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PARTE I – Islão e Islão Político (Islamismo)

Os conceitos de Islão, muçulmano,
Islamismo, islamista e jihadismo
o Islão: religião, cultura.
o Muçulmano: i) crente no Islão; ii) indivíduo de
cultura islâmica (“muçulmano sociológico”).
o Islamismo (Islão Político): ideologia política
totalizante com diversas variantes, adquirindo
contornos diferentes em ambientes sunitas e xiitas.
o Islamista: adepto ou simpatizante do islamismo.
o Jihadismo: o extremo violento do islamismo que,
entre outros meios, usa a violência e/ou o terror
para impor a sua ideologia.

As dificuldades de compreensão do
islamismo como ideologia
o Confusão conceptual entre Islão e islamismo (ou
Islão Político).
o Ideia de que a competição ideológica decorre só
economia política (tipo socialismo-comunista versus
democracia liberal-parlamentar).
o Ideia do fim da Guerra Fria como “fim da História”,
sugerindo o triunfo democracia liberal-parlamentar
como forma final de governo humano, ou seja o “fim
das ideologias” (Francis Fukuyama).
o Ideia do conflito civilizacional como sucessor do
conflito ideológico (Samuel Huntington).
o Impossibilidade de elaborar, com rigor, uma “teoria
geral do islamismo”, devido à complexidade e
diversidade do fenómeno.

Alguns ideólogos do islamismo radical
o Sayyid Abu’l-A’ la Mawdudi, fundador do
Jamaat-i-Islami (partido islâmico) paquistanês.
o Hassan al-Banna, fundador
dos Irmãos
Muçulmanos (ou Irmandade Muçulmana) do
Egito.
o Sayyid Qutb, membro dos Irmãos Muçulmanos
do Egito
o Hassan al-Turabi, líder do Partido islâmico do
Congresso Nacional do Sudão e principal
ideólogo do Estado islâmico nesse país.

Exemplos de manifestos políticos do
islamismo radical
o A Carta do Movimento palestiniano HAMAS de
1988, Art.º 8: “Alá é o objectivo, o profeta o seu
modelo e Corão a sua constituição.”
o O s l o g a n d o I s l a m i J a m i a t - i Tu l a b a h
paquistanês: “O governo do homem é
exploração; a submissão a Alá o Criador é a
única forma de emancipação.”

O islamismo radical como ideologia
política “moderna”
“Os observadores ocidentais têm usado numerosos termos para se
referirem ao fenómeno da era moderna do ressurgimento islâmico. Um
dos termos mais amplamente usados é fundamentalismo islâmico.
Outros termos incluem Islão político, revivalismo islâmico, extremismo
islâmico e (de forma mais controversa), islamofascismo. Um termo
melhor e crescentemente usado por académicos e jornalistas [...] é
islamismo. Tal como outros ‘ismos‘ da era moderna, por exemplo,
comunismo e fascismo, as organizações islamistas subscrevem uma
visão dogmática que afirma fornecer respostas para todos os problemas
do mundo [...]. Todavia, aqueles aos quais chamamos ‘islamistas‘ não
aplicam este termo a si próprios. Os islamistas opõem-se ao termo
porque este sugere que a sua filosofia é uma extrapolação do Islão, em
vez da expressão recta do Islão como modo de vida. De facto, a maioria
dos islamistas definem-se a si próprios simplesmente como muçulmanos
preocupados com a restauração do verdadeiro Islão.” (John Calvert,
Islamism. A Documentary and Reference Guide 2008, p. 1)

O islamismo radical como ideologia
política “moderna”: características (1)
o Recusa feita por convicção e/ou estratégia, de separação
entre o Islão como religião (e cultura), do Islão como política
e ideologia.
o Os actores não são necessariamente partidos políticos, mas
muitas vezes grupos e movimentos, formais ou informais,
hierarquizados ou descentralizados, aparentemente apenas
com missões e objectivos religiosos e/ou sociais.
o Forma de fazer política em rota de colisão com concepção
de política (secular) do mundo ocidental, a qual pode ser
designada como uma “teopolítica”, devido à intrincada e
deliberada mistura entre o religioso e o político que lhe está
subjacente.

O islamismo radical como ideologia
política “moderna”: características (2)
o Em termos de estado, o seu horizonte ideal é o estado
islâmico regido pela Xária (Sharia), o que, na linguagem
política europeia e ocidental, corresponde a um estado de
tipo teocrático e, por extensão de ideias, o seu sistema de
governo a uma teocracia.
o Uma quinta e última característica do islamismo radical é o
uso, de forma explícita e deliberada, dos textos religiosos
do Islão – o Alcorão e os Ahadith – como “manifesto
político”, em rota de colisão com a concepção secularista
ocidental de política.

A ambiguidade do islamismo (e do
Islão) “moderado”
o Os islamistas “moderados” parecem aceitar as regras das
sociedades europeias, procurando atingir os seus
objetivos pela dawa (proselitismo).
o Todavia, o seu objetivo último é a (re)islamização do
social e do político aproveitando a “janela de
oportunidade” das políticas multiculturais.
o Procuram tornar-se interlocutores dos governos
europeus, de forma dominar a representação institucional
da “comunidade muçulmana”.
o Afastam os muçulmanos liberais, que normalmente se
querem integrar e adotar valores e práticas culturais dos
países de acolhimento.

“O secularismo pode ser aceite numa sociedade cristã mas nunca poderá ter
uma aceitação geral na sociedade islâmica. O próprio Novo Testamento
divide-se em duas partes: uma para Deus, ou religião, a outra para César, ou
o Estado: «Dá a César o que pertence a César e dá a Deus as coisas que
pertencem a Deus» (Mateus, 22:21). Desta forma, um cristão pode aceitar o
secularismo sem quaisquer remorsos de consciência [...] Como o Islão é um
sistema abrangente de Ibadah (oração) e Xária (legislação), a aceitação do
secularismo significa o abandono da Xária, uma negação da orientação
divina e uma rejeição das injunções de Alá. É uma falsificação total afirmar
que a Xária não está adaptada às exigências da nossa época. A aceitação
de uma legislação formada por meios humanos, uma preferência pelo
limitado conhecimento humano à orientação divina: «Dizei! Quem é mais
sábio, vós ou Alá?» (Al-Baqarah [A Vaca, 2]: 140). Por esta razão, o apelo
para o secularismo entre os muçulmanos é um ateísmo e uma rejeição do
Islão. A sua aceitação, em vez da Xária, como uma base de governo, é uma
completa apostasia.”
Yusuf al-Qaradawi,
Fatwa “Como o Islão vê o Secularismo” in IslamOnline (2002)

“QUESTÃO: Alguém que se converteu ao Islão na Polónia foi interrogado por
um destes ateus sobre o castigo reservado ao apóstata na religião de Deus o
Muito Elevado. O que deve responder? Este precisa ainda que a condenação
à morte é uma negação da liberdade de consciência.
RESPOSTA: A questão da condenação à morte do apóstata releva das
prerrogativas do Estado. É ao governo islâmico que cabe julgá-la e às
instituições, associações ou centros islâmicos esta questão não lhes diz
respeito. Alguns entre os antepassados pios e os ulemas foram mesmo ao
ponto de declarar que nem todo o apóstata é passível da morte, mas apenas
aquele que ostenta a sua apostasia, apelando à discórdia ou a prejudicar
Deus e o Seu Enviado, bem como aos crentes. A sua morte visa proteger a
religião e a sociedade dos seus malefícios e não constitui uma negação da
liberdade de consciência devido ao mal que este fez a outrem, desrespeitando
os seus direitos. Os interesses do Estado e da sociedade prevalecem sobre o
interesse pessoal. Esta questão é, na verdade, similar à que as leis modernas
qualificam de «alta traição», na sequência dos prejuízos que decorrem para o
interesse geral.”
Conselho Europeu para a Fatwa e a Investigação (2002)

O problema da “islamofobia”: o uso e
abuso deste termo
“O problema com a ideia [de islamofobia] é que esta
confunde o ódio e a discriminação contra os
muçulmanos, por um lado, com as críticas ao Islão,
por outro lado. A acusação de ‘islamofobia‘ é
demasiadas vezes usada, não para denunciar o
racismo, mas para silenciar as críticas ao Islão [e ao
Islão Político/islamismo], ou até as críticas aos
muçulmanos que lutam pela reforma das suas
comunidades.”
Kenan Malik, “Os Muçulmanos são odiados?”
in BBC/Channel 4 (2005)
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Parte II – O pensamento de um
islamista radical: Qutb

Quem foi Sayyid Qutb (1906-1966)?
o Nascido no Alto Egipto interior e rural (em Musha, província de
Asyut) começou por ser um nacionalista e modernista, mas
suas ideias foram-se radicalizando ao longo do tempo, dando
origem uma interpretação “revolucionária” do Islão .
o Prosseguiu uma carreira ligada ao Ministério da Instrução
Pública egípcio.
o Paradoxalmente, a sua radicalização parece ter coincidido com
uma deslocação aos EUA, em 1948-1949, após ter recebido
uma bolsa para estudar o sistema educativo norte-americano.
o Qutb permaneceu vários meses na Universidade do Colorado
do Norte, em Greeley, Colorado.
o O primeiro livro a denotar a viragem de Qutb para uma crítica
islâmica radical do materialismo ocidental foi Al-'adala alIjtima'iyya fi-l-Islam (Justiça Social no Islão, 1949).

A atracção do islamismo radical de
Qutb (1)
o Nos seus escritos, Qutb usou argumentos persuasivos
e com elaboração intelectual, nalguns casos até
bastante sofisticada.
o Assim, não é surpreendente que estes se tenham
tornado atractivos para muitos muçulmanos com
instrução elevada e oriundos doa vários estratos
sociais, vivendo em países islâmicos ou no Ocidente,
onde a liberdade de circulação da informação e a
consciência ideológica é notoriamente maior.
o Na memória colectiva muçulmana a “idade de ouro”
está associada aos primeiros tempos dos Islão e às
vitórias militares retumbantes e de expansão da umma
pelos primeiros califas árabes.

A atracção do islamismo radical de
Qutb (2)
o Como sublinhou até à exaustão Qutb, em convergência com a
visão da Irmandade Muçulmana, a explicação para a “tragédia”
dos países muçulmanos do presente só pode ser o resultado do
afastamento dos preceitos do Islão.
o Isso ocorreu porque os muçulmanos tentaram imitar o Ocidente e
adoptar as suas “corruptas” ideologias seculares: democracia
liberal, comunismo, capitalismo materialista, etc.
o Só com um regresso ao “verdadeiro” Islão o qual passa pelo
cumprimento da Xária (Sharia) e tem por horizonte ideal o estado
islâmico, os muçulmanos poderão recuperar o poder, a riqueza e
a admiração do resto da humanidade.
o Esta forma de argumentação teve (e tem) grande ressonância em
pessoas oriundas de um contexto cultural e religioso muçulmano
– e noutras com simpatia pela ”causa do Islão”. O seu impacto vai
para além dos movimentos islamistas radicais.

A aversão de Qutb aos valores e
cultura dos EUA

O pensamento islamista radical de Qutb:
o Islão como “teoria abrangente”
o A ideias de Qutb tornaram-se influentes um pouco por todo o
mundo muçulmano (sunita).
o Contidas em escritos como Fi Zilal al-Quran/À Sombra do
Corão – a sua principal obra –, são muito próximas da ideologia
e prática da Irmandade Muçulmana, fundada por Hasan AlBanna, um contemporâneo de Qutb. Daí ser visto como uma
espécie de ideólogo deste movimento islamista.
o Para Qutb (Justiça Social no Islão, p. 316), “o Islão é um
sistema social perfeitamente praticável em si próprio; tem
crenças, leis, e um sistema social e económico que está sob
controlo da consciência e da lei [...] Este oferece à humanidade
uma teoria perfeitamente abrangente do universo, da vida, da
humanidade, uma teoria que satisfaz as necessidades
intelectuais do homem [...].”

O pensamento de Qutb: a oposição do Islão
ao(s) modelo(s) dos EUA e ex-URSS
o Veja-se como Qutb retratava em 1949 (Justiça Social no Islão, p.
316) – em plena Guerra-Fria entre os EUA e a ex-União Soviética –,
o socialismo-comunista e a democracia capitalista liberal:
o “Não nos devemos deixar iludir pela aparentemente dura e amarga
luta entre os campos oriental [socialismo-comunista] e ocidental
[democracia capitalista liberal]. Nenhum deles tem mais do que uma
filosofia materialista da vida e no seu pensamento estão bastante
próximos [...] não há diferença entre os seus princípios e as sua
filosofias; a única diferença está nos seus métodos mundanos e nos
seus mercados lucrativos. Nós somos os seus mercados! A
verdadeira luta é entre o Islão, por um lado, e os campos combinados
do Oriente [ex-União Soviética e seus aliados] e do Ocidente [EUA e
seus aliados], por outro lado. O Islão é o verdadeiro poder que se
opõe à força da filosofia materialista professada igualmente pela
Europa, América e Rússia”.

O pensamento islamista radical de Qutb:
a recusa das influências não islâmicas
o Qutb (Justiça Social no Islão, p. 38) sustenta que a “verdadeira
filosofia muçulmana não deve ser procurada em Ibn Sina
[Avicena] ou em Ibn Rushd [Averróis], ou outros deste género
que são conhecidos como os filósofos muçulmanos; isto porque
a filosofia que estes ensinam não é mais do que uma sombra
da filosofia grega e não tem relação com a verdadeira filosofia
islâmica. A fé do Islão tem uma filosofia nativa universal que
tem de ser procurada nas próprias fontes teóricas: o Alcorão e
as Tradições [vertidas nos Ahadith], a vida do seu Profeta e os
seus hábitos quotidianos. Estas são as autoridades nas quais o
estudioso deve embrenhar-se profundamente para encontrar a
teoria islâmica universal da qual vêm todos os ensinamentos e
leis islâmicas e os seus modos de oração e de trabalho.”

Qutb e a incapacidade do Cristianismo
em “regenerar o materialismo” (1)
o Qutb criticou também fortemente o Cristianismo –
considerando-o uma fé “individualista, isolacionista e
negativa” – incapaz de regenerar o crescente materialismo
da Europa, da América e da Rússia.
o Só o Islão está à altura dessa tarefa por ser uma religião
superior, abarcando as diferentes esferas da vida humana e
social do crente. Tem um guião de vida para todas as
situações.
o Na óptica de Qutb, o Islão, ao contrário do Cristianismo,
dispõe de “um sistema social perfeitamente praticável em si
próprio; tem crenças, leis, e um sistema social e económico
que está sob controlo da consciência e da lei.”

Qutb e a incapacidade do Cristianismo
em “regenerar o materialismo” (2)
o “O Cristianismo é incapaz, excepto pela intriga, de competir com os
sistemas económicos e sociais que se estão a desenvolver, pois não
tem nenhuma filosofia essencial do presente, da vida prática. Por outro
lado, o Islão é um sistema social perfeitamente praticável em si próprio;
tem crenças, leis, e um sistema social e económico que está sob
controlo da consciência e da lei [...] Este oferece à humanidade uma
teoria perfeitamente abrangente do universo, da vida, da humanidade,
uma teoria que satisfaz as necessidades intelectuais do homem [...] O
Islão baseia o seu sistema social na fundação de uma teoria espiritual
da vida que rejeita todas as interpretações materialistas; baseia a sua
moral na fundação de um elemento espiritual e moral, e rejeita a
filosofia da vantagem imediata. Desta forma, opõe-se fortemente às
teorias que ganham terreno quer no campo oriental, quer no campo
ocidental.” (Qutb, Justiça Social no Islão, pp. 316-317)

A prisão e morte (1966) de Qutb, sob
o regime de Nasser no Egipto

“Marcos ao longo do Caminho”, o livro usado
como prova no julgamento contra Qutb

Qutb como “filósofo do terrorismo
islâmico”, segundo Paul Berman (NYT, 23/03/2003)

Qutb como “filósofo do terrorismo
islâmico”, segundo Paul Berman (NYT, 23/03/2003)

Qutb, o mentor do atual jihadismo?
o Qutb acreditava estar em curso uma luta global decisiva para o
futuro do Islão e do mundo. Essa luta tinha, de um lado, uma
vanguarda de verdadeiros muçulmanos e do outro a massa que
tinha caído na jahiliyya.
o Os inimigos externos do Islão foram também descritos em
“Marcos ao Longo do Caminho” como uma aliança de
“cruzados e sionistas”, uma terminologia usada posteriormente
também pela Al-Qaeda.
o Todavia, isso não significa que Qutb fosse um defensor do uso
da violência indiscriminada como vimos com o 11/S e com
vários outros ataques terroristas.
o O problema é sempre o das interpretações e/ou apropriações
dos textos para fins do presente...

PARTE III – o dilema demográfico da
Europa e a sua população muçulmana

Pode a Europa ser a mesma
com diferentes pessoas
dentro dela?

A evolução da população europeia face à
população mundial (1960-2010)

A evolução da taxa de fertilidade nos
países europeus (1960-2009)

Populações muçulmanas na Europa (2016)

Estimativa das populações muçulmanas
na Europa (2050)

Estimativas de refugiados e migrantes
muçulmanos e não muçulmanos

A adesão da Turquia é a solução para o
problema demográfico europeu? (Cartoon de Cristina
Sampaio para o jornal Expresso, 2006)
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