou em outras palavras no nono mês 

do ano, os fiéis islâmicos devem praticar a abstinência sexual por completo, consumindo 

alimento e água somente durante o dia. E por fim o preceito basilar da fé islâmica é a (5) 
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Haij ou peregrinação que deve ser feita ao menos uma vez na vida, com direção à cidade 

de Meca, com o fito de caminhar no entorno da mesquita sagrada e proceder a vários 

rituais. Caso o fiel seja impossibilitado, este pode enviar um substituto.  

 Conforme Elass, 2002, outro pilar da religião islâmica reside na jihad, que tem 

significado literal de esforço, em conotação da luta espiritual individual para expandir o 

Islã por todas as partes do mundo. Tal conceito é entendido na ótica dos muçulmanos 

conservadores como guerra santa na defesa de seus territórios e nos objetivos do 

islamismo. Juntamente com os pilares do Islã, existem algumas doutrinas importantes 

estabelecidas a partir do entendimento do ser supremo. Alá é concebido como um Deus 

de característica única, com características de eterno, poderoso, onipresente, 

transcendental e onisciente, restando às práticas politeístas a pecha de idolatria na forma 

de um pecado abominável. Entre Deus e o ser humano existe uma distância 

intransponível, com os mortais devendo guardar absoluta obediência à sua divindade. No 

Islã também são aceitos a existência de anjos, demônios e djinns. Anjos têm a primazia 

de interceder pelo ser humano junto a Alá, com o anjo Gabriel assumindo contornos 

especiais como arcanjo, sendo por vezes chamado de Espírito Santo. As entidades geniais 

ou jiins cumprem um papel intermediário entre os homens e os anjos. Entre os chamados 

jinns encontra-se o diabo que em árabe recebe a denominação de shaytan ou iblis, sendo 

acompanhado de outros demônios chamados de shayatin. Na ocasião do fim do mundo 

ocorrerá uma ressureição geral.  

 Para Demant (1999), a crença dos muçulmanos contempla o juízo final, além das 

noções de paraíso e inferno. Na descrição do paraíso é empregada uma paisagem com 

natureza em abundância, com vários jardins e rios deleitosos, em adição a ricas iguarias 

alimentares e abundantes prazeres de cunho sensual. Na descrição do inferno também são 

empregadas características supostamente reais. Também existe a convicção na 

predestinação das existências, chamada de kismed configurando um fatalismo absoluto, 

na medida em que tudo está pré-estabelecido por Alá. Um paradoxo importante reside na 

relação do islã com as suas duas religiões de partida. Os muçulmanos têm a crença de que 

Deus dispôs ao mundo uma secessão longa de profetas. No Alcorão são mencionados 28 

profetas, com 23 residindo no Antigo Testamento e outros três no Novo Testamento, a 

saber, Zacarias, João Batista e Jesus. Outro profeta considerado é Saleh ou Selá que 

segundo a tradição islâmica é um antigo profeta da Arábia.  
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 Maomé é concebido pela tradição islâmica como último e mais relevante dos 

profetas, com a revelação concedida a Maomé transcendendo a todas as revelações 

anteriores. Maomé se considera herdeiro das tradições do judaísmo e do cristianismo, 

com a parte inicial do Alcorão expressando a esperança da aceitação do profeta Maomé 

pelos chamados povos do livro. Porém, nas partes seguintes do Alcorão, são encontradas 

fortes polêmicas contra o judaísmo e o cristianismo. Maomé nutriu uma postura positiva 

perante os cristãos, decretando que tais povos e os judeus deviam receber proteção sob 

tutela do Islã. A falta de conhecimento de Maomé em relação ao cristianismo ortodoxo é 

evidenciada no texto do Alcorão. O Livro Sagrado traz a refutação de três ensinamentos 

centrais do cristianismo, a saber, que Jesus era o legítimo filho de Deus, que Jesus 

realmente morreu na cruz, e que Jesus era uma divindade trina. 

 Conforme Schirrmacher (2013), na ótica do Islã, Jesus nasceu da Virgem Maria, 

realizando em sua vida muitos milagres, mas recebeu proteção divina de sua morte por 

crucificação e por fim não ressuscitou entre os mortos. Para o Islã, Jesus subiu ao céu na 

ocasião de sua morte e retornará a Terra em tempo futuro. O islamismo faz a alegação 

desprovida de evidências na história de que os cristãos fizeram uma corrupção nas 

próprias Escrituras de modo intencional para adicionar as doutrinas sobre a vida e morte 

de Jesus. Mesmo diante de toda sua grande importância, o Alcorão não constitui a única 

fonte dos preceitos e práticas do Islã. Neste particular existe a tradição do Islã chamada 

de hadith e a lei islâmica chamada de sharia. A tradição do Islã tem referência à pessoa 

do profeta Maomé, sua família e seus seguidores, que são concebidas tanto em relação a 

seus aspectos legais, como aos não legais, de natureza normativa na mesma proporção do 

Alcorão. A sharia tem significado de conjunto de leis islâmicas conforme sua exposição 

no Alcorão, segundo a tradição e a interpretação dos teólogos e juristas muçulmanos mais 

importantes, principalmente na fase inicial da existência do Islã. A sharia abarca todos os 

setores da vida, tais como a prática religiosa, as relações em sociedade com a família, a 

herança familiar, o casamento, tendo também aspectos de lei criminal. Ela ainda traz em 

seu bojo a classificação dos procedimentos humanos em cinco categorias distintas, a 

saber, as obrigatórias, as indicadas, as neutras, as reprováveis e a proibidas, fazendo 

prescrição para as proibidas de punições terríveis de natureza corporal.  

 Conforme Hume (1931), o Islã tem uma característica marcante que reside em seu 

caráter de abrangência ou totalizante, percorrendo caminhos religiosos mais extensos que 

o observado na cristandade medieval. Na fé islâmica todos os aspectos da vida do 
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praticante recebem condicionamento, tanto em termos individuais como coletivos. 

Devido a tal, dentre outras consequências, não há uma separação entre as categorias de 

sagrado e secular, ou seja, entre o espectro religioso e a vida social. Para ele a fé islâmica 

possui grande visibilidade, pois sua prática ocorre de modo muito aberto e em público, 

contrapondo as práticas religiosas do Ocidente que residem na oração privativa e 

silenciosa dirigida ao alcance da espiritualidade.  

 A religião islâmica realiza uma forte atração em relação a seus seguidores, sendo 

objeto de fervor religioso com devoção. O povo muçulmano tem grande interesse pelas 

questões religiosas e dedica-se a falar sobre o assunto. Os praticantes do Islã têm o 

orgulho de participar da construção de uma só comunidade mundial, que também recebe 

a denominação de Dar al-islam, ou seja, a casa do Islã, tendo significado no rol dos 

territórios submetidos à crença islâmica. Porém, em contraposição a comunidade islâmica 

experimenta tensões graves e divisões por razões étnicas, políticas, econômicas e também 

religiosas.  

 Como destacado na introdução deste trabalho, ao longo da história houve grande 

diversidade no islamismo, ocorre o surgimento de muitas vertentes e movimentos de 

cunhos religiosos diferentes. Os movimentos mais notórios são os sunitas e xiitas, que em 

certas partes do mundo são inimigos exacerbados, além dos sufis, que aderem a uma 

tendência mítica e que centram na imanência de Deus, e não no seu caráter de 

transcendência como os demais muçulmanos. O nome de tal facção tem referência à sua 

vestimenta de lã usada largamente, que em árabe significa suf, pelos seus adeptos. 

Existem alguns grupos islâmicos sectários já mencionados, como os alawitas ou nusairis, 

que consistem em uma seita xiita da parte extrema da Síria que presta culto a Ali, os 

alevitas que é uma facção xiita da Turquia influenciada pelo pré-islamismo, os zadistas, 

corrente xiita de concepção moderada que reside no Iêmen, e os ahmadis, que têm 

referência à uma facção messiânica e pacifista com fundação na Índia ao fim do século 

XIX. Nos EUA, existe a nação do Islã, consistindo de um movimento de negros que 

adotam características sectárias, mas que pouco a pouco foram absorvidos pela concepção 

sunita ortodoxa. 
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4.2 O legado das Cruzadas 

A tradição medieval prescreve que nos primórdios do século VII os imperadores de 

Constantinopla e Ctesifonte receberam uma carta enviada por um muçulmano 

desconhecido, que habitava uma terra desconhecida pelo Ocidente chamada Meca na 

Arábia Saudita, cujo nome era Maomé. Na mensagem ele dizia que por intercessão do 

anjo Gabriel veio uma revelação divina que trazia a complementação e a correção das 

anteriores que foram feitas aos profetas Moisés e Jesus Cristo, que receberam deturpação 

por seus seguidores. Mohamed indicava aos monarcas a aceitação incondicional à nova 

fé, se submetendo também ao Islã Decorrido meio século, os exércitos muçulmanos 

encerraram um longo conflito entre a Roma e a Pérsia, realizando a conquista por 

completo do império persa e das terras com maior fertilidade e riqueza material do 

império romano. No princípio do século VIII, houve o desembarque de berberes 

convertidos ao islamismo no território espanhol, e anos depois o exército muçulmano 

obteve êxito na batalha contra o poderio chinês, com a formação de um novo império que 

teria duração de seis séculos. Além de sua superioridade evidente, a vantagem principal 

dos árabes na luta pela expansão territorial de sua ideologia não centrava apenas no 

caráter militar. Sabe-se que seu armamento era de uma qualidade inferior e que as lutas 

entre as tribos do deserto não contribuíram para firmar conhecimento nas estratégias de 

guerra. O fator que permitiu a conquista dos territórios persas e bizantinos foi a unidade 

provinda da religião. Para os muçulmanos o mundo experimentava duas realidades 

díspares, a saber, a casa da submissão ou em árabe dar al-Islam e a morada da guerra, ou 

dar al-harb, com os fiéis islâmicos fincados no objetivo de unificar estas duas realidades 

em uma única chamada comunidade islâmica ou para a qual usam o termo árabe Umma. 

 Para atender a tal propósito o Islã remove os dois elos mais importantes que 

motivam as guerras, que são o território e as relações de parentesco entre os governantes, 

pois segundo as bases do islamismo todos os homens vivem em irmandade, e devem estar 

em conjunto submetidos a um único Deus. Na esteira da expansão muçulmana, um fator 

de facilitação foi a conversão rápida dos povos conquistados. Os berberes e iranianos 

prestaram rapidamente culto ao Islã, e em conjunto aos povos árabes ou por sua própria 

ação, realizaram o domínio e a conversão dos diversos povos do norte da África e do 

continente asiático. A base burocrática do império muçulmano foi estabelecida entre os 

persas, sendo que ainda nos dias atuais existem muitos elementos da cultura árabe e persa 

no quadro cultural iraniano. No caso dos cristãos residentes no Egito e na Síria que 
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estavam sempre envolvidos na manutenção de Constantinopla e na imposição pelo 

império romano da ortodoxia cristã, verificou-se a simples troca de uma dominação 

estrangeria por outra, com a grande vantagem proporcionada pelo domínio muçulmano 

da livre prática da religião cristã (ELIADE, 1985). 

 Tal realidade também tinha validade para os povos judeus, que o Islã lhes 

emprestava considerável tolerância, em extensão maior que a ortodoxia cristã ou os persas 

zoroastristas.  

 Segundo Hourani, (1994), em uma perspectiva mais ampla, o grande mérito da 

religião islâmica não se resumiu a submeter politicamente os últimos impérios da 

Antiguidade, e sim a plena conversão em termos de cultura e religião dos territórios 

conquistados. Em todas as partes conquistadas pelos muçulmanos, com exceção do 

continente europeu, do Irã da parte central da Ásia, a língua árabe apesar de passados 

mais de sete séculos da queda do califado, continua tendo um caráter popular, 

entremeando a cultura, o comércio e as relações de governo dos países. A língua árabe 

como entidade religiosa se espalhou extensamente, atingindo regiões da Ásia e da África 

que dantes nunca tiveram contato com a dominação árabe.  

É importante observar que no princípio o mundo cristão não concebia o islamismo 

em termos de nova religião ou de civilização díspar. Os textos de Bizâncio tratavam o 

islamismo como uma mera heresia do cristianismo. A terminologia tão conhecida na 

atualidade ‘civilização islâmica’ sobreveio dos califas da dinastia Omíada que assumiram 

o poder após o assassinato do quarto califa chamado Ali, no ano de 661 d.C., que era 

genro do profeta Maomé.  

Coube ao quinto califa chamado Abd al-Malik o início da etapa chamada pelos 

historiadores árabes de ajustamento e organização.  

Anteriormente, no entender de Hourani (1994), os califas árabes em certa cópia aos 

conquistadores bárbaros do império romano, habitavam em uma realidade alienígena que 

mantinha a vida dos cidadãos sob sua proteção. O califa Abd al-Malik principiou por 

trocar as estruturas de administração persa e bizantina, empregadas pelos anteriores 

califas, por um comando imperial no qual o árabe fez a substituição dos idiomas imperiais 

como modo de linguagem em termos administrativos e financeiros.  
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 Neste período histórico, foi introduzido uma nova moeda, ou seja, o dinar, cuja 

nomenclatura tinha derivação da palavra romana denarius. O califa Abd al-Malik, além 

das dificuldades de manufatura das moedas de ouro, indicou a inscrição em tais moedas 

de versículos do Alcorão, que denotavam a religião islâmica em termos de nova religião, 

desvinculada das anteriores, da forma: ‘Foi Ele que remeteu seu mensageiro, portador de 

sua Orientação para que a religião verdadeira prevaleça sobre todas as outras religiões’ 

(9:33). Mesma importância que a cunhagem das moedas, residia a construção de prédios 

públicos, com o maior e mais relevante domo da Rocha, que foi erguido no Monte do 

Templo em Jerusalém, na localidade em que conforme a tradição dos rabinos, deu-se a 

exigência de Deus à Abraão de sacrificar seu próprio filho Isaac. Em importância maior 

que o local, que é carregado de profundo simbolismo religioso, estavam os versículos do 

Alcorão que perfaziam a decoração do interior da construção. Entre as citações sagradas, 

encontrava-se a sura 112 por completo, da forma: ‘Ele é o Deus único e eterno refúgio. 

Deus não gerou e nem foi gerado, não existindo ninguém em sua semelhança’. 

 Outra passagem provinda da sura 3 traz explícita advertência contra os erros das 

anteriores revelações, da forma: ‘Ó seguidores do Livro! Não cometam excessos na 

prática de sua religião, e não digam nada que não seja a verdade divina. Jesus Cristo, o 

filho de Maria, na verdade assumiu a condição de apóstolo de Deus, assim acreditem em 

Deus e em seus apóstolos e não digam três. Desistam que será melhor para vocês, pois 

Deus assume característica única, sendo glorificado em demasia para ter um filho’. 

 Todas estas afirmações assumiam um caráter político e religioso, com a religião 

assumindo contornos de justificação do império muçulmano. Apenas o império dava 

suprimento a religião. O islamismo não tinha por objetivo suceder ao cristianismo, mas 

sim cumprir o papel de revelação nova e universal. Tal raciocínio indica claramente que 

houve o surgimento de um novo Estado e uma nova religião de características universais, 

os escritos impregnados no âmbito do domo da Rocha traziam a correlação do Islã com 

as religiões anteriores, ou seja, o judaísmo e o cristianismo, porém aclarando que a 

revelação nova tinha o poder de corrigir e substituir as anteriores (KEEGAN, 1995).  

Para os povos islâmicos o conhecimento acerca do mundo da cristandade se resumia 

ao Império Romano do Oriente, e para o Ocidente cristão não bizantino, o conhecimento 

do mundo do Islã se deu principalmente pela invasão da península ibérica. A dinastia 

carolíngia em especial recolheu dividendos de seu importante papel na vitória da batalha 
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de Potiers no ano de 732 d.C., estabelecendo o apoio oficial do papa, o principal centro 

de poder político na parte ocidental da Europa.  

 A pirataria praticada pelo povo sarraceno nas áreas ocidentais do Mediterrâneo, 

foi um fator dominante na história das relações entre a Europa cristã e o mundo do Islã, 

notadamente durante os séculos IX e X. O mote das iniciativas foi invertido a partir do 

século XI, na proporção em que o Ocidente decidiu reagir às investidas dos povos 

muçulmanos, dando início à chamada Reconquista ou processo das Cruzadas.  

 A primeira Cruzada foi iniciada no ano de 1095 em virtude do pronunciamento do 

papa Urbano II na ocasião do Concílio eclesiástico de Clemont, em território francês. O 

eminente religioso fez a evocação da necessidade dos povos cristãos reconquistarem 

Jerusalém e libertar o Santo Sepulcro, que estava sob domínio islâmico desde o ano de 

1076. A movimentação militar não ocorreu de modo isolado, mas sim na forma de várias 

campanhas incluindo a Cruzada Popular, a Cruzada dos Nobres e outras no ano de 1101. 

A motivação do papa para tal atitude proveio do imperador Aleixo I Comneno de 

Constantinopla (1081 a 1118), por temor a entrada dos povos muçulmanos em seu 

território, em virtude da proximidade de seu reino com a cidade santa de Jerusalém. O 

papa Urbano II fez a promessa aos participantes do empreendimento guerreiro de 

absolvição dos pecados, e todo um cenário de obtenção de riquezas no processo de 

retomada da Terra Santa. Houve um rápido espalhamento das notícias sobre o 

pronunciamento do papa no Concílio de Clemont e a formação da expedição de 

reconquista da Terra Santa por todo o Ocidente conhecido, que provocou a atração de 

nobres e populares para a causa. Foi marcada uma data para a partida da expedição em 

15 de agosto de 1096, porém já havia toda uma mobilização popular que enviou os 

primeiros lotes de guerreiros na direção do Oriente. A primeira expedição foi formada 

por camponeses e populares recebendo a denominação de Cruzada Popular ou Cruzada 

dos Mendigos. 

 Tal expedição causou desordem por onde passou e chegou em condições 

lamentáveis em Constantinopla. O imperador Aleixo I Comneno com intenção de afastar 

a marcha de sua capital, instigou os participantes a atacar de imediato os infiéis. O 

resultado foi um desastre, pois a Cruzada estava muito combalida na chegada à Ásia 

Menor, recebendo um ataque mortal dos turcos. A seguir partiu a Cruzada dos Nobres do 

continente europeu portando cruzes vermelhas que denotavam a motivação religiosa da 
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guerra, e principiaram a Cruzada estabelecendo o sítio de várias cidades até chegar ao 

destino final. Malgrado as vicissitudes encontradas durante o trajeto, os guerreiros 

cristãos fizeram a conquista de Niceia e Antioquia até o princípio de julho de 1098. 

Depois de passar por Beirute a Cruzada seguiu até Jafa e Haifa. Na cidade de Edessa, o 

nobre Godofredo de Bulhão estabeleceu a fundação do primeiro estado dos cruzados. 

Após três anos da partida do continente europeu a Cruzada atingiu Jerusalém. Na cidade 

santa os cruzados efetuaram um extenso massacre contra a população muçulmana que ali 

habitava. Após a conquista da cidade santa, o nobre Godofredo de Bulhão foi considerado 

líder do reino de Jerusalém. Com o advento de sua morte, este foi sucedido por seu irmão, 

chamado Balduíno de Bolonha (BAAR, 1980).  

 O novo ordenamento governamental não vingou muito tempo, pois a região era 

circundada de povos árabes, que estavam indignados com a entrada dos europeus e 

enfurecidos com os métodos de guerra das Cruzadas. Nos dois séculos subsequentes 

houve uma intensificação no conflito entre cristãos e muçulmanos, que gerou a formação 

de outras cruzadas, provocando a mortandade de milhares de pessoas.  

 No continente europeu, porém, as Cruzadas tiveram o efeito de reforçar a 

autoridade do papa e expressão coletiva em torno do símbolo da cruz dos cruzados, o que 

provocou o surgimento de uma comunidade fortemente alicerçada nos valores cristãos. A 

vitória obtida pela Cruzada dos Nobres e a necessidade de novas tropas para reforçar os 

novos estados estabelecidos sob o domínio cristão, conduziram o papa Pascoal II, que 

sucedeu a Urbano II a propalar a formação de uma nova expedição intitulada de Cruzada 

de 1101. O empreendimento, porém, não foi tão bem-sucedido como o anterior. As 

derrotas das tropas cristãs em vários campos de batalha, trouxeram aos muçulmanos a 

noção de que poderiam vencer a guerra, de modo diferente ao observado no trato com a 

Cruzada dos Nobres (BINGEMER, 2002).  

 Os exércitos da cristandade que partiram ao Oriente se depararam com uma 

realidade muito diferente daquela dos tempos do califa Abd al-Malik. No decorrer do 

século VIII, a facção dos Abássidas que descendem de um tio do profeta Maomé, 

provocar Rabbam a queda do califado Omíada, transferindo a capital do império para uma 

cidade recém-fundada denominada Madinat al-Salam, ou traduzindo a Cidade da Paz, que 

na atualidade é Bagdá. Apesar da mudança na composição étnica do império com os 

povos árabes exercendo domínio sobre os omíadas, foi estabelecida uma divisão de poder 
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com os povos iranianos aliados dos abássidas, que proporcionou durante várias décadas 

o reinado dos califas abássidas sobre o florescente império. Porém, no princípio do século 

X, pouco restou da autoridade dos califas abássidas. O governo do califado era exercido 

pelos líderes militares locais.  

 Em adição, outra fonte de poder político tinha aspirações sobre o domínio do 

mundo muçulmano. A partir do Iêmen, exércitos xiitas realizaram a ocupação do norte 

africano e proferiram um desafio ao império abássida em termos de sua supremacia 

religiosa e política, proclamando-se califas. A nomenclatura empregada por tais califas 

para enfatizar seu vínculo de descendência com o profeta Maomé foi de fatímidas em 

referência à Fátima, filha única do profeta e mulher de Ali. No ano de 969 d.C., o quarto 

califa da dinastia fatímida chamado al-Muizz realizou a conquista do Egito, erigindo uma 

grande cidade posteriormente chamada de Cairo para constituir sua capital. Nestes 

tempos, um agrupamento de turcos oghuzes foram expulsos de seu território por grupos 

turcos rivais, emigrando para as terras islâmicas. Dentre as migrações mais importantes 

tem-se a liderada pelos membros islâmicos dos seljúcidas, que se fixaram em Bucara, 

procedendo a sua conversão ao Islã, e servindo a vários governantes e dinastias 

muçulmanas. No princípio do século XI, tais seljúcidas já possuíam factual autoridade na 

parte oriental do Irã. No ano de 1055, Tughrul, um neto de Seljuk efetuou a ocupação de 

Bagdá, tomando um tempo depois a Síria e a Palestina das mãos de seus governantes 

locais.  

 A partir de então, de modo semelhante o império abássida, o império seljúcida 

sofreu uma fragmentação, estabelecendo lideranças a cargo de vários guerreiros locais. A 

expansão do império seljúcida, no entanto continuou com a ocupação de parte 

considerável da península anatólica, onde ocorreram os primeiros ataques dos exércitos 

cristãos aos muçulmanos no processo das Cruzadas. Os muçulmanos experimentando 

uma divisão entre os principados turcos seljúcidas, que eram vassalos da autoridade do 

califa de Bagdá, em adição à decadência do califado fatímida na cidade do Cairo, tiveram 

que batalhar por cem anos para fazer frente ao avanço das tropas cristãs do Ocidente. 

Historicamente sabe-se que o exército cristão ocupou Antioquia e Edessa no ano de 1098 

e a cidade de Jerusalém no ano de 1099, ficando o contra-ataque dos muçulmanos sob o 

comando de Salah al-Din, ou mais reconhecidamente Saladino no ano de 1187, que 

obteve uma extensa vitória sobre os cruzados cristãos na batalha de Hattin, promovendo 
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o retorno de Jerusalém ao comando muçulmano e realizando a expulsão dos cruzados 

cristãos para a parte costeira do Levante (RABB, 2003).  

Keegan (1995), conta que entre os anos de 1147 e 1149 houve a formação da 

segunda Cruzada pelo estímulo imprimido por São Bernardo em resposta à retomada da 

cidade de Edessa pelos islâmicos. Tal empreendimento teve um êxito razoável, com a 

conquista da cidade de Lisboa das mãos dos infiéis pelas tropas dos cruzados que partiram 

de Flandres e da Inglaterra com sentido à Palestina. O êxito na batalha obtido neste 

ínterim histórico foi de importância vital para a formação de Reino de Portugal. Além 

disso, os cruzados normandos retiraram do poder dos infiéis às possessões que pertenciam 

na Antiguidade ao Império Bizantino, tais como Corfu, Tebas e Corinto. Na segunda 

Cruzada não foi observado o mesmo fervor religioso e bélico da primeira Cruzada, e em 

razão disso suas forças vieram a perecer na Ásia Menor e as que chegaram até a Palestina 

findaram recebendo uma grave derrota no ano de 1148, quando tencionavam invadir a 

cidade de Damasco. O desastre foi imenso nas tropas e forças dos cruzados, deixando um 

ressentimento profundo nos povos do Ocidente em relação ao Império do Oriente. 

Apenas após outros cem anos a fortaleza de São João de Acre do exército cristão 

foi tomada pelo sultanato mameluco do Egito. Em termos de poderio militar as Cruzadas 

representaram uma condição de paridade de forças entre o Ocidente e o Oriente, entre a 

fé católica e os seguidores do Islã. As forças militares islâmicas tinham profunda 

dependência nas partes do Egito e da Síria da cavalaria árabe e berbere, que celeremente 

lutavam no corpo a corpo, empregando a lança e a espada, mas que não tinham condição 

de competição com os cavaleiros cruzados que empregavam pesadas e encouraçadas 

armaduras. O exército cristão composto pelos cavaleiros cruzados também tinha 

dependência das forças de cavalaria que eram capazes de desbaratar por completo o 

exército inimigo. Em termos estratégicos, a tática de guerra dos cruzados consistia em 

verificar o momento exato para o avanço da cavalaria para atingir de modo esmagador o 

centro do poderio do inimigo. Consistia em uma questão de honra e perdão dos pecados 

pelas autoridades religiosas, o enfrentamento dos cruzados sobre as tropas islâmicas de 

modo frontal. No processo das Cruzadas, o exército europeu se deparou com um inimigo 

diferente, que fazia manobras seguidas se esquivando dos ataques dos cavaleiros. Com o 

decorrer do tempo, o exército cristão se adaptou às condições da guerra, empregando 

soldados de infantaria e observando os locais geográficos favoráveis à proteção dos 

flancos da tropa de cavaleiros.  
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 Keegan, 1995 relata que no ano de 1189 foi preparada a terceira Cruzada sob o 

comando do rei da Inglaterra Ricardo Coração de Leão, na companhia do rei da França 

Felipe Augusto e do governante do império alemão Frederico Barba-Ruiva. Tal Cruzada 

iniciou com sucesso, mas logo ocorreram problemas. O Imperador Frederico sofreu um 

afogamento em um rio da Síria, com o monarca Felipe Augusto assumindo o governo do 

Acre e retornando à França. O rei inglês Ricardo Coração de Leão derrotou Saladino duas 

vezes, mas não obteve sucesso na tomada de Jerusalém. Houve um acordo entre o rei 

Ricardo da Inglaterra e o comandante das tropas islâmicas Saladino, para permitir a 

entrada dos cristãos na terra santa para efetuarem suas peregrinações. Ricardo Coração 

de Leão retornou à Inglaterra, para enfrentar um golpe de Estado propalado por seu irmão, 

mas foi preso no caminho de volta na Áustria, e sua mãe pagou pelo seu resgate. Ricardo 

retomou o poder no país inglês, sendo morto no ano de 1199 no combate contra um 

vassalo insubmisso. O comandante árabe Saladino demonstrou notável tolerância 

religiosa, evitando o massacre da população cristã presente em terras islâmicas. 

 O que favoreceu a mudança nos rumos da guerra para os lados do exército cristão, 

foram as disputas internas das facções islâmicas, que promoveram um enfraquecimento 

de suas forças de cavalaria, e a redução de seu efetivo armado no campo de batalha. Com 

o advento da quarta Cruzada que foi indicada pelo papa Inocêncio III entre os anos de 

1202 a 1204, foi observado um desvio dos objetivos da Igreja Católica pelo duque de 

Veneza Enrico Dandolo. Em termos de liderança, a quarta Cruzada ficou a cargo de 

Balduíno IX, que assumia o condado de Flandres, na companhia do Marquês de 

Montferrant. Os nobres enfrentavam dificuldades para efetuar o pagamento exigido por 

Veneza para a travessia dos barcos e sua destinação para conduzir a tropa da Cruzada para 

o Egito. Dandolo se aproveitou da situação e fez a proposição de uma incursão mirando 

a cidade de Zara, no atual território da Croácia, com o fito de tomar a cidade das mãos 

dos húngaros. Para os mercadores de Veneza a região tinha uma importância estratégica 

no que tange às transações comerciais com outros países por meio da liberação da região 

do Mediterrâneo.  

 Berge (1985) destaca que neste período as tropas de Veneza invadiram além da 

cidade de Zara, o território de Constantinopla no ano de 1203, que neste período histórico 

estava sob o domínio do Império Bizantino. Neste império o governante Isaac II tinha 

sido destituído do cargo por seu irmão Aleixo III, sendo necessário pedir a ajuda das 

tropas cristãs para exercer o domínio do território. Com a autorização de Inocêncio III, as 
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tropas de Veneza invadiram Constantinopla e geraram novos impostos. Apesar de 

demonstrar-se contrário à invasão das tropas em Zara, o citado papa deu apoio à tomada 

de Constantinopla no afã de obter uma reaproximação com a Igreja Ortodoxa, mas que 

na realidade não ocorreu. A cidade de Veneza nutria relações de conflito com 

Constantinopla. No ano e 1182 os mercadores de Veneza sofreram um massacre pelos 

concorrentes berberes locais. De tal modo que a empresa de Dandolo também tinha 

conotação de vingança contra este fato, sob o patrocínio das Cruzadas. 

 Ao mesmo tempo em que lutava contra os exércitos da cristandade, o islamismo 

enfrentava sérios desafios de continuidade. No decorrer do século XIII, os exércitos 

provindos da Mongólia dominaram a planície do Irã. A princípio o avanço das tropas sob 

comando de Helugu, que era neto de Gengis Khan não provocou espanto, pois era 

destinada e exterminar a seita radical dos Assassinos, com a queda da fortaleza de Alamut 

saudada efusivamente na cidade de Bagdá, representando uma vitória importante. Sabe-

se que no ano de 1257, porém, Hulegu adentrou à Pérsia e no mês de janeiro de 1258 

realizou a captura de Bagdá estrangulando o califa al-Mutasim. Com este fato, chega ao 

fim o império abássida.  

 Em decorrência da queda do califado depois das conquistas do povo mongol, 

surgiram três centros eminentes no panorama do Oriente Médio, a saber, o Irã, a Turquia 

e o Egito. O Irã estava sob o governo de uma linhagem de khans mongóis, procedendo a 

conversão da população local ao Islã, embora mantendo relevantes tradições da cultura 

mongol, a Turquia sob ordenação dos príncipes turcos de linhagem islâmica foi por certo 

período um reinado vassalo do poder mongol, e o Egito sob a direção dos sultões 

mamelucos, ofereceu resistência ao exército mongol, exercendo sua soberania e reavendo 

com sucesso o poder político sobre a Síria.  

 Na opinião de Lewis (1996), tal período da história humana observou várias 

iniciativas diplomáticas de interesse dos povos mongóis e da Europa cristã, com o fito de 

planejar uma ação armada efetuada em duas frentes de batalha contra o inimigo islâmico 

que era comum aos dois reinados. Porém, estas iniciativas não lograram êxito, em seguida 

o Irã, sob ordens, dos mongóis teria que enfrentar seus problemas internos com a invasão 

de Timir Lang, mais conhecido no continente europeu como Tarmelão.   
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 Na nação egípcia, no primeiro momento após a destruição dos califas, formou-se 

o centro principal do universo árabe. A invasão efetuada por Tamur em adição às pestes 

e sequência de gafanhotos e de ataques de beduínos representaram um golpe central do 

qual o sultanato mameluco não teve condições de recuperação.  

 Ele ainda acentua que devido sua localização na parte extrema ocidental da 

Anatólia, o sultanato mameluco estava longe dos interesses mongóis e em proximidade 

das riquezas da Constantinopla que vivia em decadência. De tal forma que Osmã e seus 

sucessores empreenderam uma guerra sem trégua e sempre com vitórias contra o exército 

bizantino; no ano de 1326 ocuparam Bursa, transformando-a na capital do império por 

um período de cem anos; no ano de 1354, lutaram contra os Dardanelos e tomaram 

Galípoli e Adríanopla no território da Trácia; e finalizando por meio de uma série de 

vitoriosas campanhas contra os exércitos búlgaros e sérvios, assumiram o controle da 

maior parte da península balcânica, submetendo-a ao poder otomano. Tais conquistas 

europeias foram impregnadas de expansões de território, às vezes de forma pacífica como 

na Anatólia, e na ocasião em que o quarto sultão otomano chamado Bayezid I pediu ao 

califa do Cairo a titulação de sultão de Rum, com o propósito de restaurar a antiga 

monarquia islâmica nas terras da Anatólia.  

 Sobre este momento Hourani (2006), mostar que o eminente Sultão Bayezid 

sofreu uma derrota na cidade de Ancara por Timur no ano de 1402, cometendo suicídio 

no cativeiro. Seu filho Mehmed I, tencionou por um período de vinte anos a restauração 

e consolidação do Estado Otomano, sofrendo a oposição de seus pares. Desse modo, 

mesmo sofrendo a derrota por Tarmelão, o império Otomano continuou sua existência 

como força representativa do Islã, enquanto o Egito mameluco enfrentava seguidas crises. 

Na sequência genealógica, Murad II, que viveu entre 1421 a 1451 terminou a obra de seu 

pai no interior da coalização de forças do império otomano, gerando novas possibilidades 

de expansão no sentido da Europa e da Anatólia. Na ocasião da morte de Murad II, o 

principado otomano tinha dimensões de grande império partido em dois, a saber, a parte 

da Anatólia, como um território islamizado há tempos, e a Rumélia que compreende as 

terras antes pertencentes à Europa, sendo uma fronteira sempre em disputa. 

Constantinopla postava-se entre as duas capitais otomanas, Bursa e Adrianopla. Coube 

ao filho de Murad II, denominado Mehmed II Faith, que significa conquistador, o trabalho 

de eliminação dos últimos traços de existência do império romano. 
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Conforme Hourani (2006), no início do século XV, restavam dois estados 

muçulmanos importantes no Oriente Médio, a saber, o Egito mameluco e o Império 

Otomano, com o estabelecimento de relações cordiais entre ambos, que foram de modo 

igual derrotados pelo conquistador Timir na primeira década de 1400. No final do século 

XV, somente o Império otomano tinha se recuperado e expandido, e as relações outrora 

amistosas entre os reinados islâmicos eram permeadas de conflitos. No princípio do 

século XVI, teve surgimento outro Estado islâmico no Oriente, a saber, a Pérsia safávida.  

 Em virtude de inovações tecnológicas, havia considerável superioridade militar 

do exército otomano sobre as tropas mamelucas, com a manufatura de armas de fogo 

portáteis e a utilização extensiva de canhões nos teatros de batalha. Os otomanos 

empregaram rapidamente tais inovações, mostrando-se bastante eficazes em seu 

emprego. O exército mameluco preferia as estratégias tradicionais de guerra. A cultura 

guerreira dos mamelucos tinha por base a montaria a cavalo, que era a formadora de suas 

tradições. Nos meses de agosto de 1515 e janeiro de 1516, o exército otomano impôs duas 

graves derrotas ao exército mameluco e, decorridos mais um ano de conflito entre os 

reinados muçulmanos, o sultanato mameluco foi anexado aos domínios do império 

Otomano, em adição à considerável parte da península arábica.  

 Hourani (2006) conta também que depois de conquistar tais territórios no Oriente, 

os otomanos voltaram suas atenções para o continente europeu. A cidade de Belgrado foi 

capturada no ano de 1521 em conjunto à Rodes, que era a sede dos cavaleiros 

hospitalários em virtude de sua saída do Levante, e no ano posterior, o exército otomano 

liderado vigorosamente pelo sultão Suleimã I, chamado o Magnífico, solidificou seu 

domínio na região dos Balcãs. A Hungria nesta época era o único reino cristão presente 

na região sudoeste do continente europeu, e em decorrência da negativa em pagar tributo 

pelo rei Luis II, o conquistador Suleimã invadiu a Hungria em 1526. O exército do rei 

Luis II sem contar com reforços importantes ou se estabelecer numa fortaleza fortificada, 

que forçaria o exército otomano a dispender esforços em um cerco prologado, fez o ataque 

às tropas de Suleimã no curso do rio Borza com um efetivo de 20.000 soldados. Neste 

episódio praticamente toda a nobreza da Hungria foi dizimada no campo de batalha. Tal 

fato representou o fim do reino da Hungria na forma de instância independente. Foram 

anexados cerca de dois terços do território da Hungria ao Império Otomano, com a 

administração do restante comunicada a João Zapolya monarca da Transilvânia e vassalo 

do poder de Suleimã. O então rei João Zapolya sofreu derrota por seu rival chamado 
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Ferdinando da Áustria, e pediu auxílio ao monarca Suleimã. Novamente, no mês de maio 

de 1529, os exércitos islâmicos dirigiram-se para a Europa com o fito de conquistar a 

capital do Sacro Império Germânico, ou seja, a cidade de Viena. Porém, as condições 

climáticas interferiram nos planos de Suleimã, pois o verão deste ano foi um dos mais 

chuvosos da década trazendo prejuízo à movimentação das tropas otomanas. Em virtude 

das difíceis condições do clima o comandante Suleimã teve de abdicar do emprego da 

artilharia pesada que foram fundamentais nas conquistas otomanas desde Constantinopla, 

com as tropas demorando-se por um período de cinco meses para atingir o alvo da guerra. 

Ao chegarem no teatro do conflito, o exército vienense tinha duplicado sua guarnição de 

defesa. Decorridos alguns ataques infrutíferos, Suleimã optou por recuar suas forças no 

mês de outubro de 1529.  

  No caso da Turquia e a Pérsia conforme Lewis (2010), os lados conflitantes, 

porém, entenderam o fracasso do exército muçulmano em Viena, como um recuo 

estratégico, e não uma derrota definitiva. Na concepção dos muçulmanos mesmo com a 

perda do combate na batalha naval de Lepanto no ano de 1571, não havia motivos para 

desmotivar as forças islâmicas. Na ocasião em que o sultão Selim II que sucedeu a 

Suleimã arguiu seu grão-vizir sobre a possibilidade de reconstrução da frota de guerra 

após a derrota de Lepanto, ouviu a seguinte afirmação: ‘Nosso império é dotado de poder 

e riqueza tais que se for necessário equipar nossa frota com âncoras de prata, e outros 

artefatos de luxo, seria possível fazê-lo’. As tropas da Pérsia entram no conflito em favor 

dos europeus, trazendo preocupação ao exército otomano de sofre um ataque pela 

retaguarda enquanto combate os exércitos europeus. A Pérsia que concentrava as 

esperanças do Ocidente, havia sido unificada pelo xá Ismail Safávida no ano de 1501. O 

soberano exercia o poder político, militar e religioso da Pérsia, proclamando ao islamismo 

xiita na qualidade de religião oficial do Estado, se opondo desse modo às concepções dos 

otomanos tanto no quesito da política quanto da religião.  

 Ele ainda destaca que apesar da derrota sofrida pelo sultão muçulmano Selim I 

nos anos de 1510, a Pérsia continuou a existir como um Estado separado, com rivalidade 

e hostilidade ao Império Otomano. Foi aventada nesta época a formação de uma aliança 

entre a Cristandade europeia e a Pérsia, mas resultou como infrutífera. O xá Ismail 

escreveu uma carta para o imperador Carlos V no ano de 1523, porém a resposta do 

imperador chegou ao território do Irã apenas em 1529, na época o xá já havia falecido há 

cinco anos. Os otomanos e persas permaneceram em conflito até o florear do século XIX, 
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numa época em que ambos Estados não mais representavam uma ameaça às potências da 

Cristandade da Europa.  

 Em consequência de todos os conflitos históricos citados neste item particular da 

dissertação, foram paulatinamente formados os estados independentes europeus, 

demonstrados na figura 8. 

4.3 Expansão Islâmica e o Futuro da Liberdade Religiosa 

Dois fatores têm elevado o número de pessoas de confissão islâmica em países 

tradicionalmente de maioria não islâmica. O primeiro é o empenho do fiel muçulmano na 

proclamação do islã pelo mundo afora e o segundo é a explosão migratória que vivemos 

em vários países do mundo, especialmente alguns de maioria islâmica, migração que se 

dá em função de fatores religiosos, políticos, econômicos e étnicos. Há cada vez mais 

muçulmanos obrigados a viver em lugares onde dominam conceitos éticos e culturais 

contrários às práticas e doutrinas deixadas por Maomé. Isso pode verter para uma 

convivência pacífica e tolerante, bem como pode culminar em vários focos de tensão e de 

pequenas guerras religiosas e ideológicas, que por sua vez pode resultar numa grande 

fogueira de guerra do islã contra os outros e dos outros contra o islã.  

Passando pelo aeroporto Fiumicino em Roma, olhando vitrines de lojas, me chamou 

a atenção a quantidade de bonecas vestidas com Burca. Ainda que a boneca de burca 

nunca venha a lutar contra a que não usa, temos uma questão de duas maneiras de pensar 

convivendo na vitrine da loja, e a pergunta é se seguirão assim ou se o futuro nos reserva 

a tentativa de impor o uso da burca a todas as bonecas da vitrine ou na proibição de tais 

adereços nas inocentes bonecas. Sabemos que o conceito que permite tal cena numa loja 

requintada de uma das cidades mais antigas do ocidente foi construído ao longo de anos 

com muito debate e dificuldade para que tomasse o formato atual defendido por várias 

constituições ao redor do mundo. Cabe neste momento da história pensar se a expansão 

islâmica impactará de forma positiva ou negativa o estabelecimento dos ideais de 

liberdade e tolerância religiosa onde tais conceitos já estão bem sedimentados.  
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4.4 República islâmica e ideal islâmico 

Com base na história e comportamento típico do Islã ao longo dos anos, vamos 

buscar respostas a certas indagações, a saber, existe possibilidade de futuro para a 

liberdade religiosa nos países do Oriente Médio, mormente aqueles que vivenciaram 

revoluções como a Primavera Árabe? Qual perspectiva é passível de assegurar para os 

partidos islâmicos que disputam e vencem os processos eleitorais disputados no mundo 

islâmico? Será que esta região terá em dias futuros uma condição de estabilidade política? 

Também é importante arguir sobre os temas: como se processará as relações 

internacionais entre os governos dos países islâmicos sob a direção de partidos de cunho 

terrorista com os países do Ocidente e, por fim, como será o relacionamento entre os 

grupos xiitas e sunitas no âmbito do poder das nações do Oriente? 

Tais indagações na ótica de Blanchard (2007) estão na ordem do dia, visto que a 

única forma de governo que impera entre as nações islâmicas historicamente é uma 

ditadura com disfarces de democracia, com requintes de tirania, reinados familiares e 

califados. Esta temática tem assumido papel de destaque principalmente com os processos 

eleitorais nos países árabes e produziram vitórias de organizações islâmicas como a 

Irmandade Muçulmana no Egito. Considerando a importância geopolítica estratégica da 

região do Oriente Médio para o mundo, em razão de seus recursos naturais como as 

reservas petrolíferas, surge uma preocupação no mundo ocidental em razão dos vários 

conflitos observados no Oriente que têm influência na economia regional, e que são 

gerados por disputas de território, por religião, diferenças étnicas, entre outras. Os 

resultados dos processos eleitorais indicarão como a parte oriental do mundo será 

conduzida, como a região deitará influência sobre os aspectos econômicos e políticos 

mundo afora. Por tais motivos a democracia islâmica deve ser investigada.  

O islamismo, de acordo com as regras previstas pelo Alcorão, não é só um culto 

religioso, e sim um modo de vida permeado de recomendações para todos os aspectos do 

cotidiano, da vida social, da ciência, das atividades políticas e econômicas. O Alcorão de 

fato consiste num manual de vida para muçulmanos de todas as idades, trazendo a 

descrição dos direitos e deveres para seus seguidores perante seus pares e a Deus. Outra 

questão importante reside no relacionamento entre as facções sunita e xiita durante o 

processo eleitoral, e como reagirão após o pleito indicar seu resultado, com o governo 

estabelecido pelo agrupamento religioso contrário. Estas indagações têm fundamento nos 
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conflitos verificados em diversas nações muçulmanas como os observados no Paquistão, 

Iraque e Afeganistão, além de servir de motivação para os protestos da Primavera Árabe, 

como foi observado no Bahrein, país no qual a maioria xiita da população sofre repressão 

pelo governo sunita.  

a) O contexto histórico  

A Primavera Árabe resulta de revoltas e insatisfações populares acumuladas há anos 

com a postura ditatorial dos governantes islâmicos. Atualmente os povos árabes clamam 

por democracia, sem saber, contudo, viver sob outro regime político que não seja a 

ditadura. 

 O que temos observado em grande parte das nações de maioria muçulmana, é que 

apesar de seguirem os preceitos da sharia, a lei do Islã com base nas palavras do Alcorão 

que determina os procedimentos políticos, morais e culturais dos povos árabes, nem o 

idioma, a religião ou os aspectos culturais próximos são capazes de promover a união 

entre os povos árabes. Para ele, outra temática cercada de tensão é a relação entre os 

grupos xiita e sunita. Em diversas nações como no Iraque, no Kuwait e no Bahrein, tal 

dificuldade de relacionamento atinge os órgãos de governo, verificando-se casos em que 

o governo de certa província é sunita, mas a maioria da população é xiita, e vive-versa. 

Tal fato serve para motivar atos e manifestações que além da dimensão política têm fulcro 

na esfera da religião.  

 A região do Oriente Médio possui relevada importância estratégica para as outras 

partes do mundo, tanto no que se refere à economia, quanto às questões políticas e 

militares. Segundo Gómez (2009), a citada região detém as maiores reservas petrolíferas 

do globo terrestre, sendo motivo de cobiça por norte-americanos e europeus. Ainda em 

termos de geopolítica o Oriente Médio situa-se entre os grandes continentes do mundo, 

recebendo o maior número de instalações militares das potências do Ocidente. Faz citação 

da disputa que norte-americanos e soviéticos travaram nos tempos da Guerra Fria, pela 

predominância na influência sobre os governos do Oriente Médio, sendo esta parte do 

mundo dominada pelo Império Romano na época do primeiro século da era cristã e pelo 

Império Otomano durante vários séculos. Conforme reportagem do jornal Folha de S. 

Paulo datada de 02 de março de 2008, a região do Oriente Médio detém 51,4% das 

reservas de petróleo e produz cerca de 31,2% do petróleo utilizado no mundo, tendo uma 

população percentual de 5,2%, e sendo responsável pela geração de 4% do PIB mundial.  
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As revoluções observadas na atualidade no Oriente Médio têm inspiração na revolta 

islâmica no Irã no ano de 1979, no qual seu líder, o Aiatolá Khomeini recebeu um 

importante apoio popular. O especialista em Oriente Médio Peter Demont em sua obra 

‘O mundo muçulmano’ afirma que a revolução no Irã ocorrida entre 1978 a 1979, 

configura a única revolta dos tempos modernos que fez a deposição de um regime 

secularista em troca de um regime islamita, por expressão da vontade política de parcela 

considerável da população. A demonstração que o povo iraniano deu de apoio ao regime 

do Aiatolá Khomeini, denota sua insatisfação com o antigo governo absolutista do Xá 

Reza Pahlevi (HEGGHAMMER, 2010). 

 No princípio a religião islâmica tinha o poder de unificar os povos árabes, mas tal 

unificação só persiste até a morte do profeta Maomé. Sabe-se que após a morte de Maomé 

o movimento islâmico sofre uma divisão dando margem aos grupos sunita e xiita, que 

produziram uma intensa briga interna pela centralidade da política do islamismo, que 

persiste até os dias atuais. Um conflito interno pelo poder político, traz divisão para os 

países árabes que não aceitam a orientação de outra facção religiosa. Tem-se como 

exemplo a Arábia Saudita sob o governo dos wahabistas, que fazem perseguição e negam 

toda forma de liberdade aos xiitas. Tal fato também é observado no Bahrein. Tais disputas 

violentas entre os sunitas e xiitas no Iraque trazem prejuízo ao país em sua vontade de se 

tornar uma república estável com base no Alcorão, vislumbrada pela maioria da 

população do país (KHANNA, 2008). 

b) Democracia islâmica  

A palavra democracia provém do grego antigo, sendo formada pela junção de dois 

vocábulos, a saber, demos, que significa povo e kratos, que significa poder, governo. 

Historicamente o conceito de democracia começou a entrar em uso no século V a.C, em 

Atenas, na Grécia. Na atualidade a democracia é vista como uma forma de organizar um 

determinado grupo de indivíduos, onde a titularidade do poder é atribuída ao total de seus 

membros. Dessa forma, as tomadas de decisão devem responder a vontade geral.  

 Henzel (2005), pontua que em termos práticos a democracia é uma forma de 

governo e ordenamento do Estado, que utiliza mecanismos de participação popular de 

modo direto e indireto, com o povo elegendo seus representantes. A democracia é vista 

como um modo de convivência social no qual todos os indivíduos são dotados de 

liberdade e igualdade perante a Lei, com as relações de sociedade estabelecidas por meio 
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de regimentos contratuais. Parafraseando Sayyd Abul A’la Al-Maududi, ele afirma que o 

sistema político islâmico tem base em três pilares, a saber, o Tawid, que denota um Deus 

único, a Risalat, que tem referência à profecia, e o Khilafat, que tem correspondência ao 

califado. Para entender os vários aspectos políticos islâmicos, e sua cosmovisão de 

governo é necessário ter em mente estas três premissas.  

• TAWHID: é um conceito central no islã que se refere à crença na unicidade de 

Deus. A palavra é uma forma verbal que significa “fé no Deus Único”.  

A característica única de Deus denota um só Criador, Provedor e Senhor do 

Universo e de todas as coisas que nele existem. A regência soberana do reino é atribuída 

a Ele apenas. Só Ele tem a primazia de emitir autorização ou proibição de qualquer coisa. 

Toda forma de adoração e obediência deve ser conferida a Ele, com nenhum outro ser em 

associação a Ele. Por isso, não cabe ao ser humano decidir sobre as metas de sua 

existência ou estabelecer limites da autoridade de Deus ao mundo. Ninguém pode decidir 

algo por nós. Esta prerrogativa só é pertinente a Deus que nos gerou, nos plenificou de 

habilidades físicas e mentais, e nos deu tudo o que é preciso para prover nossa vida na 

terra. Tal princípio do Deus único faz completa negação à concepção de soberania legal 

e política dos indivíduos humanos, quer seja na perspectiva pessoal, quer seja no âmbito 

coletivo. Não cabe a ninguém a reivindicação da soberania em sua plenitude, podendo ser 

um indivíduo, um grupo familiar, uma classe ou agrupamento humano. Apenas Deus é 

soberano e Seus mandamentos configuram as leis do islamismo. 

• RISALAT: O mecanismo de recebimento da lei de Deus é chamado de Risalat ou 

profecia. Tal princípio tem base em duas fontes: 

a) o Livro Sagrado onde Deus fez a exposição de sua Lei; 

b) A exemplificação e o entendimento autorizado do Alcorão pelo Profeta, por meio de 

suas palavras e atitudes, enquanto representante humano de Alá Os princípios abrangentes 

que devem reger a vida do ser humano foram prescritos no Livro Sagrado. Além disso, 

Maomé preconizou para a humanidade um modo de vida nos parâmetros do islamismo, 

dando os detalhes onde era preciso. A junção harmoniosa dos dois princípios, em 

concordância com os termos do Islã, se chama Sharia.  

• KHILAFAT: na língua árabe tem significado de representação. A postura e o lugar 

do ser humano no mundo em conformidade com o Islã devem ser de representante de 

Deus perante a humanidade. O ser humano ocupa posição de destaque nos quadros 

representativos do Islã em razão dos poderes recebidos por Deus, com a exigência de 

exercitar a autoridade de Deus na realidade circundante, dentro das cercanias 
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estabelecidas por Deus. O modelo de Estado a ser estabelecido em concordância a esta 

linha política, necessariamente será um califado de homens, sob as ordens de Deus, 

atendendo a todos os desígnios de Deus, trabalhando na terra do senhor, conforme os 

limites que Ele prescreveu, e por fim em estreito cumprimento de suas instruções e 

ordenamento.  

 Resumindo, a democracia praticada no Ocidente é uma modalidade de autoridade 

absoluta, que utiliza seus poderes de maneira livre e descontrolada, enquanto que a 

democracia no Islã presta culto à Lei Divina e exerce sua autoridade na estrita observação 

de seus mandamentos nas cercanias legais. E quanto mais o islã cresce no mundo, mais 

esta cosmovisão influenciará a maneira ocidental e geral no debate da liberdade religiosa 

e da tolerância. Teremos leis, literaturas, influências na arte e em tudo mais no cotidiano 

que trarão a participação e influência da maneira islâmica de pensar e de ser, e de como 

isso pode afetar a formulação do conceito de tolerância e liberdade no presente e no 

futuro. 

4.5   O conceito de teocracia no Islã 

 A teocracia consiste no estabelecimento de um poder político fundamentado no 

poder religioso, pela concepção do governante como ente dotado de poderes divinos ou 

em contato direto com as divindades. No mundo islâmico o conceito de teocracia é 

construído sobre os pilares do Tawhid, da Risalat e do Khilafat, conforme tratados 

anteriormente. Agora vamos falar sobre a aplicação de tais conceitos na prática de 

governo.  

 Para Schuon (2006), o Alcorão afirma com clareza que o objetivo e a função do 

Estado consistem em estabelecer, manter e desenvolver as virtudes supracitadas, com as 

quais Deus tenciona dotar a vida do homem, além de prevenir e erradicar os males que se 

apresentam na vida humana de modo contrário à vontade divina. É necessária a formação 

de um Estado onde se verificam a justiça, a bondade, a prosperidade, a virtude, com o 

impedimento de modalidade de exploração, atos injustos e desordens, que na ótica de 

Deus prejudicam a vida de Seus seres.  

O Islã ao conceder à espécie humana tais ideais elevados, fornece-nos uma visão 

clara de seu sistema, com a apresentação das virtudes desejáveis e dos vícios indesejáveis. 

A partir deste esquema, o Estado islâmico é capaz de planejar uma felicidade destinada 
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para cada período histórico e para cada situação prática na vida. O Islã constantemente 

nos mostra que as normas morais devem ser observadas a todo custo e em todas as fases 

da existência humana e denota um sistema de governo inalterável que permite ao Estado 

promover a base de sua política em termos de justiça, veracidade e honestidade. Em 

nenhuma hipótese o Islã permite a fraude, os atos de falsidade e injustos.  

Na mesma medida em que as relações do Estado com o cidadão impõem obrigações 

mútuas, as noções de verdade e justiça devem prevalecer no relacionamento entre os 

Estados de modo prioritário. Na vida cotidiana o Islã prescreve que os contratos e a 

obrigações advindas devem ser fielmente cumpridas, a condução dos negócios deve 

seguir por caminhos de uniformidade no respeito ao semelhante, no emprego do poder e 

da autoridade no sentido de prevalecer a justiça, assumindo a condição de que toda forma 

de autoridade veio por delegação divina, e aquele que exerce um cargo de liderança será 

indelevelmente chamado a prestar contas de seus atos a Deus.  

a) Direitos fundamentais  

O islamismo prescreveu certos direitos fundamentais de natureza universal para a 

humanidade, que devem ser observados e considerados em qualquer circunstância, a 

despeito do indivíduo residir no interior de um país islâmico ou fora dele, se o país está 

em guerra ou em condição de paz. 

 Conforme Mohammed (1999), o Islã estabelece que o sangue humano tem 

natureza sagrada, não devendo ser derramado sem uma causa justa. O Islã não permite a 

opressão às mulheres, crianças, idosos, enfermos e feridos. Deve-se respeitar a honra e 

castidade da mulher a todo custo, aquele que tem fome deve receber alimento, o despido 

deve ser suprido, deve-se tratar os doentes e feridos, sem considerar sua origem, se 

islâmica ou não, mesmo sendo de nação inimiga. Todas estas disposições foram emitidas 

pelo Islã na forma de direitos fundamentais da humanidade, para atender os preceitos de 

convivência entre os seres humanos, devendo ser garantidas pelas leis constitucionais dos 

Estados islâmicos. Para ele, cada cidadão islâmico deve ser considerado elegível e pleno 

de condições para exercer toda e qualquer posição na escala de responsabilidade no 

âmbito do Estado islâmico, sem sofrer discriminação por sua raça, cor ou classe social.  
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 O Islã também dispôs alguns direitos para os indivíduos não muçulmanos que 

vivem no interior de um Estado islâmico, de modo que tais direitos devem integrar 

indelevelmente a Constituição da nação islâmica.  

Em concordância com a terminologia do Islã, estes muçulmanos são denominados 

dhimis, ou indivíduo não muçulmano, devendo receber respeito e proteção na mesma 

medida que um cidadão muçulmano qualquer, no que tange à lei civil e penal, sem fazer 

diferenciação em relação a sua origem geográfica ou religiosa.  

 O Estado islâmico não deve interferir com a lei pessoal dos indivíduos não 

muçulmanos. Tais pessoas têm garantida sua total liberdade de consciência, sendo livres 

para cumprir seus rituais religiosos e cerimoniais, do modo que queiram. Estes indivíduos 

não têm o direito de propagar sua fé religiosa, mas podem exercer uma crítica ao Islã que 

esteja no interior dos parâmetros estabelecidos pela lei e decência.  

 Tais direitos são irrevogáveis em sua natureza. Aos cidadãos não muçulmanos não 

cabe a privação a estes, a menos que façam sua renúncia ao convênio religioso que garante 

sua cidadania. A despeito da extensão da opressão que uma nação não muçulmana possa 

perpetrar sobre os cidadãos muçulmanos, não é lícito a qualquer Estado Islâmico cometer 

qualquer mínima injustiça contra os indivíduos de religião não muçulmana. Mesmo que 

toda a população muçulmana que vive fora das fronteiras dos países islâmicos sofra 

qualquer modalidade de injustiça, não cabe ao Estado islâmico tomar atitudes que façam 

derramar o sangue dos cidadãos de outra concepção religiosa, que viva no âmbito de seus 

limites de território (ARNO DAL RI JÚNIOR e ORO, 2004).  

 Nas nações que seguem os preceitos legais islâmicos, tais como o Irã, a Jordânia, 

a Turquia e os Emirados Árabes, as mulheres podem optar por usar ou não o véu islâmico 

(hijab), sem qualquer conotação com a perda de direitos garantidos. Mas, em algumas 

nações, como a França, tal direito recebeu proibição e em outras nações da Europa foram 

proibidas as orações nas vias de trânsito e a edificação de minaretes o que impossibilita a 

construção de mesquitas.  

b) Executivo e Legislativo  

A responsabilidade administrativa em um estado islâmico é conferida a um líder, 

guia (emir), ou chefe, que age em semelhança ao presidente ou primeiro ministro de um 

Estado do Ocidente. Todos os cidadãos em concordância com os fundamentos da 
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Constituição têm a prerrogativa de participar da escolha do chefe de Estado. O emir deve 

possuir alguns requisitos básicos que possibilitem sua eleição, a saber, receber a confiança 

de uma grande quantidade de pessoas acerca de seu conhecimento e entendimento do 

espírito do islamismo, deter o atributo islâmico de temer a Deus e ser capacitado com as 

virtudes de um homem de Estado. Em suma, o postulante deve ser capaz e virtuoso.  

 Segundo Mohammed (1999), os componentes da shura, ou conselho de consulta, 

também são eleitos pelos cidadãos para auxiliar o emir, e guiar o dirigente em suas ações 

administrativas. Cabe ao emir a administração da nação mediante as indicações da shura. 

Somente é facultado ao emir a permanência no cargo se desfrutar da confiança dos 

cidadãos que o elegeram, devendo deixar seu posto assim que perder tal condição. Mas, 

enquanto gozar de tal confiança poderá exercer sua autoridade e governar fazendo 

periodicamente consultas a shura, e dentro das limitações impostas pela sharia. Tal 

sistema tem emprego no Irã, nação criticada por sua considerável falta de liberdade e 

também pelo princípio de que o cidadão comum não pode assumir cargos de governo.  

 É facultado a cada cidadão a prerrogativa inalienável de fazer crítica ao emir e 

suas decisões de governo, com o emprego e todos os meios lícitos para difundir sua 

opinião política em público. As leis aplicadas no âmbito de um Estado islâmico, devem 

estar restritas pelos limites ditados pela sharia. Os mandamentos divinos e Seu profeta 

devem ser aceitos e não cabe a nenhuma instância legislativa a modificação de seus 

postulados ou a elaboração de leis sem compatibilidade com os preceitos de Deus (SAID, 

1990).  

 Segundo Schuon (2006), no tocante aos mandamentos que permitam duas ou mais 

interpretações, deve-se verificar qual propósito tal mandamento assume aspectos de 

verdade segundo a sharia. Para tais situações, deve-se recorrer a estudiosos que possuem 

um basilar conhecimento da lei islâmica para emitir um correto juízo de valor. Devido a 

tal, estas questões devem ser destinadas a um comitê do Conselho Consultivo formado 

por homens plenos em sabedoria da sharia. Tanto os governantes quanto os governados 

são submetidos ao mesmo corpo de leis, sem qualquer modalidade de discriminação 

baseada em poder, posição ou privilégio de classe. O Islã batalha pela igualdade e, de 

modo escrupuloso, se junta a tal princípio nas dimensões do social, do econômico e do 

campo político de forma igual.  
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CAPÍTULO 5 

VIVÊNCIAS EM PAÍSES ISLÂMICOS 

5.1 Tolerância e liberdade religiosa no ambiente Teocrático 

Podemos a partir daqui considerar a perseguição religiosa sofrida pelo escritor 

Salman Rushdie, em virtude de sua obra ‘Os Versos Satânicos’, pelo regime 

fundamentalista do Aiatolá Khomeini no Irã, que acusou o citado escritor de blasfêmia 

aos preceitos do Islã, condenando-o a morte, fato que assombrou o mundo Ocidental nos 

primórdios dos anos 1980. O contexto político no mundo entre as décadas de 1970 e 1980, 

no faz compreender que o caso Rushdie se apresenta também como uma forma de disputa 

de soberania entre o Oriente e o Ocidente. O fundamentalismo islâmico instituído no Irã, 

que auferia ares de legitimidade perante toda a comunidade muçulmana, podendo 

inclusive condenar à morte por blasfêmia aos preceitos do Islã e a correspondente reação 

das nações do Ocidente denotam portanto, não apenas questões relativas à concepções de 

realidade política e institucional diferentes, estabelecendo uma barreira intransponível 

entre o tradicionalismo do Islã e a modernidade em voga no Ocidente, como também em 

relação a questões de cunho político num cenário mundial competitivo por recursos 

naturais estratégicos que configuram em última instância ativos econômicos.  

 Neste quadro a reação do fundamentalismo islâmico ao conteúdo da obra ‘Os 

versos Satânicos’, produziu um profundo choque nas nações do Ocidente ao final dos 

anos 1980, quando o Aiatolá Khomeini ordenou a morte do escritor do livro, denominado 

Salman Rushdie, e a todos aqueles que se envolvessem com a publicação do livro, por 

acusação de blasfêmia contra Deus, na medida em que o conteúdo do romance deitava 

desonra sobre o profeta Maomé.  

Naquele momento histórico o governo iraniano buscava recuperar seu prestígio 

perante o mundo árabe, no sentido de superar a acachapante derrota militar na guerra Irã-

Iraque. Neste sentido denota-se uma interpretação da atitude do ditador Khomeini como 

uma estratégia para o desvio da atenção do povo iraniano após o longo e sangrento 

conflito armado contra o Iraque, e para despertar o espírito guerreiro da nação após as 

perdas de familiares no conflito e as privações enfrentadas no período da guerra. A 

condenação do escritor Salman Rushdie veio no bojo da recuperação ao apoio à 

Revolução Islâmica no seio do mundo muçulmano em geral, uma vez que o conflito 
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armado de duração de dez anos contra uma nação sunita provocou um acentuado declínio 

das premissas do Islã em termos gerais.   

A intenção em exportar a revolução islâmica fazia parte da ideologia do ditador 

Khomeini, que concebia o Islã como um projeto político capaz de atingir todas as partes 

do mundo. A própria Carta Magna do Irã faz a proclamação da meta de um Estado pan-

islamista e dota as repúblicas muçulmanas do dever de apoiar todas as lutas pelo 

predomínio do Islã. Em seu décimo capítulo de título ‘A política externa’, é externado o 

caráter do governo de Khomeini neste ínterim: 

Na constituição da república islâmica do irã (1986), em seu artigo de número 152, 

o Irã estabelece que a política externa do país tem base na negação de todas as 

modalidades de dominação ou submissão, na manutenção da independência em todos os 

aspectos e na preservação da integridade do território da nação, fazendo a defesa dos 

direitos de toda a população muçulmana, e o não alinhamento com as nações dominantes, 

formando relações mútuas e amistosas com os países de natureza não hostil.  

 Já em seu artigo de número 154 diz que em consequência, o país não interfere em 

qualquer assunto de cunho interno de outra nação, com o apoio da República Islâmica do 

Irã em qualquer luta justa de indivíduos oprimidos contra as classes dominantes em 

qualquer área do globo terrestre.  

A atitude de condenar Salman Rushdie à morte por blasfêmia ao Islã configurou 

uma das últimas ações do governo de Khomeini. O Irã fez a adoção de causas provindas 

do fundamentalismo islâmico europeu, pois malgrado Rushdie ser um cidadão britânico 

e situar-se fora dos domínios da jurisdição do Irã, o ditador Khomeini fez a avaliação que 

a sharia pode ter um alcance ilimitado para qualquer muçulmano independente onde 

esteja, e que as fronteiras de sua nação tinham somente um valor relativo (GREEN, 2006).  

 Com a contribuição de Zaidan (1990), podemos ver que a liberdade de expressão 

nos moldes do sistema de direitos humanos ocidental, verifica limitações nos países 

islâmicos, aprofundando a crise entre os mundos Oriental e Ocidental. Com relação aos 

princípios de fé islâmica, não é permitido a qualquer indivíduo empregar sua própria 

liberdade de expressão para denegrir a imagem do Islã, seus Profetas ou suas práticas 

religiosas. Tal agressão pode transformar seu autor em apóstata, merecendo o devido 

castigo. Sua liberdade de expressão não trará salvação para o emissor da blasfêmia.  
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 Em contrapartida, a Inglaterra não deveria aceitar uma condenação dessa natureza 

a um cidadão inglês, nem permitir a intromissão de um dirigente estrangeiro nos assuntos 

internos do país, ainda mais após ter suas companhias petrolíferas expulsas do território 

do Irã, visto que o processo e nacionalização da exploração do petróleo emitida pelo 

governo fundamentalista do Irã trazia sérios prejuízos à economia das nações do 

Ocidente, e em particular para a Inglaterra e os EUA (GREEN, 2006).  

Os movimentos islâmicos ao redor do mundo assumiram a causa do ditador 

Khomeini, que na condição de Aiatolá pouco antes de morrer, fez a convocação de grupos 

islâmicos postados em países da Europa numa convocação a atos de violência, dando 

margem a associação entre o fundamentalismo islâmico e o terrorismo. O caso do escritor 

Salman Rushdie configura, pois, uma situação típica de fundamentalismo do Islã.  

Na medida em que o Ocidente rejeitou a condenação de morte a Rushdie, toda esta 

parcela do mundo recebeu a acusação de ignorar o Islã e ofender seus princípios, tomando 

a defesa de alguém que proclamou blasfêmias contra Deus. Logicamente além desta 

oposição entre as realidades do Oriente / Ocidente, o pano de fundo é composto por 

interesses de ordem política. Porém o caso Rushdie também deita luz sobre os 

fundamentos da religião islâmica, de forma que esta religião se considera atacada em seus 

princípios. Tal fato ocorre principalmente quando Salman Rushdie em sua obra Versos 

Satânicos, faz o ataque às origens do Alcorão, à sua Escritura Sagrada, e a pessoa de seu 

principal líder, o profeta Maomé. É preciso ter em mente que no islamismo não existe 

divisão entre religião e Estado.  

 Nesta perspectiva a essência da realidade conforme a ótica xiita remete a condição 

indissolúvel entre religião, política e arte, que se consideram ameaçadas com as palavras 

dispostas no romance de Rushdie. Porém, certos membros da parcela intelectual do Islã 

também emitiram juízos de valor contrários à condenação do autor, e a favor de sua 

liberdade de expressão: Assassinar é crime e instigar o povo a cometer um assassinato 

também, como fez o dirigente Aiatolá Khomeini, de modo que este deve receber punição 

severa por isso. A exortação de Khomeini constitui uma ofensa ao Islã e aos muçulmanos.  

 Foi dessa forma que reagiu o egípcio Nagib Mahfouz, ganhador do prêmio Nobel 

de literatura no ano de 1988, ao saber que Khomeini instituiu uma recompensa de U$ 3 

milhões para quem assassinasse o escritor Salman Rushdie, ou um descendente de sua 
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família, com residência na Inglaterra. A análise da identificação entre Estado e religião 

nos países islâmicos, exige toda uma consideração histórica por meio do nascedouro dos 

princípios da religião como ente formador de uma personificação determinada do líder 

inspirado pela divindade. Nesta perspectiva, é válido fazer a consideração de algumas 

afirmações provindas do autor Adbul Karim Zaidan em sua obra ‘O indivíduo e o Estado 

no islamismo’. Esta obra foi lançada pelo Centro para a divulgação do islamismo para os 

povos da América Latina, e tem o propósito de considerar a questão política envolvida na 

jurisprudência do Islã, com a justificativa de que até mesmo os islâmicos ignoram o cerne 

desta questão. Partindo da afirmação de que no islamismo a política é integrada à 

jurisprudência do Islã, a introdução da citada obra traz a seguinte afirmação: ‘O Islã não 

faz o reconhecimento de direitos a Cesar e sobre seus súditos, na medida em que todos 

devem obediência e submissão aos desígnios de Deus em todo e qualquer aspecto de sua 

vida’. Neste particular a concepção ideal dos tempos do profeta Maomé, que é construída 

pelos teólogos do Islã de diferentes linhas de pensamento, apresenta a religião como um 

procedimento unificador de idioma, costume, prática religiosa, história e herança de 

tradições ou, em outras palavras, como uma unidade pertinente, ora apresentando 

características religiosas, ora de conotação política e social. Para o povo muçulmano não 

há meio de separar a religião da dimensão política, nem na atualidade e nem em uma 

perspectiva futura (ZAIDAN 1990).  

 Para os muçulmanos não há dicotomia em qualquer afirmação religiosa, como na 

famosa ‘Dai a César o que é de César’ observada no Evangelho de Mateus em (22,21). 

Tal declaração teológica apesar de sua aparência simples, carrega todo um simbolismo 

que é de fácil entendimento pelo mundo ocidental, mas que para os orientais vem 

impregnada de incertezas, pois determina um estágio de separação entre as dimensões do 

religioso e do econômico, do direito e da política. Na época da pregação do profeta 

Maomé, o entendimento da mensagem religiosa não era tão simples como os teólogos do 

Islã querem nos fazer acreditar.   

 Zaidan (1990), em sua referida obra busca legitimar a relação de interdependência 

entre a religião e o Estado no Islã, observando que a lei islâmica tem largo campo de 

aplicação, não existindo assim, para ele nenhum aspecto da vida humana que não seja 

abarcado e regulado pela lei do Islã. Desta maneira, a tais lutas justas que são observadas 

na Constituição do Irã decorrente da revolução fundamentalista de 1979, são sujeitas a 

múltiplas interpretações, visto que são dispostas em paralelo a outros preceitos que 
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perfazem o quadro institucional da lei islâmica. Na lei islâmica, os regulamentos relativos 

ao código penal e às obrigações de cumprimento da justiça entre os pares muçulmanos 

em conformidade com a revelação divina, a luta pela causa divina e outros princípios 

institucionais próprios da mentalidade islâmica, recebem implantação pelo Estado, por 

meio da força da autoridade que exerce sobre todos os indivíduos sob sua jurisdição. Ele 

ainda abstrai algumas afirmações do tipo: ‘O poder que traz proteção à sociedade em 

relação a subversão e aos desvios de conduta tem fundamento no poder da autoridade 

constituída’. Igualmente, pela afirmação de que ‘Deus retém por sua autoridade (Estado) 

tudo aquilo que é lícito nas palavras do Alcorão’.  

 Além da legitimidade desta interdependência entre religião e Estado que recebe 

toda uma edificação jurídica nos países muçulmanos, o que os autores do universo de 

representações do Islã pretendem justificar é a condição de subordinação do indivíduo 

perante a religião e em subsequência às autoridades governamentais que provém em sua 

maioria do ambiente religioso. É nesta perspectiva que surge a dimensão do ato do 

governante Aiatolá Khomeini em incitar o povo islâmico postado em qualquer parte do 

mundo a fazer justiça cobrando a própria vida do escritor Salman Rushdie por suas 

posturas de blasfêmia contra a religião muçulmana e seus Profetas sagrados.  

 Mais uma vez Zaidan (1990), busca em sua obra na verdade a justificação para tal 

ato, pois pertence a uma sociedade edificada sobre as colunas do Islã. De modo que o 

citado autor profere palavras desta ordem: ‘Não é possível edificar uma sociedade de 

preceitos islâmicos apenas com sermões e discursos, tal propósito só é atingido por meio 

da geração de um Estado que empregue sua autoridade e tenha poder para orientar a 

sociedade no caminho desejado’.  

 Desse modo, o estudioso iraquiano busca justificar a autoridade do Estado na 

esteira de único poder com capacidade de oferecer proteção à sociedade contra atos de 

subversão e desvio dos princípios institucionais. Toda esta argumentação tem pauta no 

fato que o profeta Maomé teria estabelecido na cidade de Medina, o primeiro Estado 

islâmico conhecido, realizando a junção de tarefas e papéis institucionais, a saber, de 

chefe de Estado na condição de líder religioso e de jurista, formador e propagador das 

leis, que marcou sobremaneira e para sempre a mentalidade dos povos islâmicos, 

estabelecendo a correlação entre território da nação e ordem jurídica, ou em árabe Darul 

Islam (CHEREM, 2006).  
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 Na ótica de Zaidan (1990), ao estabelecer o primeiro Estado muçulmano em 

Medina, todos os papéis viram-se concentrados na figura do Profeta, ou seja, a atividade 

de Profeta e propagador da vontade de Deus, e a função de juiz para dispor sua sociedade 

de instrumentos de justiça entre os pares. Neste quadro os poderes referentes ao executivo 

e ao judiciário se tornaram combinados em uma única perspectiva, em associação com o 

papel do Profeta de ser o representante das vontades de Deus no mundo, e desse modo 

portador dos regulamentos que a divindade dispensa para todas as pessoas.  

 Porém existem divergências na união entre tais poderes após o passamento do 

profeta Maomé, que são denotadas pelas questões de ordem jurídica que geraram intensa 

discussão entre os segmentos sunitas e xiitas pela primazia da condução do islamismo no 

mundo. As questões que marcaram a sucessão de Maomé e que de maneira determinante 

geraram as citadas duas linhas de pensamento no islamismo, principalmente no tocante a 

aspectos jurídicos, tem mote na maneira de proceder a organização política do reinado 

islâmico. É então necessário tecer algumas considerações sobre a origem histórica do Islã, 

para focalizar que o Islã configura um objeto de relevância sociológica no momento em 

que é concebido na forma de um mapa de cognição que dá orientação para o 

comportamento em sociedade de indivíduos reais, numa situação de interagir de modo 

passivo ou ativo — na medida em que as fases da história e as situações pertinentes ao 

domínio da política —, dão fundamento ao modo de pensar, organizar e legitimar as 

instituições principais surgidas no âmbito do terreno muçulmano. Tal fato tem 

significância em interrogar a dimensão da religião, em seus aspectos de experiência, 

práxis, sistema de crenças, concepções de pertencimento e modos de atuação militante, 

em associação às relações de natureza complexa entre a visão religiosa, as atitudes do 

cotidiano impregnadas de ética religiosa, e ainda a correlação entre as esferas de religião 

e de vida social, que migram em última instância para atividades em política e economia. 

Situam que no Islã não existe distinção entre política e religião, entretanto o 

equacionamento entre religião e política ou em outras palavras entre religião e Estado 

vem no bojo de uma construção social, que configura em verdade uma imposição 

realizada em determinadas fases da história por grupos dirigentes da sociedade, em maior 

extensão que em essência uma prática regulatória do pareamento entre as esferas religiosa 

e política. Sinalizam que o estudo do fenômeno religioso islâmico denota a manutenção 

de um controle entre as dimensões da política e da religião. A mistura orgânica entre as 

citadas dimensões efetuada pelo governante Aiatolá Khomeini resultou na condenação ao 
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escritor Salman Rushdie, que simplesmente exerceu seu direito de liberdade de expressão 

em uma nação distante do universo islâmico (PACE e STEFANI, 2002).  

 5.2 Uma visão geral do Egito 

 O Egito é o país mais populoso dentre as nações árabes, sendo o lar da mais 

importante e antiga comunidade do cristianismo com presença entre os povos do Oriente, 

ou seja, a Igreja Copta, que conta com oito milhões de seguidores, representando 10% do 

total dos egípcios de fé cristã. Existem outros grupos cristãos no Egito representados pelos 

gregos ortodoxos, os evangélicos e os católicos romanos.  

Em decorrência da queda do ditador Hosni Mubarak ocorrida em 2011 e a passagem 

do poder político para os militares, foi efetuado um processo eleitoral parlamentar que 

resultou na conquista de quase metade da representação política pela Irmandade 

Muçulmana, com o restante igualmente distribuído entre os salafitas e outros grupos.  

 Decorridos poucos meses do processo eleitoral, Mohamed Morsi provindo da 

Fraternidade Muçulmana, foi conduzido ao cargo de presidente do Egito via eleitoral 

parlamentar, com quase a metade dos votos. Seu governo com características autoritárias 

findou em julho de 2013, em virtude de outra intervenção militar, que teve como 

consequência uma repressão violenta contra os partidários de Mohamed Morsi. Desde o 

advento da primavera árabe, muitos membros da religião copta deixaram o Egito em 

virtude do agravamento do quadro de intolerância religiosa. Além das leis de 

discriminação no tocante a construção ou reforma de templos do cristianismo, a partir da 

queda de Mubarak foi observado um aumento significativo de ataques de extremistas 

islâmicos, forças de segurança estatais e multidões eivadas de fanatismo religioso, 

produzindo vítimas fatais nos confrontos. Foram multiplicados os incêndios em igrejas, 

além do crescimento do rapto de meninas da religião copta para forçar sua conversão para 

o islã.  

A população egípcia que deixa a fé islâmica para se converter em outra é passível 

de morte. A mesma pesquisa efetuada pelo órgão Pew2 Research Center no ano de 2013, 

demonstrou que 84% dos cidadãos do Egito manifestam favorecimento a execução dos 

muçulmanos que migram de religião. Em visitas ao Egito desde 2012 pude constatar que 

                                                             
2 Pesquisa feita pela Pew Research Center. http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-

religion-politics-society-beliefs-about-sharia/ 
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os órgãos governamentais se recusam a proceder a alteração da filiação religiosa nos 

documentos de identidade dos egípcios convertidos a outras crenças religiosas.  

 Lá se localiza a mesquita e universidade Al-Azhar, sendo esta instituição de 

relevância para a população muçulmana sunita. O sistema jurídico do país é secular, 

porém a legislação que rege as relações de família e casamentos tem primordial 

embasamento nas leis da religião islâmica, ou sharia. Os grupos de defesa dos princípios 

civis afirmam que este setor da legislação e os costumes provenientes da tradição trazem 

discriminação e opressão para as mulheres e para a minoria da população de religião 

copta.  

  Podemos observar uma realidade de militância islâmica segunda ressalta Lewis 

(2002), os principais grupos de linha islâmica radical no Egito, tem-se o Gamma Islaiya 

e o Jihad Islâmico. Tais grupos mantém uma condição de trégua no Egito. Um setor da 

Jihad Islâmica tem na atualidade um estreitamento de relações com a rede 

fundamentalista Al-Qaeda. Segundo informações dos grupos que defendem os direitos 

humanos, o governo egípcio efetuou a prisão de milhares de cidadãos em sua investida 

contra grupos ilegais islâmicos. O grupo preponderante na religião do Egito, a saber, a 

Irmandade Muçulmana, mantêm-se na ilegalidade como partido político, porém suas 

atividades são toleradas extensamente visto que o grupo não tem o hábito de pregar a 

violência.  

A humanidade centrou olhares no Egito na ocasião em que as manchetes dos jornais 

internacionais relatavam os levantes populares decorridos em 2011, que convergiram na 

queda do governo de Hosni Mubarak, e que em adição às revoluções observadas nas 

outras nações do mundo árabe, compuseram o quadro da chamada Primavera Árabe. No 

Egito, dentre as múltiplas causas da revolta estava as atividades do serviço secreto 

governamental na repressão a oposição política, o empobrecimento da população, o 

enriquecimento célere e claramente ilícito dos participantes do governo de Mubarak, 

incluindo seus familiares, o alto índice de desemprego, e ausência de melhorias 

significativas no setor da educação. A onda de protestos perdurou por 18 horas no Egito, 

abrindo um precedente inédito quanto à mobilização das massas por intermédio de 

protestos de rua, que gerou questionamentos nos estudiosos ao redor do mundo, incluindo 

segmentos do próprio povo egípcio. De modo semelhante ao ocorrido na Tunísia, a 

população jovem teve um papel preponderante nas manifestações de massa 

(KOROTAYEV e ZINKINA, 2011).  
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 Por determinação governamental, a polícia do país principiou a repressão aos 

manifestantes, com o fito de dispersá-los. Apesar das fortes investidas do corpo policial 

contra os manifestantes, que geraram na ocasião mortes, a onda de protestos continuou. 

Malgrado o temor que o povo egípcio nutre da polícia militar do país, que reconhecida 

internacionalmente pela prática da tortura, a corporação não obteve êxito no impedimento 

do avanço dos levantes populares, o que ocasionou a chamada do exército egípcio para 

entrar em cena. A população egípcia demonstrou um nacionalismo bastante exacerbado 

neste momento histórico, com o uso de bandeiras da nação expostas nas janelas das casas 

e apartamentos, impressas em camisetas, nas faces e em pinturas de murais. As ruas das 

mais importantes cidades do Egito ficaram impregnadas de símbolos da nacionalidade e 

dizeres de revolução. O presidente Mubarak fez sua renúncia no dia 11 de fevereiro de 

2011, sendo em seguida preso, sendo acusado por crimes de corrupção e do assassinato 

de ao menos 800 manifestantes, por sua posição de comando nos círculos militares. A 

Constituição em vigência no Egito, desse modo deu lugar a formação de uma junta militar 

provisória.  

5.3 Uma visão geral da Turquia  

A região da Ásia Menor no período do Novo Testamento, foi o local de ocorrência 

das viagens em missão do apóstolo Paulo, sendo uma das partes do mundo com mais forte 

predominância cristã.  

 Tal quadro religioso mudou de acordo com Lewis (1996), em decorrência da 

pressão contínua dos turcos convertidos ao Islã, que culminou na queda de Constantinopla 

no ano de 1453. Dentre os poderosos impérios surgidos na história do Oriente Médio, o 

Império Otomano ocupa lugar de destaque, só findando seu poder com a Primeira Guerra 

Mundial, que gerou a formação da República da Turquia no ano de 1923.  

Tal período de transição política produziu uma tragédia incomensurável para as 

minorias praticantes do cristianismo, em especial aos armênios que sofreram massacres e 

deportações em massa. Apesar de reconhecida como uma república secular e apta a ser 

integrante do bloco da União Europeia, a República da Turquia começou a mudar os 

rumos de sua política a partir de 2002 por meio da tomada do poder pelo Partido Justiça 

e Desenvolvimento, de princípios islâmicos, com fundação por Recep Erdogan. Devido 

a isso, as dificuldades para a população cristã foram aumentadas, com a redução de seu 
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número de integrantes para 0,15% da população, com o eminente risco de extinção da 

presença do cristianismo no país turco.  

 Lewis (2002), diz que o Estado exerce o controle das atividades religiosas por 

intermédio da temida Diretoria de Assuntos Religiosos, ou na língua turca Diyanef. As 

igrejas das outras religiões são concebidas como inimigas do Islã, sofrendo muitas 

ameaças, na forma de importantes restrições a nível legal de suas práticas, a proibição de 

atividades de ensino no âmbito dos centros religiosos, assim como da propaganda 

negativa efetuada nos órgãos de imprensa, nas instituições de ensino e nas mesquitas 

islâmicas. Apenas recebem o reconhecimento oficial os ortodoxos gregos, e os grupos 

armênios e judeus. Os protestantes são vistos como uma intromissão religiosa, sofrendo 

restrições mais consideráveis. Nos últimos anos tem-se observado muitos assassinatos 

brutais da população cristã. A transição entre a Turquia provinda do Império Otomano 

para o Estado moderno turco foi realizada pela figura política mais importante da história 

do país até os dias atuais, chamado Mustafar Kemal, o Ataturk.  

 Com o advento do fim da Primeira Guerra Mundial, segundo (LEWIS, 2002), e a 

consequente ocaso do poder do Império Otomano, coube a Ataturk a instituição do Estado 

secular na Turquia nos anos de 1920, quando o país se encontrava sob forte influência 

das nações ricas europeias, e seu governo apenas cumpria um papel formal. Através da 

junção de sentimentos de nacionalismo, Ataturk fez a moldagem do quadro étnico da 

nação turca em torno de uma ideal de república independente.  

A tensão política na Turquia provém da concepção constitucional de um Estado 

secular, com os interesses do partido político hegemônico na política, a saber, o Partido 

da Justiça e Desenvolvimento. Existem vários conflitos entre o texto constitucional e a 

influência exercida pelo partido predominante no governo da Turquia, assim como suas 

tentativas de implantar um Estado muçulmano no país por intermédio das políticas 

públicas que defende. Tem-se daí a importância absoluta das forças militares, que na 

maioria das vezes cumpre o papel de defensora última da Constituição, assim como 

algumas problemáticas de ordem separatistas que provém de Chipre, dos curdos e dos 

armênios.  

 O presidente em exercício na atualidade no país turco desde agosto de 2014, 

chamado Recep Tayyip Erdoğan, é o fundador do Partido da Justiça e Desenvolvimento, 
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de linha tradicionalista islâmica. Atualmente tem conduzido o país para uma linha mais 

conservadora e que combate os mais secularistas dentro do país tentando reacender as 

chamas de um islamismo mais tradicional na Turquia. Isso pode tornar a Turquia um país 

com liberdade e tolerância mais restritas.  

5.4 Uma visão geral do Paquistão 

 Conforme Ahmed (2015), o Paquistão é um país de tradição islâmica, constituído 

como república federativa, sendo membro da comunidade britânica de nações, sendo 

criado em 1947 a partir da repartição do antigo território da Índia que na época era colônia 

da Inglaterra. Na data de 16 de março de 2013, a gestão governamental sob liderança do 

Partido Popular do Paquistão findou seu mandato, sendo realizadas novas eleições no 

Paquistão, que configurou a primeira transição em termos democráticos de poder depois 

de seguidas décadas de ditadura e golpes de Estado por militares. O processo eleitoral foi 

ofuscado pelas ameaças de atos terroristas vindos dos talibãs e outros grupos islâmicos 

extremistas. Em termos práticos a comunidade do Paquistão persiste em testemunhar 

seguidos ataques contra as minorias, principalmente a de orientação cristã. Ocorrem 

ataques terroristas patrocinados pelos talibãs, atos de agressão contra a parcela xiita da 

população muçulmana, e um quadro geral de discriminação sobre os grupos étnicos 

minoritários.   

 Pode-se observar atualmente uma exacerbação do fundamentalismo islâmico 

tanto no âmbito da política como da população em geral. 3Numa pesquisa feita em 2013, 

81% acreditam na sharia, ou lei islâmica, como um sistema de governo para o país, em 

lugar do regime democrático em voga, e no público frequentador das universidades, os 

entrevistados afirmaram que o modelo democrático não trouxe benefícios imediatos ao 

Paquistão. 61% acredita que a sharia só tem uma interpretação e é a mais tradicional. 89% 

dos paquistaneses que veem a sharia como revelação de Alá, segundo a pesquisa, 

entendem que ela deveria ser imposta a todos.  

 O artigo segundo da constituição paquistanesa afirma que o Islã é a religião oficial 

do Estado. Dentre os grupos étnicos do país existem os punjabis com (52,6%), os pashtuns 

com (13,2%), os sindhi com (11,7%) e outros grupos que compõem a totalidade da 

                                                             
3 Pesquisa feita pela Pew Research Center. http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-

religion-politics-society-beliefs-about-sharia/ 
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população. O idioma oficial do Paquistão é o urdu, mesmo que de uso corrente por apenas 

8% dos paquistaneses. O idioma mais empregado é o punjabi com (48%), seguido do 

sindhi com (12%), do saraiki com (10%), do pashtu com (8%), e de outros dialetos 

regionais. O idioma inglês na qualidade de forma de conversação da elite paquistanesa e 

de grande parte dos políticos do país, recebe a consideração de segundo idioma oficial, 

mesmo que de emprego corrente por apenas 8% dos paquistaneses (HUMAN RIGHTS 

MONITOR, 2016).  

 Segundo Aslam (2016), no Paquistão existe uma população de refugiados de 

origem afegã que totalizam 2,9 milhões de indivíduos vivendo no país, com apenas 1,9 

milhões em condição de legalidade de registro. O resto desta população vive na 

ilegalidade documental. Existem seguidos deslocamentos internos da população em 

decorrência dos conflitos nas áreas tribais do território paquistanês, principalmente na 

província de Khyber-Paktunkwa.  

 Para Ahmed (2015), em termos de legislação é seguida a lei comum inglesa, 

porém com a sharia denotando forte influência na aplicação da lei em algumas localidades 

do Paquistão. A Constituição paquistanesa dá garantias totais a liberdade religiosa, como 

se verifica nas entrelinhas dos Artigos 20, 21 e 22 do texto basilar. Apesar disso, de forma 

geral a estrutura das leis e da política do país não proporciona um tratamento de igualdade 

em relação para as minorias religiosas em termos de cidadania. Como exemplos das 

normas constitucionais, observa-se no segundo artigo que o Islã é a religião oficial do 

Estado (Artigo 2), a chefia de governo deve ter origem muçulmana (Artigo 41.2), o 

tribunal federal que utiliza as regras da sharia tem a primazia de invalidar qualquer outra 

lei, caso tenha discordância com o Islã, e um artigo (203E), postado no texto 

constitucional para sugerir alterações.  

 No mesmo sentido, existe um limite para a liberdade religiosa e na expressão livre 

de pensamento, nas chamadas leis de blasfêmia presentes no Código Penal do país, 

dispostas em seus artigos denominados por 295B, 295C, 298A e 298C. É passível de 

imputação de crime a profanação do Alcorão, bem como insultar o profeta Maomé, sendo 

cabível a prisão perpétua ou até a pena de morte para tais violações das leis do país. No 

cotidiano dos cidadãos tais leis são empregadas com frequência como um mecanismo de 

perseguição para as minorias religiosas. Apesar dos muitos apelos de órgãos 

internacionais de direitos humanos para a revogação de tais leis, nenhuma autoridade 
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pública do Paquistão ousou propor alterações. Aqueles políticos que expressaram o desejo 

de alterar as leis preconceituosas contra as minorias da religião paquistanesa foram 

assassinados como ocorreu a Punjab Salman Taseer, ocupante de cargo de governador de 

província, e Shahbaz Bhatti de orientação católica, que foi ministro das Minorias. As leis 

do governo fazem previsão de um órgão ministerial incumbido de garantir a liberdade 

religiosa no Paquistão, que no decorrer dos tempos recebeu várias denominações. Porém, 

o logotipo oficial de tal órgão faz a proclamação de um verso do Alcorão da forma: ‘O 

Islã é a única religião passível de aceitação por Deus’. Em função de tal crença, os não 

muçulmanos têm sofrido extensa perseguição religiosa propalada pelos fundamentalistas 

islâmicos. No Paquistão hoje os muçulmanos são 97% da população, divididos em sunitas 

77% e os xiitas em 20%, os grupos cristãos e hindus perfazendo 3% da população. 

 Conforme Ahmed (2015), em virtude da criação do Paquistão como um Estado 

muçulmano em decorrência da independência da Índia em 1947, na atualidade persistem 

tensões entre os países pela posse da região da Caxemira. A disputa pelo território da 

Caxemira gerou temores na comunidade internacional da ocorrência de manufatura de 

armas nucleares pela Índia e Paquistão para competir entre si numa perigosa corrida 

armamentista. O Paquistão recebe acusação de apoiar grupos islâmicos que realizam 

atentados terroristas contra as forças da Índia na região da Caxemira. Nos últimos tempos 

os grupos de extrema orientação islâmica têm exercido um papel mais importante no 

combate às forças de segurança da Índia. No Paquistão também existe a violência 

propalada pelos grupos sectários de orientação sunita e xiita. Os grupos islâmicos 

paquistaneses são acusados de efetuar vários ataques terroristas, principalmente contra a 

população cristã e a estrangeiros no país.  

As forças de segurança do Paquistão mantêm laços estreitos com o estado talibã no 

Afeganistão, contribuindo para a queda do regime político do país em razão da entrada 

no conflito das forças armadas dos EUA. Especialistas no assunto acreditam que alguns 

membros da facção Talibã e Al-Qaeda conseguiram se refugiar politicamente na parte 

noroeste do Paquistão. A parte fronteiriça entre o Paquistão e o Afeganistão sempre 

manteve relações de proximidade em termos culturais e étnicos.  

O atual presidente do Paquistão, chamado Mamnoon Hussain tem expressado a 

intenção de combater o extremismo islâmico, fazendo a defesa de regras de Estado mais 

flexíveis no tocante à religião. Mesmo com tal intensão do atual presidente, a descrição 
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da realidade paquistanesa quanto ao quesito liberdade religiosa, faz concluir que houve 

um agravamento de tal situação no Paquistão nos últimos tempos.  

O que podemos concluir é que tem havido uma inquietação e movimentação intensa 

em muitos países de maioria islâmica, que tem se tornado cada vez mais difícil antever 

ou prever como ficarão as questões de liberdade e tolerância em cada país, pois eles não 

caminham numa uniformidade e unidade de prática diária do islã. Apesar do conceito do 

islamismo como uma religião, os fatores políticos e socioculturais acabam falando mais 

alto.  

   

CAPÍTULO 6 

PROBLEMÁTICAS INTERNAS DO ISLÃ COMO AMEAÇA A UM 

FUTURO DE LIBERDADE E TOLERÂNCIA 

 Durante o século XX as nações árabes se depararam com duas opções políticas 

que não deram resultado, a saber, modernizar-se para se adequar ao Ocidente, ou seguir 

o nacionalismo secular com a manutenção de regimes autoritários como modelo de 

governo. Em meio a tais incertezas surge o fundamentalismo islâmico, que recebe a 

definição do estudioso Peter Demant na qualidade de uma ideologia política contrária à 

modernidade, ao secularismo e à cultura do Ocidente, que tem por meta a conversão do 

indivíduo para torná-lo um muçulmano observador da religião islâmica, transformando a 

sociedade muçulmana em termos formais em uma comunidade centrada em prestar 

serviço a Deus, com o fito de estabelecer seu reino entre nós. Peter Demant também 

acrescenta que tal linha de pensamento prevalece no seio do Islã atual (DEMANT, 1999). 

O fervor islâmico pode levar à revitalização do ideal islâmico de um Califado, que 

é a forma islâmica de um governo monárquico. Representa a unidade e liderança política 

do mundo islâmico centrado em um Califa. Tal posição de chefe de Estado baseia-se na 

noção de um legítimo sucessor à autoridade política do profeta islâmico Maomé. Para 

muitos intérpretes do Alcorão, o califado é a única forma de governo que tem a total 

aprovação na teologia islâmica tradicional, principalmente para a maioria sunita que 

entende que o Califa não precisa ser um descendente de Maomé.  
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6.1 Fundamentalismo e Estado Islâmico 

 Foi por intermédio de uma fase sunita no decorrer dos anos de 1950 a 1970 que o 

fundamentalismo islâmico teve surgimento impulsionado pelas obras do escritor 

paquistanês Abu al-Ala Mawdudi, e de seu seguidor do Egito chamado Sayyid Qutb, que 

tem vínculo com a Fraternidade Muçulmana. Em fase posterior nos anos 1980, a liderança 

migrou para a facção xiita, liderada pelo aiatolá iraniano Ruhollah Khomeini, que ao 

reagir contra a modernização de seu país de ordem ocidental, movimentou as bases da 

sociedade iraniana numa revolução ocorrida nos fins dos anos 1970, que culminou na 

implantação da primeira república islâmica.  

 Neste segmento xiita tem importância o grupo Hezbollah que surgiu no Líbano 

nos anos 1980. Por fim, na década de 1990, deu-se a internacionalização do movimento 

radical islâmico em virtude da agressão do Ocidente verificada na Guerra do Golfo. 

Dentre as manifestações políticas mais relevantes deste período histórico, tem-se os 

grupos terroristas Hamas, com sede nos territórios palestinos, o Talibã que opera no 

Afeganistão e o al-Qaeda do líder saudita Osama bin Laden, que foi morto no ano de 

2011. Por fim, no ano de 2014, tal radicalismo islâmico entrou numa fase mais 

recrudescida com as ações do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, deixando um séquito 

de horrores. 

 Barrett (2014), entende que na visão dos teóricos do fundamentalismo a inspiração 

para o movimento provém das seguintes premissas: antiapologia, ou seja o Islã é perfeito 

e não requer justificação; antiocidentalismo, ou seja, faz-se necessário montar uma 

barreira contra o mundo ocidental; literalismo, que tem significado no entendimento 

literal do texto sagrado do Alcorão; politização, que tem por objetivo implantar o estado 

islâmico; e universalismo, com a implantação do islã a toda a humanidade.  

 Podemos dizer que é em cima de tais premissas que surge o fundamentalismo 

islâmico da atualidade, com a islamização dos setores políticos, sociais e culturais, a 

formação de uma ordem islâmica internacional, o confronto armado aberto contra os 

opositores, e a islamização das facções muçulmanas presentes no Ocidente. Todos estes 

fatores elencados atingem o auge de sua evolução no atentado de 11 de setembro de 2001, 

por ordem de Osama bin Laden, e posteriormente na formação do movimento 

fundamentalista Estado Islâmico.  
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6.2 Uma fé, um domínio e quem não crê? 

Dentre os fatos mais alarmantes da atualidade, observa-se o recrudescimento da 

violência contra os praticantes do cristianismo ao redor do mundo. Uma publicação 

recente sobre o tema, após indicar que os cristãos são o grupo religioso com maior 

percentual de perseguição por motivação religiosa nos dias de hoje, traz uma estimativa 

que indica um total de 75% dos casos de intolerância religiosa no trato com os cristãos. 

Também informa que os grupos cristãos sofrem assédio por parte das autoridades do 

Estado, ou por setores da sociedade em 133 países, ou seja, em 2/3 das nações do mundo, 

e em mais localidades geográficas que qualquer outro segmento religioso (MARSHALL, 

GILBERT e SHEA, 2014).  

Novamente podemos contar com a colaboração de Schirrmacher (2013), para ele 

embora haja o destaque de vários países no que tange a violação dos direitos humanos 

quanto à religião em virtude do regime político socialista ou pós-socialista, como é o caso 

da China, da Coreia do Norte, e de outras das nações do sudeste asiático, além da Rússia 

e suas anteriores repúblicas socialistas; ou sob o ponto de vista puramente religioso nas 

nações de orientação budista e hindu, como a Índia, o Nepal e seus vizinhos, a maior 

proporção de ocorrência de perseguição por motivação religiosa tem concentração nos 

países islâmicos do Oriente Médio e em outras partes do globo. A organização Portas 

Abertas oferece uma listagem atualizada das cinquenta nações mais opressoras do 

cristianismo por intolerância religiosa. Deste total, cerca de 35 nações pertencem ao 

mundo muçulmano, com destaque para a Somália, o Iraque, o Irã, o Afeganistão, o Sudão, 

o Paquistão, a Arábia Saudita e as Maldivas.  

Segundo Kwon (2010), em tais países a perseguição é efetuada pelos governos 

centrais, por grupos de orientação radical ou pela sociedade como um todo. Existem 

variadas formas a serem assumidas neste quadro de intolerância, a saber, a proibição de 

reunião com vistas ao culto religioso, a restrição da distribuição de livros de conteúdo 

religioso diverso, a obrigação de conversão à religião preponderante no país, as 

dificuldades burocráticas para a construção de instalações religiosas ou seu registro cabal, 

as multas e taxas de natureza diversa, a discriminação nas contratações trabalhistas, na 

obtenção de moradia e educação, a destruição pura e simples de templos religiosos 

contrários, os saques, espancamentos, interrogatórios, detenções, prática de tortura e 

estupro, e em escala mais ampla, os assassinatos dos líderes religiosos com execução. 
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Existe todo um desrespeito ao direito a vida, a integridade física, a liberdade e segurança 

pessoal dos indivíduos, configurando a quebra dos direitos mais elementares.  

Como resultado destas ações de intolerância religiosa por parte de grupos radicais, 

é observado um grande sofrimento dos indivíduos e de suas famílias, com a progressiva 

redução da população cristã em vários países do Oriente Médio. Existem estimativas que 

denotam a acentuação da intolerância religiosa nos últimos cem anos, com o declínio da 

presença cristã em vários países, a saber, no Iraque (35 para 1,5%), no Irã (15 para 2%), 

na Síria (40 para 10%), na Turquia (32 para 0,15%). As igrejas de cunho ancestral 

localizadas na Caldeia, na Assíria e em grande parte do Egito são vítimas constantes de 

ameaças. Porém, não existe comparação com a situação dos praticantes do cristianismo 

na Síria e no Iraque em virtude do surgimento do grupo Estado Islâmico. O ano de 2014 

foi catastrófico para os cristãos residentes no Oriente Médio (JENKINS, 2010 p. 36).  

O grupo Estado Islâmico, que em árabe recebe a alcunha Daesh pretende ser um 

califado, e partir de tal condição possuir autoridade religiosa, militar e política sobre toda 

a população muçulmana do mundo. Tal organização de linhagem sunita foi criada há um 

certo tempo, porém só atingiu notoriedade internacional a partir de junho de 2014, quando 

declarou o desejo de criar o califado. O Estado Islâmico exerce o controle de muitas 

regiões do Iraque e da Síria, com seus alvos centrados nas minorias religiosas 

muçulmanas e outras, como os grupos xiitas, yazidis, mandeus, shabaks e também os 

cristãos (KWON, 2010). 

Os cristãos correspondem aos povos da Caldeia (antiga Babilônia), os assírios, os 

católicos, os judeus ortodoxos e as facções protestantes. O Estado Islâmico ocupou 

cidades importantes como Mosul e Qaragosh, oferecendo aos cristãos três opções básicas 

para evitar seu extermínio: converter-se ao islamismo, fugir ou pagar tributo à 

organização. A organização terrorista Estado Islâmico, além de destruir bens culturais 

valiosos e edifícios religiosos de tradição histórica, comete assassinatos cruéis 

empregando a crucificação e as decapitações. Em virtude de tal, como já citado, observa-

se a redução da população dita cristã (MARSHALL, GILBERT e SHEA, 2014),  

Segundo Miller (2002), infelizmente, o próprio profeta Maomé foi algoz em um 

evento de intolerância monstruoso e fatal. Na ocasião de sua fuga da cidade de Meca para 

Medina, havia na região da última cidade três tribos de ascendência judaica. Em virtude 
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de não aceitarem o profeta como seu líder religioso, Maomé expulsou duas destas tribos, 

tomando suas terras e bens econômicos. A terceira tribo denominada Banu Qurayza 

recebeu um destino bem pior. Como o grupo Banu Qurayza assumiu uma condição de 

neutralidade num ataque contra o exército de Maomé, o profeta os condenou a morte. Foi 

aberta uma vala na ocasião, onde aproximadamente 800 homens e meninos foram 

decapitados, com as mulheres e crianças conduzidas à escravidão. Este episódio horrível 

é narrado com riqueza de detalhes pelo biógrafo do profeta, chamado Ibs Ishaq.  

Nos tempos históricos seguintes foram multiplicadas as ocorrências de agressão às 

minorias, em especial as cristãs. Por exemplo, no ano de 717 o califa Umar II deu início 

a primeira perseguição de não muçulmanos em geral; no ano de 807, o califa Harun al-

Rashid deu ordens à destruição de novas igrejas; no ano de 850, o califa Mutawakaill 

obrigou os cristãos a usarem distintivos amarelos; no ano de 1009, o califa Hakim destruiu 

por completo a Igreja do Santo Sepulcro na cidade de Jerusalém; e no ano de 1091, em 

data de véspera do princípio das Cruzadas, os turcos seljúcidas promoveram a expulsão 

dos sacerdotes cristãos da cidade de Jerusalém.  

Outra problematização grave de interpretação da realidade existente nas hostes do 

Islã, é verificado na condição social da mulher. Apesar da alegação de que o islamismo 

inicial promoveu a elevação do status feminino em comparação com os ritos religiosos 

anteriores, de fato persiste nos povos islâmicos em maior ou menor grau, muitas atitudes 

de descriminação das mulheres que recebem a sansão da Sharia. Por exemplo, pelos 

costumes islâmicos ao homem é facultado o direito à poligamia, com as mulheres 

herdando apenas a metade do patrimônio familiar que os homens; o testemunho da mulher 

em juízo sofre limitação ou não aceitação; em caso de acusação de adultério as mulheres 

são castigadas com severidade maior que os homens, restando ao marido o poder de 

castigar fisicamente a esposa. Em muitas nações islâmicas, as mulheres não podem agir 

judicialmente quando são rejeitadas ou nos casos em que os filhos são retirados em razão 

do divórcio. Outro problematição sério é o casamento forçado e os crimes de assassinato 

em defesa da honra (SCHIRRMACHER, 2013). 

6.3 A Irmandade Muçulmana 

 Existem várias publicações na literatura sobre a religião islâmica produzidas nos 

últimos tempos. Tal fato é reflexo no recrudescimento dos movimentos de orientação 
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radical ligados a esta religião, além do aprofundamento do contato entre o mundo 

islâmico e o Ocidente verificado nas últimas décadas. A maioria dos países islâmicos é 

pobre, e eles convivem diariamente com conflitos armados e revoluções, o que tem 

resultado num considerável êxodo das populações de tais países para o continente europeu 

e EUA. Existe uma população estimada de 5 milhões de muçulmanos dispersos na França, 

outros 4 milhões no interior da Alemanha, e outros 3 milhões vivendo na Inglaterra. Nos 

EUA as estimativas de muçulmanos atingem 6 milhões de indivíduos. Em decorrência da 

imigração ilegal e das altas taxas de natalidade da população muçulmana, tais números 

possuem forte tendência de crescimento (LACROIX, 2011).  

 A Pew Research Center divulgou um recente estudo4 que denota um futuro 

crescimento exponencial do islamismo nos anos vindouros, quando a quantidade de 

população muçulmana atingirá números comparáveis à população cristã ao redor do 

mundo. Entre os anos de 2010 a 2050, a população cristã deve migrar de 2,17 para 2,92 

bilhões de indivíduos, e os islâmicos de 1,6 para 2,76 bilhões de indivíduos. No período 

considerado, a porcentagem de cristãos deverá se manter em torno de 31,4%, enquanto 

os islâmicos devem experimentar um crescimento de 23,2 para 29,7%. Após os anos 2070 

existe a possiblidade real do islamismo ultrapassar o cristianismo em quantidade de 

adeptos. Mas também existem números otimistas para os cristãos, como os propalados 

pelo Centro para o estudo do Cristianismo no Mundo, que faz a previsão de 3,3 bilhões 

de indivíduos cristãos na população mundial no ano de 2050.  

 Tais fatos trazem o destaque de que o Islã e o cristianismo estão em panorama 

completamente novo. Nunca antes em termos históricos houve um contato tão próximo 

entre as duas realidades conceituais, de modo que tal interação tem produzido tanto 

importantes oportunidades de negócios quanto grandes tensões entre os países. A 

aproximação entre o mundo oriental islâmico e o mundo ocidental cristão ocorre num 

momento muito particular do Ocidente, que é caracterizado pela chamada pós-

modernidade. O mundo ocidental pós-moderno tem abandonado rapidamente seus 

valores cristãos, se deixando envolver pelo mais completo secularismo. Em tal ambiente 

ausente de religião, verifica-se o surgimento de uma nova ideologia, a saber, o 

multiculturalismo, que traz em seu bojo a valorização das minorias.  

                                                             
4 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-

religious-group/ 
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 Na ótica de Rutherford (2008), tal realidade tem um aspecto positivo, ou seja, a 

prática do respeito pelos grupos díspares que fazem parte da sociedade, em especial 

aqueles marginalizados historicamente, e também um aspecto negativo, centrado no 

abandono ou afrouxamento dos próprios valores para favorecer o estabelecimento da 

igualdade entre as culturas, assim como a rejeição a toda e qualquer atitude de crítica às 

atividades religiosas de outros grupos. Tal relativismo mesclado em paradoxo com um 

viés absolutista é o que se chama na atualidade de ‘politicamente correto’.  

 Este clima cultural beneficia sobremaneira o mundo muçulmano, sendo com 

frequência empregada por seus apologistas. Qualquer atitude de questionamento dos 

ideais e práticas do Islã é de chofre tachada de ‘islamofobia’ pelos líderes da religião 

islâmica ou por seus simpatizantes no Ocidente. Uma das melhores obras literárias 

publicadas no original em português sobre o islamismo, já aqui citada, se chama O Mundo 

Muçulmano, do autor Peter Demant, reconhecido estudioso no assunto. Nesta obra, o 

autor observa que a análise das causas da importante crise vivenciada pelo Islã em relação 

à ameaça que seu radicalismo tem representado para o mundo, vem acompanhada de duas 

escolas de entendimento da questão em perspectivas de entendimento opostas no 

Ocidente. Uma delas se chama internalista, com a tese de que o próprio Islã é a fonte dos 

problemas para o desenvolvimento das nações islâmicas e em especial para sua 

democratização, sendo necessária uma reforma dos conceitos desta religião. Dentre os 

principais defensores desta teoria, que são chamados por seus opositores de reacionários 

e orientalistas, onde se encontra os estudiosos Bernard Lewis, Martin Kramer e Daniel 

Pipes. A segunda escola que recebe a denominação externalista, faz menção dessa visão 

como reducionista e faz apontamento para fatores exógenos, tais como as intromissões 

do Ocidente como responsáveis pelas dificuldades vivenciadas pelos povos muçulmanos. 

Dentre seus expoentes, encontra-se os estudiosos Edward Said, John Esposito e Maxime 

Rodinson, que são considerados como a quinta coluna contrária ao Islã nos meios 

acadêmicos (DEMANT, 1999).  

 A concepção internalista teve predomínio até a década de 1970. No decorrer da 

década seguinte, em virtude da influência do pós-modernismo, as novas abordagens 

subjetivistas e relativistas nas investigações filosóficas e nos estudos sociais, em adição 

ao relativismo na cultura, ao multiculturalismo, e outras concepções acadêmicas, a escola 

externalista surgiu como mais influente, configurando em certos contextos uma nova 

tendência ortodoxa do politicamente correto.  
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 Em decorrência dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, e mais 

recentemente com o surgimento do movimento Estado Islâmico e suas práticas bárbaras, 

a concepção internalista tem ganhado novamente um certo crédito. Com o fito de entender 

o ethos do Islã, ou em outras palavras seu espírito, e certificar se este é compatível ou não 

com a questão da tolerância e a formação de relações pacíficas com outros grupos, faz-se 

necessário o entendimento das condições de contorno básicas de sua história e seu rol de 

convicções.  

6.4 Acerca da ideologia do grupo terrorista Hamas  

 O Hamas e outros grupos terroristas usam a religião para justificar aspirações de 

poder político para recuperar territórios palestinos ocupados por Israel. O fato de fazer 

resistência à ocupação israelense, em si, já toca o sentimento religioso do povo palestino 

muçulmano que, como vimos, tem fortes ligações com a terra. Mesmo não sendo 

religiosos, outros grupos souberam usar o sentimento popular a seu favor.  

 Na sua gênese, o Movimento não pensava em termos políticos mais abrangentes, 

com organização formal, plataforma política e responsabilidade diante de interlocutores 

internacionais. Nem mesmo havia consenso entre os pares no mundo árabe, em relação 

ao sofrimento daquele povo. Se o Egito da Irmandade se preocupava com os palestinos, 

bin Laden falou em mudança da missão e da inclusão da Palestina nos interesses, somente 

no que o citado autor chamou de sua segunda convocação em 1996, feita por meio de um 

fatwa, que é um pronunciamento legal no Islã, emitido por um especialista em lei 

religiosa, sobre um assunto específico.  Nove anos após a criação do Hamas, 48 anos 

depois da criação do Estado de Israel. Analistas acreditam que a autoridade palestina tem 

interesse em manter os palestinos nos campos de refugiados, sem qualquer direito, sem 

recursos, sem respostas, porque, assim, os recursos financeiros continuam irrigando suas 

contas bancárias e a atividade encontra razão de ser (STERN, 2004). 

O Hamas triunfou nas eleições legislativas ocorridas em 25 de janeiro de 2006. O 

seu lema fazia do Hamas o ‘Partido da Mudança e da Reforma’, expressão criada para 

manifestar-se em comícios, obteve 74 dos 132 assentos no Conselho Legislativo 

Palestino, bem mais que os 45 obtidos pelo partido Fatah. 

Conforme Yousef (2010), o Hamas não estava preparado para a vida política como 

veio a enfrentar. O Hamas simplesmente não tinha ideia de como funcionava o jogo do 
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governo. Havia interesses pelo poder político, não é preciso discutir, mas nem todos 

compartilhavam do mesmo alvo. Um exemplo é encontrado no pai de Yousef, o xeique 

Hassan Yousef, muito mais interessado no Deus do alcorão do que na política. Conforme 

o citado autor, “Alá havia nos dado a responsabilidade de erradicar os judeus, e meu pai 

não questionava isso”.  

De acordo com Kalout (2006), os objetivos declarados do partido dominante, o 

Fatah, e o partido em ascensão, o Hamas, eram os mesmos, era desnecessário chamar a 

atenção dos eleitores para questões óbvias e os organizadores da campanha se 

concentraram em apresentar um programa político alternativo, realista e viável para os 

problemas políticos e sociais que afligem a população palestina e denunciar a ineficiência 

e a corrupção do governo do partido Fatah. 

O Hamas, no que se refere à política islâmica e a suas diversas abordagens da 

política, apresentou um caso contemporâneo singular de um movimento islâmico que se 

mostrou engajado na luta pela libertação contra uma ocupação estrangeira. Movimentos 

islâmicos têm sido motivados por inúmeras razões, a grande maioria das quais teve seu 

enfoque nos regimes corruptos de seus próprios países. 

Kalout (2006), diz ainda que a campanha do Hamas não se pautou em questões de 

guerra e paz com o Estado de Israel. No transcurso da campanha, o Movimento Hamas 

não mencionou a destruição total do Estado Hebreu. Ele enumera seis pontos que 

considera essenciais na condução do Hamas ao poder, em detrimento do Fatah, que, há 

quarenta anos, dominava o cenário político na Palestina: 

• a saída de Arafat de cena; 

• a divisão do Partido Fatah em diversas facções;  

• a incompetência administrativa do governo Ahmed Qorei;  

• as falhas da ANP de promover reformas internas amplas;  

• as dificuldades para eliminar a corrupção, o clientelismo e o autoritarismo;  

• a inviabilidade da promoção de assistência social a contento para a humilhada 

população palestina. 

Conforme Abu-Rabi (2011), a questão sobre o comportamento e o novo papel 

político do Hamas pode ser mais bem respondida hoje do que em 2006, quando subiu ao 

poder. Mas é sabido que membros do Hamas “ficaram insatisfeitos com os cessar-fogo 
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ou cessações de hostilidades” do Movimento contra Israel e esses membros saíram para 

se juntar aos movimentos salafi-jihadi, expressão que as pessoas das ruas da Faixa de 

Gaza usam em uma referência comum para todos esses movimentos e o termo Jaljalat, 

como no estrondo ruidoso do trovão. 

Não são poucos os argumentos que defendem a legitimidade palestina de lutar por 

seu direito à terra, com autodeterminação. Concordo em que os palestinos não podem ser 

responsabilizados pelos danos que os judeus sofreram na Europa, nem por qualquer 

projeto sionista, independentemente de como tenha sido implantado. O Islã não é uma 

religião com vocação política, nem um imenso partido político com simpatia por religião. 

No Islã, ambos interesses caminham de mãos dadas e durante a história serviram-se 

mutuamente. Neste caso estamos falando da sharia, a lei islâmica que rege a vida de todo 

muçulmano fiel. Não cabe a este trabalho um aprofundamento nas explicações em detalhe 

sobre as diferentes escolas de interpretação e de composição da sharia, além da dimensão 

considerada. Porém, é lícito traçar um quadro do pensamento e das concepções 

pertinentes a este tema na ótica de quem conviveu estritamente com a ideologia do 

Hamas, a saber, o dirigente Mustafa Abu Sway. 

Abu-Rabi (2011), apresenta ainda uma interessante ponderação sobre como o 

dirigente Abu Sway discute a relação entre o sionismo e a narrativa islâmica na ótica da 

sharia, considerando o longo período entre Basileia e Oslo. Nesta ótica, a Terra Santa é 

considerada waqf, um dote ou dotação, para usufruto das gerações presentes e futuras do 

povo muçulmano. É por definição uma propriedade que pertence a Deus até o Dia do 

Juízo. Em defesa dessa posição e do próprio conceito, ele evoca o Alcorão 5:20-1 e a 

concordância do artigo 11 do Decreto do Hamas. Embora a Palestina não seja um estado 

islâmico na melhor acepção do termo, é o Islã que predomina em seus territórios, o que 

aquece os ânimos do povo e os enche de segurança e esperança, já que a literatura e o 

discurso islâmicos apoiam a causa tal como é defendida pela resistência do Hamas. Abu 

Sway acredita que os mesmos discursos e a mesma literatura que reafirmam essa posição 

contribuem para que a psique islamista rejeite Oslo, uma vez que os acordos são 

contrários ao que prevê a waqf, ou seja, que as terras passarão para o controle de uma 

entidade não muçulmana, uma entidade que tentou ilegalmente alterar sua situação, 

portanto, é dever do povo lutar contra esse pecado. O dirigente Abu Sway interpreta a 

punição divina contra os judeus que se recusaram a adentrar a terra porque isso significava 

que eles teriam de lutar contra o povo que vivia nela, que era conhecido por sua grande 
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força, e o faz como interpretação dos versos 5.20,21,26. Assim, é a obediência, submissão 

à vontade de Deus, e não códigos genéticos específicos, que determinaram sua relação 

com a terra. 

Desse modo, os palestinos muçulmanos e não os judeus seriam os legítimos 

herdeiros da terra, e isso com base no Alcorão, na submissão e disposição em lutar pela 

terra, waqf, dotação. A Terra Santa, ou qualquer terra, é um veículo por meio do qual 

alguém cumpre o pacto com Deus. O dirigente Abu Sway também apela para a história 

contada na sura da ascensão, Al-Isra, considerada por todos os eruditos muçulmanos por 

estabelecer o caráter islâmico da Terra Santa antes mesmo da chegada histórica dos 

muçulmanos durante a época do segundo califa, Omar Ibn al-Khattab, em 638 d.C. Além 

do Alcorão, Sway trata da situação legal da Terra Santa na sharia.  

Conforme Abu-Rabi (2011), historicamente tem-se que depois de assinar um 

acordo com o bispo Sofrônio, em Jerusalém, Omar Ibn al-Khattab se recusou a distribuir 

a terra entre o exército muçulmano e declarou-a uma dotação (waqf) islâmica para 

benefício das gerações futuras, permitindo às pessoas usá-la sem possuí-la. A categoria 

da waqf na lei islâmica é por definição uma propriedade que pertence a Deus até o Dia 

do Juízo. Em concordância com esse conceito, o artigo 11 do decreto do Hamas afirma 

que o Movimento da Resistência Islâmica acredita que a terra da Palestina é uma dotação 

(waqf) islâmica para as gerações muçulmanas até o Dia do Juízo. A literatura e o discurso 

islâmicos, de modo semelhante, são cheios de referências à Palestina como uma dotação 

ou bem de custódia islâmico. Esses acordos significam que a vasta maioria dessa waqf 

passará, ou já passou, para o controle de uma entidade não muçulmana, uma entidade que 

tentou ilegalmente alterar sua situação. Essa posição deve alimentar os sentimentos de 

Al-Faruqi quando diz que o Islã ainda condenaria um programa sionista cujo objetivo não 

fosse a Palestina, mas uma parte não muçulmana do mundo. Mais ainda: o Islã condenaria 

um Estado sionista mesmo que ele fosse estabelecido em uma ilha isolada ou no lado 

escuro da Lua. No pensamento político islâmico, a ideia dominante é de que os tratados 

com o inimigo podem ser realizados se forem temporários. Sendo o Hamas um 

movimento religioso, também, a não ser que crie um mecanismo de enfraquecimento dos 

sentimentos e convicções dessa natureza (religiosa), terá que esbarrar, vez ou outra, no 

código legal do Islã que é a sharia. A sharia dá espaço para uma trégua temporária ou um 

cessar-fogo, mas essa decisão é vista como um paliativo até que a questão (ou o conflito) 

possa ser retomada com vantagem para a causa islâmica. Nas palavras de Abu Sway, a 



109 
 

trégua deve ser do interesse da comunidade muçulmana. Toma como exemplo dentro da 

história do Islã um acordo assinado pelo Profeta com não muçulmanos de sua tribo 

Quraish e o acordo que chama de o mais relevante para o conflito na Palestina, que foi 

assinado por Salah al-Din al-Ayyubi com os Cruzados em 1948. Ambos os tratados foram 

temporários. As tréguas têm ocorrido com períodos de retorno ao conflito, uma vez que 

as negociações não avançam para o rumo desejado, que são o retorno aos limites das 

fronteiras de 1967, libertação de mais prisioneiros, permissão e acesso para que os 

refugiados retornem a seus lares e sejam indenizados. Sendo temporários os acordos 

feitos até aqui, o conflito sempre estará na agenda. O Hamas enxerga a criação de um 

mini Estado palestino na Cisjordânia e na Faixa de Gaza como uma solução provisória. 

Na ocasião das eleições de 2006, mais especificamente em 27 de junho daquele ano, 

Hamas e Fatah adotaram conjuntamente o chamado Documento dos Prisioneiros. O 

Documento dá orientações para a criação de um Estado palestino dentro das fronteiras 

anteriores a 1967ao lado de Israel, enquanto afirma o direito dos refugiados palestinos de 

retornarem a Israel propriamente. Abu Sway considera o documento um importante 

avanço na maneira de o Hamas fazer política, já que o Documento se distancia da Carta 

ou Constituição do Hamas, que, por seu conteúdo, sempre imprimiu no Hamas e nos 

palestinos a imagem de terroristas. Avi Pazner, o porta-voz israelense, disse sobre a 

Constituição: É claro que não poderemos negociar com uma organização em cuja carta 

de princípios está mencionada a destruição de Israel. 

Parafraseando o título de artigo de Bernard Lewis, a raiz da raiva dos palestinos 

muçulmanos escorre pelo texto, sempre amparado com boas doses de textos do Alcorão, 

do qual não se distanciam em momento algum. Nada do que pode parecer estranho a uma 

mentalidade “ocidental” (ainda que não concorde plenamente com este termo) escapa a 

uma justificativa extraída do texto sagrado e, quando possível, é feita a adição de um 

hadith, um dito do Profeta ou de seus companheiros.  

Para Abu-Rabi (2011), é difícil dissociar do Hamas a afirmação de que a violência 

praticada pelo grupo não está ancorada no texto do Alcorão, ainda que a ocupação 

israelense seja ilegal (de que não discordo). O que não se sustenta diante da pesquisa é 

atribuir exclusivamente à ocupação os revides legítimos por parte do Movimento. Abu 

Sway menciona Mahmoud Al-Ramahi, um legislador do Hamas, para distanciar o novo 
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Hamas eleito, do conteúdo da Carta de 1988 dizendo que o decreto do Hamas foi escrito 

de modo apressado e que certos aspectos dele poderiam ser modificados.  

Na ótica de Kalout (2006), a menção à destruição do Estado de Israel no Estatuto 

do Movimento Hamas não passa de retórica e as potências ocidentais, assim como Israel, 

sabem perfeitamente disso. Para Mahmoud Al-Ramahi, o Hamas deve contar com pedras, 

paus e homens-bomba, pois é o que existe em seu paiol e eles não são páreo para o terceiro 

maior arsenal nuclear do planeta. Declarações inflamadas como essas já não compõem o 

repertório do programa, nem do discurso do Movimento, após a sua eleição, e não 

demorará para que o Estatuto seja revisto (Ibidem). Tem razão em termos, pois o Hamas 

tem recebido armas e munições do Irã e, só em dezembro de 2012, treze mil soldados 

foram alistados no seu exército.  

Segundo Yousef (2010), para que isso ocorra será preciso haver mudanças 

profundas na mentalidade do grupo. O citado autor afirma que na transição do Hamas 

para uma organização terrorista uma herança do Islã havia impregnado a motivação dos 

guerreiros, pois os fedayeen, por exemplo, antiga força paramilitar leal ao governo 

baathista de Saddam Hussein do Iraque, tinham toda a força do Alcorão como apoio. E 

mesmo aqueles que reconheciam a impossibilidade da missão do Hamas no que diz 

respeito a sua inferioridade frente ao poderio bélico de Israel se agarravam à crença de 

que Alá um dia derrotaria Israel, ainda que tivesse de fazê-lo de maneira sobrenatural. O 

racismo de alguns líderes do Movimento não sai com acordos de paz e até mesmo os mais 

moderados estavam muito mais interessado no Deus do Alcorão do que na política já que 

Alá havia nos dado a responsabilidade de erradicar os judeus e era isso o que contava, 

mesmo para aqueles que não tinham nada contra seus vizinhos. 

Abu-Rabi (2011), afirma que é Hussain Fadlallah quem finalmente nos traz uma 

teologia mais aproximada de toda a questão em si. Em seu texto ‘O Islã e a lógica do 

Poder’ ele faz a distinção entre poder e fraqueza, advogando que o discurso islâmico sobre 

o poder precisa ser transformado em ação, “um movimento educacional abrangente”, ao 

ponto de exercer influência em vários níveis da sociedade. É uma nova retórica para a 

volta às fontes, requentada no discurso ouvido após a Guerra dos Seis Dias, de que os 

países árabes haviam sido derrotados porque seus governos eram infiéis. Era preciso 

humilhar-se a Alá e observar os preceitos da religião, para que a vitória possa ser 

vislumbrada. A razão para a fraqueza dos muçulmanos em nossa era é a divisão do mundo 
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muçulmano em pequenos Estados independentes em termos de suas economias, políticas, 

cultura, paz e guerra. Fadlallah constrói seu argumento de fora para dentro, ou seja, 

começa reunindo conceitos universais como fortalecer nossa consciência, avaliar a 

natureza regional das diferenças e compreender o Islã em seu conceito unificador geral e 

aos poucos passar por noções de guerra emancipatória. Só então, Fadlallah assenta as 

bases fundamentais do seu pensamento, as quais não são firmadas em outro lugar, senão 

no Alcorão. 

O Alcorão começa a mobilizar ativamente os oprimidos a partir do interior, por 

muitos canais que se concentram em esvaziar as almas de qualquer sentimento de 

fraqueza, que é a razão de sua obediência a seus opressores. Esse estilo se intensifica em 

muitos versos, até o ponto em que o alcorão convoca os oprimidos a abandonarem seu 

senso de inferioridade perante os opressores e a não serem enganados por eles.  

Abu-Rabi (2011), sugere que os oprimidos se comparem aos opressores e cheguem 

à conclusão de que os arrogantes não possuem nenhum poder esotérico, misterioso ou 

sobrenatural. Eles são simplesmente seres humanos finitos. Logo, por que submeter-se a 

eles? Essa literatura de autoajuda árabe lembra bem o conceito de construção do outro, 

como vimos em Chaui. Mais uma vez é demonstrado como a mecânica de interpretação 

alhures pode ser forjada com o uso do Alcorão e aplicado à prática da violência. Fadlallah 

sabe da desconfiança contra a interpretação e admite que alguns podem questionar a 

interpretação anterior dos versos corânicos dizendo que eles combatem a adoração de 

outros seres que não Deus, e não têm nada a ver com o opressor e o oprimido. Fadlallah 

então recorre à acusação dos pagãos, sempre os outros, que são responsáveis pela 

desgraça no mundo e especialmente no mundo islâmico. Ao dar-lhes poder para agir com 

força contra seus opressores, o Alcorão permite que os oprimidos lutem por seu direito 

de permanecer em sua terra e praticar livremente sua religião. Em sua defesa, segue 

costurando argumentos extraídos de versículos que exaltam o orgulho muçulmano, a 

grandeza de Alá e o erro generalizado, para não dizer imersão no pecado, em que todos, 

menos os fiéis soldados de Alá estão. O Alcorão garante tal retórica para estimular a 

convicção de ser natural e legitimamente justificável combater e matar os inimigos da 

liberdade e da vida, pois essa é a maneira realista de construir uma vida e garantir que ela 

continue com base em uma lei justa. Dessa maneira, o Alcorão agita as almas dos fracos 

e ajuda-os a gerar seu próprio poder para lutar contra seus os opressores, confiando acima 

de tudo em Deus e em si mesmos. O Alcorão argumenta que as pessoas fracas têm esse 
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poder, mas ignoram porque são possuídas pelo poder de seus opressores, e isso leva, em 

última instância, à sua falha.  

Segundo notamos que alguns versos corânicos sugerem que a vitória sobre os 

opressores representa um grande valor islâmico, conforme expressado no seguinte verso: 

“E que, sempre que a tirania os aflige, se defendam (42:39)”. De modo semelhante, 

muitos outros apontam que os oprimidos não são responsáveis pelo caos que resulta de 

sua luta contra a opressão, pois a principal responsabilidade recai sobre os opressores, 

que são a causa de todo o caos. 

Segundo Yousef (2010), no caso, judeus em primeiro lugar e, dependendo do país, 

os cristãos também, e mais uma vez cita o texto de 42:41-2: “Alá não tinha dificuldades 

em lidar com assassinatos; na verdade, ele até os encorajava”. Em outras palavras, é 

preciso considerar em que nível os acordos de paz podem interferir na consciência do 

povo, uma vez que é reconhecido que a guerra não ocorre apenas nas escaramuças e nas 

torturas realizadas nas prisões israelenses. Indo direto do centro nervoso do Hamas, ele 

admite: “nossos inimigos são as ideologias, e elas não se importam com incursões e 

toques de recolher. Não podemos explodi-las com um tanque”.  

Hroub (2009), defendendo o Hamas contra as acusações feitas pelo teor da Carta, 

diz que hoje ela está obsoleta. Ela foi escrita no início de 1998 por um indivíduo e 

apresentada ao público sem uma apropriada consulta, revisão ou consenso de todo o 

Hamas, o que fez seus líderes lamentarem. O seu conteúdo admitidamente antissionista e 

que reflete uma visão de mundo ingênua tem aquele perfil, porque o seu autor era da velha 

guarda da Irmandade Muçulmana na Faixa de Gaza, um indivíduo completamente à parte 

do mundo externo. Que mundo? Eles fazem o seu mundo. Radicais islâmicos consideram 

o tal mundo externo imerso no pecado, haram, e não podem comprometer-se com ele. A 

visão de mundo desses grupos vem do Alcorão, isto não está longe de ser notado. 

Entretanto faz afirmação de que o discurso do Hamas se tornou mais elaborado e 

adaptável às realidades modernas. Suas ideias sobre Israel foram, desse modo, 

reformuladas dentro dos parâmetros da ocupação/ocupante, com a força motriz da 

resistência a Israel dirigida contra seus ataques, e não contra a religião. 

Morris (2014) mostra que não é bem assim. Citando discurso de Ismail Haniyeh, 

primeiro-ministro do Hamas em Gaza, na ocasião do 25º aniversário do Movimento em 
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dezembro de 2007, com presença de 250 mil pessoas, diz: “Nós nunca reconheceremos 

Israel, nós nunca vamos desistir de uma polegada da Palestina”. Ele prossegue afirmando 

que todos nós desejamos isso: que a religião, qualquer que seja, tenha consciência do seu 

papel espiritual na vida dos seres humanos, que respeite aqueles que não compartilham 

dos seus pressupostos e que possa colocar-se acima dos mais elevados valores humanos, 

considerando as maiores conquistas feitas até hoje, independentemente de quem as tenha 

trazido à luz. 

Se aos olhos de pesquisadores os conflitos de fronteira são a única a razão da 

violência do Hamas, há que se reconsiderar essa premissa, pois, internamente, essa não é 

a única razão para os tais, uma vez que o povo palestino é tão oprimido por seus próprios 

líderes quanto por Israel. Nas palavras de um ilustre ex-morador da região chamado 

Mosab Hassan Yousef da UN Watch, “a razão do nosso sofrimento não era a ocupação. 

Nosso problema era muito maior do que exércitos e política”.   

Na questão da tolerância religiosa diante dos vários conflitos e problemáticas 

internas do Islã, não basta considerar os fatos do passado, nem os casos de moderação 

observados em certas nações islâmicas na atualidade, ou mesmo no comportamento de 

muitos fiéis islâmicos que residem no Ocidente. É preciso, na verdade, considerar as 

ocorrências nos países que fazem a composição do vasto mundo islâmico. Neste 

particular, é constatado uma realidade de discriminação cruel e atos de repressão contra 

os povos cristãos que residem de modo pacífico nas regiões com predomínio do Islã 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em função da globalização, a interpenetração das realidades orientais e ocidentais 

se torna cada vez mais algo inevitável nos dias atuais. Da mesma forma que aos 

muçulmanos, cabe aos cristãos também manterem a plenitude de sua fé e a vontade de 

compartilhá-la com outros povos e culturas. É lícito neste aspecto o amplo debate entre 

os adeptos das várias religiões num ambiente de cordialidade, respeito, tolerância e 

convivência cordial. Caso o Islã esteja seguro de suas crenças, não há motivos para temer 

o contato dos fiéis islâmicos com os preceitos do cristianismo. É preciso considerar que 

as interações entre o cristianismo e o islã se estendem a mais 1400 anos, e muitas vezes 

têm sido violentas e negativas, deixando um legado de desconfiança, medo e até mesmo 

ódio. Estes fatos não podem ser ignorados, e nem os impactos do rápido crescimento do 

islã e consequentemente de sua influência na maneira de pensar do mundo atual.   

 Há valores na religião islâmica passíveis de utilização para gerar uma nova 

concepção referente aos demais sistemas religiosos. Mas, isso exige uma alteração de 

mentalidade dos estudiosos nos aspectos jurídicos, exegéticos, anunciadores e das 

autoridades públicas islâmicas, no sentido de exercer uma nova modalidade de influência 

sobre os povos que administram. Por enquanto, nos países de maioria islâmica é 

inconcebível pensar em indivíduos com liberdade de escolher qual religião seguirão, é 

observável certa tolerância com indivíduos já nascidos em outras religiões, mas em 

grande parte dos países islâmicos a liberdade é bem reduzida e não há o menor espaço 

para conceder a um muçulmano a liberdade de escolher não ser mais muçulmano e se 

tronar, por exemplo, um cristão.  

O Islã tem uma percepção da religião muito mais numa perspectiva da coletividade 

do que do indivíduo. Na concepção islâmica pesam mais os interesses e conversões da 

família e do estado nas questões religiosas do que de cada indivíduo em si. Talvez resida 

aqui a maior tensão a ser verificada em função do crescimento do islamismo em um 

ambiente com uma concepção de tolerância e liberdade religiosa embasado numa 

concepção construída em cima da ideia de direitos humanos centrada muito mais no 

indivíduo do que na coletividade.    

 Mesmo para os que expressam simpatia ao Islã, não podemos ignorar a 

necessidade de uma reforma dos preceitos religiosos em certos pontos essenciais, a saber, 
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o procedimento de uma reinterpretação mais condizente com os dias atuais de suas fontes 

históricas, a valorização da diversidade cultural, a atitude de reconciliação com os tempos 

modernos, a valorização dos preceitos democráticos e a ação decisiva das facções do Islã 

postadas no mundo ocidental.  

 Conforme a população cristã faz o reconhecimento da legitimidade de muitos 

questionamentos que os islâmicos fazem com relação ao mundo ocidental, ou seja, a 

valorização do materialismo, a corrupção moral e financeira, o culto ao corpo hedonista, 

e atitude imperialista dos governos do Ocidente, compõe um quadro que sofre intensas 

críticas dos povos islâmicos.  

 A atitude fervorosa e intensa dos adeptos do Islã tem profundo contraste com o 

comodismo e superficialidade de grande parte dos praticantes do cristianismo no 

Ocidente. Mas, os cristãos precisam ter entendimento de que empregar a violência contra 

os muçulmanos, associada ao espírito de vingança e a vontade de impor sua concepção 

cristã sobre as outras religiões são do mesmo modo condenáveis por serem consideradas 

como pecado conforme os ensinos de Jesus. Os cristãos precisam também estar cientes 

que não podem assumir uma atitude passiva perante as brutais agressões que a 

comunidade sofre nas várias partes do mundo. Não se pode e nem se deve estabelecer 

uma ‘islamofobia’, é preciso, sim, dialogar a fim de manter um ambiente de liberdade, 

tolerância, justiça e solidariedade entre os povos e suas diferentes crenças.  

 O primeiro ministro da Inglaterra em atitude díspar aos demais líderes do Ocidente 

que se abstém de comentar os atos de terrorismo propalados pelo Islã, expressou sua 

preocupação com os rumos da relação Oriente / Ocidente em seu pronunciamento de 

Páscoa em 2015. Após fazer o apontamento da importância da data, o político inglês 

mostrou a importância do cristianismo na vida dos ingleses e declarou que seu país segue 

a religião cristã.  

É lícito falar sobre a perseguição ao cristianismo nas diversas nações. É 

notadamente chocante que em pleno século XXI ainda se verificam as ameaças à 

população cristã, que sofre torturas e são até mortos em virtude de sua fé nos países 

islâmicos como no Egito, Nigéria, Líbia e Iêmen. Em várias outras nações são verificadas 

as perseguições aos cristãos, que são obrigados a abandonar suas moradias, fugindo de 

cidade em cidade, com muitos obrigados a renunciar seus princípios religiosos, sob pena 
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de assassinato brutal. Em contrapartida os imigrantes islâmicos e seus descendentes são 

aparentemente agraciados nos países não islâmicos com plena liberdade religiosa.  

 Os muçulmanos, às vezes, são encarados com antipatia, preconceito e ódio por 

alguns indivíduos de países onde são minoria, mas essa atitude não se compara com o que 

as minorias religiosas experimentam no mundo Oriental em um ambiente de predomínio 

islâmico. Existe premente necessidade de alteração dos princípios do Islã em muitos 

lugares, para promover o retorno às suas origens de tolerância, como na atitude do 

comandante Saladino. Num mundo repleto de problemas comuns de ordem ambiental, de 

superpopulação e escassez de recursos naturais, a religião não pode configurar uma fonte 

de medo e insegurança simplesmente por mera falta de tolerância. 

Podemos observar ao longo dos anos, conforme relato da história da liberdade 

religiosa em nosso ambiente ocidental de predomínio cristão e pós afirmação dos direitos 

humanos, que houve uma evolução que está longe de ser completa e definitiva. Vivemos 

hoje neste ambiente impactado pela percepção da importância do reconhecimento do 

direito individual no campo religioso, e tal percepção tem proporcionado aos cidadãos da 

maioria dos países defensores de tais direitos um ambiente mais favorável à sua liberdade 

de expressão e adesão religiosa. Mesmos que no convívio social haja discriminações, 

preconceitos e tensões entre as diferentes religiões, a tendência é de abrandamento e 

convívio mais pacífico e até de sincretismo dominando em alguns lugares. Já nos países 

onde predomina o islã tal liberdade e tolerância ainda não evoluíram da mesma forma. O 

radicalismo islâmico, bem como as diferentes interpretações de até onde vai a Jihad, e 

entendendo ainda hoje grande parte do islã que isso implica em luta armada contra os 

infiéis, tem comprometido a ideia de liberdade religiosa no contexto do Islã. 

O Islamismo é uma religião crescente no mundo, e cada vez mais influenciará na 

arte, na cultura, na política, na economia e na elaboração das leis nas sociedades onde ele 

cresce. A questão é se no futuro veremos ambientes em que sharia se adaptará às leis e 

conquistas de liberdade de tais países ou se tais países terão que se adaptar à sharia e seus 

pressupostos. O islã contribuiu e tem contribuído com o mundo em muitos aspectos, mas 

podemos observar que em seu ethos e em sua essência como religião, está a concepção 

de que islã é um “diin”, palavra árabe que significa um modo de vida. E em tal modo de 

vida está a tarefa de levar o mundo todo à submissão a Alá ainda que isso tenha que ser 

feito por imposição. Ou seja, em sua essência ele corre na contramão da evolução do 
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conceito de liberdade religiosa baseado nos direitos individuais de se escolher a própria 

religião, e para um muçulmano é difícil compreender e aceitar que um indivíduo ou grupo 

islâmico venha a abandonar o islã e se tornar um cristão, por exemplo.  Tal maneira de 

pensar com certeza mostra que a equação Islamismo e tolerância religiosa é uma realidade 

com boas possibilidades de amadurecimento em alguns contextos islâmicos como em 

seus primórdios. Por outro lado, a equação islamismo e liberdade religiosa é ainda uma 

realidade muito complexa para grande parte da irmandade islâmica, pois o conceito 

ocidental cristão de liberdade religiosa é baseado nos direitos individuais de escolha da 

própria religião e isso destoa completamente da cosmovisão mais centrada na 

coletividade como é bem comum num ambiente de predomínio islâmico. 
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ANEXOS 

 

Figura 1. Descrição geográfica da península arábica 

Fonte: (SOARES, 2009).  

 

Figura 2. A expansão do poderio histórico do Islã. 

 

Fonte: https://historiaecultura.ciar.ufg.br/ 
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Figura 3. A primeira Cruzada 

 

Fonte: http://tudodeconcursosevestibulares.blogspot.com.br/ 
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Figura 4. A segunda Cruzada 

 

Fonte: http://blog.castillodecuriel.com/ 
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Figura 5. A terceira Cruzada 

 

 Fonte: http://www.infoescola.com/historia/terceira-cruzada/ 

Figura 6. A quarta Cruzada  

 

Fonte: tudodeconcursosevestibulares.blogspot.com.br 
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Figura 7. O império Otomano 

 

 Fonte: http://www.wikiwand.com/ 
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Figura 8. Formação dos estados nacionais europeus  

 

 Fonte: https://pt.slideshare.net/ 
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