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PARTE I – O Paquistão até à presença 
colonial britânica                           



Antes da presença colonial britânica: o Império 
Mogol no sub-continente indiano (1) [MAPA: O Império Persa 

Safávida, de inícios do sec. XVI a meados do sec. XVIII - máxima extensão territorial a azul]



Antes da presença colonial britânica: o 
Império Mogol no sub-continente indiano (2) 

[MAPA: O Império Mogol, de meados do sec. XVI a inícios do sec. XVIII]



Antes da presença colonial britânica: o 
Império Mogol no sub-continente indiano (3) 

[FONTE: Encyclopædia Britannica]



Antes da presença colonial britânica: o 
Império Mogol no sub-continente indiano (4) 
[IMAGEM: o símbolo do Império Mogol na Índia: o Taj Mahal (sec. XVII), em Agra. FONTE: Wikipedia]



A Índia colonial britânica: a “jóia da 
coroa” (1) [FONTE:  Wikipedia]



A Índia colonial britânica: a “jóia da 
coroa”(2) [FONTE:  Wikipedia]



A Índia colonial britânica: a “jóia da coroa”(3) 
[IMAGEM: à esquerda, a jovem rainha Victoria  em 1837, na altura da sua coroação, pintura de  George 

Hayter. FONTE:  Wikipedia e Bio



A Índia colonial britânica: a “jóia da 
coroa”(4) [FONTE: BBC History]



A Índia colonial britânica: a “jóia da 
coroa” (5) [FONTE: Punch, 15/ 04/1876]



A Índia colonial britânica: a “jóia da coroa” (6) 
[IMAGEM: A proclamação da Rainha Victoria como imperatriz da índia, a 1 / 2 de Janeiro de 1877, em 

Deli. FONTE: Columbia University]



A Índia colonial britânica e a sua população 
muçulmana (1) [IMAGEM: O Império Britânico da Índia em 1909. FONTE: Wikipedia]



A Índia colonial britânica e a sua população 
muçulmana (2) [IMAGEM:  mesquita de  Jama Masjid  Delhi,  no sec  XIX. FONTE: 

Wikipedia]



A Índia colonial britânica e a sua população 
muçulmana (2) [IMAGEM: cipaios  que integravam o exército britânico da Índia, na 

altura da revolta de 1857. FONTE: Wikipedia e Encyclopædia Britannica]



A Índia colonial britânica e a sua 
população muçulmana (3) [FONTE:  Encyclopædia Britannica]



A Índia colonial britânica e a sua 
população muçulmana (4)

o Em 1857, o poder britânico na Índia enfrentou uma revolta em
larga escala dos cipaios (soldados), que serviam nas fileiras do
exército colonial (cerca de 40.000 a 50.000 britânicos e 200.000 a
300.000 cipaios).

o Na historiografia da Índia atual, essa revolta é vista como uma
primeira rebelião em favor da independência nacional.

o Embora as causas indirectas fossem de vária prdem, no seu
deflagrar direto está um incidente curioso: o facto de ser usada
gordura de origem animal para impermeabilização da pólvora dos
cartuchos das espingardas – estes, tipicamente, eram rasgados
com os dentes pelos ciapaios.

o Circulou o rumor que era usada carne de porco – animal impuro
para os muçulmanos – e de boi, animal proibido para os hindus, o
que levou à sublevação contra os oficiais britânicos.



A Índia colonial britânica e a sua 
população muçulmana (5) [FONTE: Wikipedia]

o O movimento Deobandi
tem origem numa reacção
à presença britânica na
Índia e aos esforços de
alguns muçulmanos, sob
influência ocidental, de
modernização do Islão.

o O seu nome deve-se à
cidade de Deoband (Norte
da Índia), no qual surgiu
estreitamente ligado à
madrasa de Darul Uloom.

Escola islâmica (madrasa), em 
Deoband, Uttar Pradesh, Índia



A Índia colonial britânica e a sua 
população muçulmana (6) [FONTE: Wikipedia]

o Trata-se de um movimento – frequentemente visto como uma
seita – puritano e radical na sua visão social e política embora,
em teoria, não violento.

o A sua interpretação do Islão é fortemente reactiva à modernidade
europeia e ocidental (e à influência hindu), estando, por exemplo,
em rota de colisão com a emancipação da mulher e outras
mudanças de organização social ligadas à modernidade
europeia.

o Existem, ligadas a este movimento/seita, dezenas de milhar de
madrasas em toda a Ásia, sobretudo na Índia e Paquistão.

o Na lógica dos seus ensinamentos, o muçulmanos, onde quer que
se encontrem, devem a sua primeira fidelidade ao Islão.

o Não reconhecem as fronteiras nacionais mas a lógica da Umma
(a transnacional comunidade dos crentes muçulmanos).



 
 

PARTE II –  Rumo à partição da Índia entre 
hindus e muçulmanos                            



A emergência da ideia de um Estado para os 
muçulmanos da Índia (1) [MAPA: as religiões dominantes no Império 

Britânico da Índia em 1909 - os hindus. FONTE: Wikipedia]



A emergência da ideia de um Estado para os 
muçulmanos da Índia (2) [MAPA: as religiões dominantes no Império 

Britânico da Índia em 1909 - os muçulmanos. FONTE: Wikipedia]



A emergência da ideia de um Estado para 
os muçulmanos da Índia (3) [FONTE: Wikipedia]

Muhammad Ali Jinnah (1876-
1948)

Muhammad Iqbal (1877-
1938)



A emergência da ideia de um Estado para 
os muçulmanos da Índia (4) [FONTE: BBC História]



A emergência da ideia de um Estado para 
os muçulmanos da Índia (5) [FONTE:  Encyclopædia Britannica]



A emergência da ideia de um Estado para 
os muçulmanos da Índia (6) [FONTE:  Encyclopædia Britannica]



A emergência da ideia de um Estado para os 
muçulmanos da Índia (7) [IMAGEM: Muhammed Ali Jinnah. FONTE: 

Wikipedia]



A emergência da ideia de um Estado para 
os muçulmanos da Índia (8) [FONTE:  Encyclopædia Britannica]



A emergência da ideia de um Estado 
para os muçulmanos da Índia (9)

o Na segunda metade da década de 1930, as relações entre
hindus e muçulmanos começaram a deteriorar-se,
nomeadamente ao nível dos governos provinciais.

o Em 1940, a Liga Muçulmana, reunida em Lahore, fez a
primeira revindicação oficial de partilha do território da Índia
colonial britânica.

o Muhammed Ali Jinnah que até aí tinha tido um posição
favorável a um Estado independente conjunto, para
muçulmanos e hindus, passou a defender a divisão do
território.

o A divisão foi vista como a melhor forma para salvaguardar
os interesses dos muçulmanos que não queriam viver num
Estado onde não eram maioria, nem detinham o poder.



A emergência da ideia de um Estado 
para os muçulmanos da Índia (10)

o Na sequência desta reivindicação, as negociações para a
independência levaram à partição da Índia colonial britânica e
à formação do Paquistão, em 1947.

o O nome Paquistão –” terra dos puros” em urdu – tinha já sido
criado, em 1933, pelo ativista muçulmano Choudhary Rahmat
Ali, a partir das províncias de maioria muçulmana do
subcontinente (Punjab, Afghan, Kashmir, Sind e Baluchistan).

o A formação do Paquistão ocorreu no meio de grande violência
entre hindus, muçulmanos e sikhs. Originou uma enorme
deslocação de populações e vaga de refugiados, com
centenas de milhares de mortos.

o Embora a ideia de Jinnah fosse criar um Estado secular
(inspirado no modelo de Atatürk, na Turquia), o Paquistão
acabou por se transformar numa república islâmica em 1956.



A emergência da ideia de um Estado para os 
muçulmanos da Índia (11) [IMAGEM: Lord Mountbatten e a sua esposa 

com Muhammad Ali Jinnah FONTE:  Wikipedia]



A emergência da ideia de um Estado para 
os muçulmanos da Índia (12) [FONTE: Raghuvendra Tanwar]



 
 

PARTE III – O Paquistão como Estado 
independente                              



Paquistão, alguns dados geopolíticos (1) 
[FONTE:  Encyclopædia Britannica]



Paquistão, alguns dados geopolíticos (2) 
[FONTE: CIA, World Fact Book]



Paquistão, alguns dados geopolíticos (3) 
[FONTE: CIA, World Fact Book]



Paquistão, alguns dados geopolíticos (4) 
[FONTE: CIA, World Fact Book]



Um Estado nascido de uma partição 
violenta  (1) [FONTE: Wikipedia]



Um Estado nascido de uma partição 
violenta  (2) [FONTE: Encyclopædia Britannica e Quora]



Um Estado nascido de uma partição  
violenta  (3) [IMAGEM: Harmandir Sahib (templo dourado) dos sikhs em Amritsar. FONTE: 

CNN, 25/03/2015]



Um Estado nascido de uma  
partição violenta  (4) [FONTE: Wikipedia]



Um Estado nascido de uma partição  
violenta  (5) [IMAGENS: à esquerda, refugiados muçulmanos em Delhi, 27/09/1947, 

Guardian; à direita, refugiados sikhs em fuga. FONTE: Wikipedia]



Um Estado nascido de uma partição 
violenta  (6) [FONTE: New Yorker, 29/06/2015]



Um Estado nascido de uma partição  
violenta  (7) [IMAGEM: soldados indianos durante a guerra de 1947-1948 com o Paquistão. 

FONTE: Wikipedia]



Um Estado nascido de uma partição 
violenta  (8) [FONTE: Wikipedia]



Um Estado nascido de uma partição  
violenta  (9) [MAPAS: o conflito de Caxemira. FONTE: Encyclopædia Britannica e Quora]



Um Estado nascido de uma partição 
violenta  (10) [FONTE: Encyclopædia Britannica]



Um Estado nascido de uma partição 
violenta  (11) [FONTE: Encyclopædia Britannica]



Um Estado nascido de uma partição  
violenta  (12) [FONTE: Jean-Luc Racine, “Le paradigme pakistanais” in Hérodote 2010/4 

(n° 139), p. 3-50.]



Um Estado nascido de uma partição  
violenta  (13) [FONTE: Jean-Luc Racine, “Le paradigme pakistanais” in Hérodote 2010/4  

(n° 139), p. 3-50.]



Um Estado nascido de uma partição  
violenta  (14) [FONTE: Jean-Luc Racine, “Le paradigme pakistanais” in Hérodote 2010/4  

(n° 139), p. 3-50.]



Um Estado nascido de uma partição  
violenta  (15) [FONTE: Jean-Luc Racine, “Le paradigme pakistanais” in Hérodote 2010/4  

(n° 139), p. 3-50.]



Um Estado nascido de uma partição  
violenta  (16) [FONTE: Jean-Luc Racine, “Le paradigme pakistanais” in Hérodote 2010/4  

(n° 139), p. 3-50.]
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