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PARTE I –   de Estado secular a  
Estado Islâmico                          



Paquistão: um Estado dilacerado (1) 
[FONTE:  Wikipedia e Indian Defence Review] 



Paquistão: um Estado dilacerado (2) 
[FONTE:  Wikipedia] 



Paquistão: um Estado dilacerado (3) 
[FONTE: Minority Rights Group International /  Iftikhar H. Malik, “Religious Minorities in 

Pakistan”] 



Paquistão: um Estado dilacerado (4) 
[FONTE: Minority Rights Group International /  Iftikhar H. Malik, “Religious Minorities in 

Pakistan”] 



Paquistão: um Estado dilacerado (5) 
[FONTE:  Wikipedia] 



Paquistão: um Estado dilacerado (6) 
[IMAGEM: Zulfikar Ali Bhutto. FONTE:  Wikipedia] 



Paquistão: um Estado dilacerado (7) 
[FONTE: History] 



Paquistão: um Estado dilacerado (8) 
[IMAGEM: o general e Presidente do Paquistão, Muhammad Zia-ul-Haq.  

FONTE: The Express Tribune, 16/05/2015] 



Paquistão: um Estado dilacerado (9) 
[FONTE: Wikipedia] 



Paquistão: um Estado dilacerado (10) 
[FONTE: Wikipedia] 



Paquistão: um Estado dilacerado (11) 
[FONTE: Wikipedia] 



Paquistão: um Estado dilacerado (12) 
[FONTE: Wikipedia] 



Mawdudi: o ideólogo islamista de 
Muhammad Zia-ul-Haq (1) [FONTE: Wikipedia (imagem)] 

o Influenciado pelos ensinamentos
dos Deobandi, teve um papel
crucial na reconfiguração do
Islão como força política.

o Este antigo súbdito do Império
Britânico da Índia foi fundador,
em 1941, do Jamaat-e-Islami,
literalmente o “Partido Islâmico”.

o Pode ser considerado o modelo
típico dos actuais partidos
islamistas radicais.

Abu Ala Mawdudi (1903-1979)



Mawdudi: o ideólogo islamista de Muhammad 
Zia-ul-Haq (2) [FONTE: “O Modo de Vida Islâmico”, livro  baseado nas conversas 

difundidas pela Rádio  Paquistão com Mawdudi em 1948] 

“A característica mais importante do Islão é que este
não faz distinção entre o espiritual e o secular na vida.
O seu objectivo é configurar quer as vidas individuais
quer a sociedade no seu conjunto, de forma a assegurar
que o Reino de Deus possa ser efectivamente
estabelecido na terra e que a paz, o contentamento e o
bem-estar possam preencher o mundo. O modo de vida
islâmico é assim baseado num conceito único do lugar
do homem no universo.”



Mawdudi: o ideólogo islamista de Muhammad 
Zia-ul-Haq (3) [FONTE: “O Modo de Vida Islâmico”, livro  baseado nas conversas 

difundidas pela Rádio  Paquistão com Mawdudi em 1948] 

o Para Mawdudi, o Estado islâmico era necessário porque
o Islão nunca seria completamente implementado, a
menos que este controlasse os centros de poder.

o Sem o Estado islâmico o Islão seria muito provavelmente
marginalizado. Desta forma, a ordem política deveria ser
uma clara manifestação da soberania de Deus.

o Relativamente às características específicas do Estado
islâmico, Mawdudi insistia na sua natureza “democrática”.

o Para o efeito, cunhou os conceitos de “califado
democrático” e de “teodemocracia”, os quais eram
usados para descrever o seu funcionamento.



Mawdudi: o ideólogo islamista de Muhammad 
Zia-ul-Haq (4) [FONTE: “O Modo de Vida Islâmico”, livro  baseado nas conversas 

difundidas pela Rádio  Paquistão com Mawdudi em 1948] 

o Mawdudi concebeu o Estado islâmico em termos a-
históricos, como um tipo-ideal, não por que este
produziria a máquina mais eficiente de governo, mas por
criar as condições que conduziriam à vida de acordo com
os preceitos islâmicos.

o Na sua óptica, o Estado não seria autoritário nem
democrático, pois este não teria necessidade de governo,
no sentido ocidental da palavra.

o Num regime no qual não existissem injustiças, e onde,
quer o governo, quer os cidadãos, vivessem sob a
mesma infalível e inviolável lei divina, não existiriam
problemas com direitos democráticos e procedimentos.



Mawdudi: o ideólogo islamista de Muhammad 
Zia-ul-Haq (5) [FONTE: “O Modo de Vida Islâmico”, livro  baseado nas conversas 

difundidas pela Rádio  Paquistão com Mawdudi em 1948] 

o Num Estado islâmico a questão da democracia não
se levantaria uma vez que a população não se
sentiria oprimida.

o Quer dizer, para Mawdudi a verdadeira “democracia”
consiste numa forma de governo que, aos olhos do
Ocidente, se apresenta como uma teocracia.

o O slogan popular do Islami Jam’iat-i Tulabah – “O
governo do homem é exploração; a submissão a Alá
o Criador é a única forma de emancipação” –, é o
que melhor captura a essência do argumento.



A exportação do islamismo-jihadista:  
o Paquistão e a criação dos talibãs (1) [IMAGEM: 

encontro de Zia-ul-Haq com Ronald Reagan em Washigton, 1982. FONTE: Wikipedia] 



A exportação do islamismo-jihadista:  
o Paquistão e a criação dos talibãs (2) [FONTE: “UK 
discussed plans to help mujahideen weeks after Soviet invasion of Afghanistan” in Guardian, 30/12/2010] 



A exportação do islamismo-jihadista:  
o Paquistão e criação dos talibãs  (3) [FONTE: Foreign 

Policy, 19/12/2014] 



A exportação do islamismo-jihadista:  
os talibãs na guerra do Afeganistão  (4) [FONTE: 

Foreign Policy, 19/12/2014] 



A exportação do islamismo-jihadista:  
os talibãs na guerra do Afeganistão  (5) [FONTE: 

Foreign Policy, 19/12/2014] 



 
 

PARTE II –  A separação traumática do 
Paquistão oriental (Bangladesh)                             



Do conflito com à Índia à separação do 
Bangladesh (1) [Mapa: NYT]



Do conflito com à Índia à separação do 
Bangladesh (2) [FONTE: Wikipedia]



Do conflito com à Índia à separação do 
Bangladesh (3) [FONTE: Wikipedia]



Do conflito com à Índia à separação do 
Bangladesh (4) [FONTE: Wikipedia]



A separação do Bangladesh (1) [FONTE: 
Encyclopædia Britannica]



A separação do Bangladesh (2) [FONTE: CIA, 
World Fact Book]



A separação do Bangladesh (3) [FONTE: CIA, 
World Fact Book]



A separação do Bangladesh (4) [FONTE: 
Encyclopædia Britannica]



A separação do Bangladesh (5) [FONTE: Wikipedia]



A separação do Bangladesh (6) [FONTE: 
Encyclopædia Britannica]



A separação do Bangladesh (7) [FONTE: 
Encyclopædia Britannica]



 
 

PARTE III –   O conflito do Paquistão com a   
Índia e a questão nuclear                              



O Paquistão, a arma atómica e a 
proliferação nuclear (1) [FONTE:  Wikipedia]



O Paquistão, a arma atómica e a 
proliferação nuclear (2) [FONTE:  Wikipedia]



O Paquistão, a arma atómica e a 
proliferação nuclear (3) [FONTE:  Wikipedia]



O Paquistão, a arma atómica e a proliferação 
nuclear (4) [FONTE: Encyclopædia Britannica e Time, 14/02/2008]



O Paquistão, a arma atómica e a 
proliferação nuclear (5) [FONTE: Encyclopædia Britannica]



O Paquistão, a arma atómica e a 
proliferação nuclear (6) [FONTE: Encyclopædia Britannica]



O Paquistão, a arma atómica e a 
proliferação nuclear (7) [FONTE:  BBC, 21/10/2015]



O Paquistão, a arma atómica e a 
proliferação nuclear (8) [FONTE:  BBC, 21/10/2015]



O Paquistão, a arma atómica e a 
proliferação nuclear (9) [FONTE: cartoon de Jimmy Margulies]



O Paquistão, a arma atómica e a proliferação 
nuclear (10) [FONTE: “The Ally From Hell”, Atlantic, Dezembro 2011]



O Paquistão, a arma atómica e a proliferação 
nuclear (11) [FONTE:  “The Ally From Hell”, Atlantic, Dezembro 2011]



O Paquistão, a arma atómica e a proliferação 
nuclear (12) [FONTE:  “Pakistan’s Islamic bomb” in The Tribune, 19/11/2015]



O Paquistão, a arma atómica e a proliferação 
nuclear (13) [FONTE:  “Pakistan’s Islamic bomb” in The Tribune, 19/11/2015]



O Paquistão, a arma atómica e a proliferação 
nuclear (14) [FONTE:  “Pakistan’s Islamic bomb” in The Tribune, 19/11/2015]



O Paquistão, a arma atómica e a proliferação 
nuclear (15) [FONTE:  “Pakistan’s Islamic bomb” in The Tribune, 19/11/2015]
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