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PARTE I – As ilusões na Europa sobre o
reformismo no Islão: o caso Tariq Ramadan

Quem é Tariq Ramadan? (1)

Quem é Tariq Ramadan? (2)

Quem é Tariq Ramadan? (3)
o Tariq Ramadan é praticamente desconhecido do público
português, mas em vários países da Europa e da América
do Norte é quase uma celebridade.
o Na Suíça, onde nasceu, a família Ramadan é bem
conhecida – Tariq é neto de Hassan al-Banna, o fundador
da Irmandade Muçulmana no Egito. O seu irmão, Hani,
dirige o Centro Islâmico de Genebra, cidade reputada pela
sua tradição de liberdade.
o Em França, a notoriedade junto do grande público devese, sobretudo, ao debate televisivo de 2003, com Nicolas
Sarkozy, na altura da questão do véu (foulard).

Quem é Tariq Ramadan? (4)
o Integrou também, durante o governo de Tony Blair, uma
task force para analisar as raízes do extremismo,
constituída após os atentados em Londres de 7/7 de 2005.
o É professor convidado do St. Anthonhy’s College da
prestigiada Universidade de Oxford.
o A revista norte-americana Time considerou-o um dos
líderes espirituais e um dos pensadores inovadores do
século XXI, que «liga os seus valores islâmicos com a
cultura ocidental».
o Normalmente este sugere também ser um «reformista» e
«liberal» do Islão, pelo menos perante o público ocidental.

As credenciais académicas e a validação
do pensamento de Tariq Ramadan
o Para dar maior credibilidade à difusão do que Tariq Ramadan
chama «reformismo» muçulmano, junto dos media e do público
ocidental, a chancela académica é um instrumento útil.
o Provavelmente, terá sido essa uma das motivações de Tariq
Ramadan quando apresentou uma tese de doutoramento à
Universidade de Freiburg, na Suíça – esta, no entanto, foi
recusada pelo respectivo júri... (só mais tarde foi aprovada noutra
Universidade, em Genebra).
o O trabalho apresentado à Universidade de Freiburg foi qualificado
por Caroline Fourest (200, p. 27), uma das críticas mais acérrimas
de Tariq Ramadan em França, como «grosseiramente
propagandista» e um «monumento à glória de Hassan al-Banna»
– o avô do próprio Tariq Ramadan e fundador dos Irmãos
Muçulmanos em 1928, no Egito.

O ideário de Hassan-Al-Banna,
segundo Tariq Ramadan
Na versão mais tarde publicada em livro do seu trabalho de
doutoramento, Tariq Ramadan refere-se, em tom de admiração
implícita, à visão de Hassan al-Banna sobre «o declínio do
Ocidente» e ao futuro que «está no Islão» (1998, p. 372):
Hassan al-Banna não tem qualquer dúvida sobre o facto de que o Islão,
a breve ou a longo prazo, realizará o seu renascimento e que a sua
civilização trará ao mundo soluções das quais este atualmente está
privado. Esta visão e esta esperança não cessou de as transmitir a
todos os seus interlocutores e a todos os seus leitores em cada uma das
suas intervenções e na maioria dos seus escritos. Da promessa
corânica do despertar das populações islâmicas, do declínio do
Ocidente, da lei do tempo, tudo nos conduz à mesma conclusão: o
futuro está no Islão.

Tariq Ramadan e a Fundação
Islâmica de Leicester (1)
o Para além das credenciais académicas, um aspeto
interessante do pensamento de Tariq Ramadan é o frequente
uso da linguagem do multiculturalismo ocidental.
o Provavelmente na origem desta «conversão ao
multiculturalismo» está, sobretudo, a estadia que efetuou na
Islamic Foundation of Leicester/Fundação Islâmica de
Leicester, no Reino Unido, durante o ano de 1998, a convite
da própria Fundação.
o Esta instituição, estabelecida em Leicester desde 1973, foi
fundada por Kurshid Ahmad, uma figura de relevo do
Jamaat-i-Islami/Partido do Islão paquistanês – o já partido
islamista radical fundado por Mawdudi no sub-continente
indiano.

Tariq Ramadan e a Fundação
Islâmica de Leicester (2)
oDesta forma, Tariq Ramadan encontrou aí o estímulo intelectual
que necessitava para escrever o livro Être Musulman Européen/
Ser Muçulmano Europeu (pelo menos é essa a versão oficial do
autor).
oO livro foi traduzido para língua inglesa e publicado pela
Fundação sob o título To Be a European Muslim (1999), de modo
a obter uma maior difusão junto grande público.
oFoi provavelmente a presença no Reino Unido que mostrou
também a Tariq Ramadan as possibilidades estratégicas do
multiculturalismo britânico e do seu ambiente tolerante.
oEste era particularmente acolhedor para a dawa e para a difusão
da ideologia islamista, sobretudo quando comparado com a
hostilidade da laïcité francesa.

A “janela de oportunidade” conferida
pelas políticas multiculturais
o Todos os grandes pensadores do islamismo radical, de al-Banna a
Qutb, passando por Mawdudi dedicaram uma especial atenção às
atividades educativas – percebidas como um meio privilegiado para a
propagação ideológica junto dos mais jovens. Tariq Ramadan tem
seguido a mesma via.
o No caso britânico, a ideologia multiculturalista que perpassa o Estado
e o sistema educativo confere uma interessante oportunidade para
islamizar a educação e o modo de vida.
o Não é provavelmente coincidência o facto de o Muslim Educational
Trust (MET) – criado com o objetivo de «salvaguardar e defender
uma identidade muçulmana separada» e proteger as crianças
muçulmanas da «cultura ocidental materialista, das famílias
desfeitas, da promiscuidade sexual, do alcoolismo e do relaxamento
da moral» –, ter surgido em 1966, na altura das primeiras medidas
públicas oficialmente multiculturais, adotadas no Reino Unido

A sedução da “teologia multiculturalista”
de Tariq Ramadan (1)
[O] Corão, ao confirmar a mensagem essencial das
revelações que o precederam [...] revivifica o elan
original do homem [...] Revelar, de facto, é lembrar a
proximidade da fé de Eva, de Adão, de Noé de Abraão,
de Moisés de Maria, de Jesus e todos os profetas;
revelar é dar vida à luz que dormita no coração de cada
um e que o esquecimento por vezes extingue ou abafa.
Tariq Ramadan
Les Musulmans d’Occident et l’ avenir de L’Islam p. 41

A sedução da “teologia multiculturalista”
de Tariq Ramadan (2)
o Tariq Ramadan procura sugerir ao público ocidental que, no
Islão, as mensagens dos profetas anteriores – ou seja, da
tradição judaico-cristã – são também respeitadas e
confirmadas, o que mostraria a particular abertura da sua
mensagem religiosa aos outros “povos do Livro”.
o Desta forma, por exemplo, é induzida a ideia que a
mensagem do Islão não só respeita a do Cristianismo, como
até é muito próxima desta.
o As diferenças teológicas, seriam, assim, meros detalhes para
os «espíritos abertos».
o Todavia, a questão é bastante mais complexa como uma
análise com mais algum rigor mostra facilmente.

A sedução da “teologia multiculturalista”
de Tariq Ramadan (3)
Com efeito, não é talvez inútil recordar que o Islão faz parte integrante
do tronco comum constitutivo do Judaísmo e do Cristianismo. Esta
herança é perfeitamente assumida pela ortodoxia muçulmana ao ponto
da profecia de Maomé ser considerada pelos muçulmanos como o
acabamento e encerramento da Revelação. Esta história comum não é,
bem entendido, interpretada da mesma maneira [...] os muçulmanos
acusam os judeus e cristãos de não terem percebido a lógica do
processo e de terem falsificado as Escrituras que são constantemente
citadas no texto corânico [...] A primeira implicação desta evolução
cronológica é, evidentemente, que para os judeus e cristãos o Profeta
Maomé é um impostor, enquanto que para os muçulmanos a maior parte
dos profetas e dos reis são reconhecidos na sua função e na sua
missão, exceto naquilo que concerne à natureza de Cristo.

Bruno Étienne (1987, L’ islamisme radical, p. 13)

A sedução da “teologia multiculturalista”
de Tariq Ramadan (4)
[O] Corão, longe de ser considerado como a história do
povo, constitui, pelo contrário, a palavra incriada de
Deus, o que tem outras implicações. E contrariamente
aos partidários da aproximação islamo-cristã, dos quais
a boa vontade não está em causa, parece-me
necessário precisar as grandes diferenças entre o Islão e
o Cristianismo, em vez de estar a dizer constantemente
que Abraão é o pai fundador comum.
Bruno Étienne (1987, L’ islamisme radical, p. 14)

A sedução da “teologia multiculturalista”
de Tariq Ramadan (5)
o A teologia de Tariq Ramadan tem uma boa ressonância
«multiculturalista», onde expressões como «Povos do Livro»,
«religiões do Livro», «Abraão pai fundador comum»,
«diálogo de religiões» etc., desempenham um papel central
na retórica discursiva de sedução.
o Tudo indica que a ideia é construir uma versão do Islão para
consumo europeu e ocidental.
o O problema é que esta teologia «multiculturalista» – que
seduz o público europeu e ocidental – não parece ter grande
adesão entre aqueles que deveriam ser os seus principais
destinatários: os próprios muçulmanos.

A sedução da “teologia multiculturalista”
de Tariq Ramadan (6)
o Nada indica que as mesquitas e madrasas, em qualquer parte
do mundo muçulmano, ou na Europa, tenham deixado de parte
os ensinamentos clássicos das diferentes escolas teológicojurídicas ortodoxas, para passarem a ensinar a nova teologia
«multiculturalista» de Tariq Ramadan.
o Aliás, este, até pela sua própria formação, certamente não
desconhece que os ensinamentos do Islão, não são os do
«nivelamento dos profetas» e da «proximidade da fé» (do
género o Corão e a Bíblia são apenas variantes da «mesma
mensagem».
o Trata-se, tudo indica, de induzir ao público e/ou leitor ocidental
atraído pela diversidade cultural do «outro», mas sem qualquer
conhecimento especializado, as ideias anteriormente referidas.

Tariq Ramadan e a sua estratégia
discursiva (1)
No seu livro Les Musulmans de l’Occident et l’avenir de l’Islam/
Os Muçulmanos do Ocidente e o Futuro do Islão (2003),
Tariq Ramadan apresenta uma tipologia das correntes de
pensamento islâmicas. Este identifica seis grandes
tendências que são seguintes:
o
o
o
o
o
o

o tradicionalismo de escola
o literalismo salafi
o reformismo salafi
a salafiyya política literalista
o reformismo «liberal» ou «nacionalista»
o sufismo

Tariq Ramadan e a sua estratégia
discursiva (2)
Numa leitura atenta desta classificação verifica-se que dilui,
simpaticamente, os principais pensadores do islamismo radical na
designação, aparentemente inócua e tranquilizadora de
«reformistas» (idem, p. 53):
A maior parte das correntes reformistas salafi presentes no Ocidente
nasceram da influência de pensadores reformistas do fim do século XIX e
primeira metade do século XX, que tiveram uma grande audiência no
mundo muçulmano. São conhecidos os nomes de Afghani, de Abduh, de
Rida, de Nursi, de Iqbal, de Ibn Badis, de [Hassan al-] Banna, de Fasi, de
Bennabi, de [Sayyid] Mawdudi, de [Sayyid] Qutb ou de [Ali] Shariati, aos
quais seria necessário juntar muitos outros nomes, cuja influência foi
mais ou menos circunscrita ao plano nacional. Todos estes reformistas
estão longe de terem partilhado as mesmas ideias e o seu reformismo é
mais ou menos pronunciado.

Tariq Ramadan e a sua estratégia
discursiva (3)
o Coloca-se inevitavelmente a questão: Mawdudi, al-Banna e
Qutb, entre outros, foram meros «reformistas» como sugere
Tariq Ramadan, ou foram pensadores e ativistas da ideologia
islamista, na sua versão radical, como sustentam, entre
outros, Gilles Kepel, Bruno Étienne e Paul Berman?
o Antes de mais, importa naturalmente clarificar o que se deve
entender por «reformismo».
o Num contexto político, como é o caso, significa
essencialmente uma transformação de uma sociedade,
através de reformas legislativas e/ou administrativas,
sucessivas e graduais, no quadro das instituições e do
sistema legal-constitucional existente.

Tariq Ramadan e a sua estratégia
discursiva (4)
o Todavia, uma análise, ainda que sumária, do pensamento de
Mawdudi e Qutb facilmente mostra que não estamos perante
meros reformistas.
o Estamos, antes, perante pensadores e/ou ativistas em muitos
aspectos imbuídos de ideias radicais e com intuitos mais ou
menos revolucionários.
o Notoriamente, Mawdudi e Qutb pretendiam uma rutura com os
sistemas instituídos, considerados corruptos por terem
pervertido o Islão.
o A estratégia parece ser tentar apresentar ao público ocidental –
normalmente com um superficial conhecimento do assunto –,
os pensadores radicais do Islão político (islamismo) como
«reformistas» e «moderados»...

Tariq Ramadan e a sua estratégia
discursiva (5)
o Outro exemplo da sua estratégia discursiva de «manipulação
subtil» pode encontrar-se no preâmbulo do já referido livro Les
Musulmans d’Occident et l’ avenir de L’Islam.
o Nesse texto, Tariq Ramadan (2003, p. 11) começa por exaltar a
espiritualidade do Islão (sufi), citando um trecho do livro O
Alquimista, de Paulo Coelho, um romancista bem conhecido do
público ocidental.
o Segundo este, o escritor brasileiro teria «transposto um dos
mais tradicionais e mais profundos ensinamentos do sufismo,
da mística muçulmana» em excertos como «Vai, percorre o
mundo, observa, procura a verdade e o segredo da vida...
todos os caminhos te levarão no sentido desta iniciação: a luz,
o segredo escondem-se no local donde partiste».

Tariq Ramadan e a sua estratégia
discursiva (6)
o Comentando este excerto do Alquimista, Tariq Ramadan
afirma que «o aparente paradoxo da experiência espiritual é
de nos ensinar o esforço permanente, a jihad que nós
fazemos para purificar, dominar e libertar o nosso coração é,
no fundo, uma reconciliação com a natureza mais profunda
do nosso ser (al-fitra).
o «Aí onde brilha a centelha que Deus originalmente insuflou
no nosso coração; aí onde a nossa consciência desposa e
acede à paz (salam). A paz do reconhecimento, a paz da
submissão (salam al-islam) é, no fundo, uma libertação» diz
Tariq Ramadan.

Tariq Ramadan e a sua estratégia
discursiva (7)
o Este excerto da parte inicial livro de Tariq Ramadan é particularmente
interessante por duas razões.
o A primeira tem a ver com a associação que este faz da palavra Islão
a «paz» (salam), relegando para segundo plano o seu primeiro
significado, do ponto de vista etimológico, o qual deriva de aslama e
significa «submeter-se» (à vontade de Alá).
o A segunda está relacionada com o uso e significado da palavra jihad
– uma das escassas palavras do Islão que diz alguma coisa ao
público ocidental –, a qual aparece logo no texto inicial do livro.
o Esta surge associada a uma imagem de busca da espiritualidade (e
de «exotismo oriental» dado pelo Alquimista).
o A jihad, nas palavras de Tariq Ramadan, é um esforço de «purificar,
dominar e libertar o nosso coração» ou seja, «uma reconciliação com
a natureza mais profunda do nosso ser».

Tariq Ramadan e a sua estratégia
discursiva (8)
o É claro que Tariq Ramadan omite aos leitores do seu livro – e
certamente não o faz por desconhecimento –, que a palavra
tem um outro significado teológico-jurídico no Islão.
o Este é guerreiro e militar e que obriga, como já tivemos
amplamente oportunidade de mostrar, toda a umma em
certas circunstâncias.
o A interrogação que se coloca é se Tariq Ramadan omite esse
significado bélico da jihad por que de facto o rejeita, ou se o
omite porque quer dar ao público ocidental, mais desejoso
de encontrar um «Martinho Lutero» ou um «Martin Luther
King» do Islão, a imagem «liberal» e «tolerante» que este
está já predisposto a aceitar.

Tariq Ramadan: um “reformista
islamista”?
o Livros como, por exemplo, o de Lionel Favrot, Tariq Raman
dévoilé (2004), lançam muitas interrogações sobre a sua atuação.
o Uma análise das suas palestras e sermões em cassette e vídeo,
dirigidos aos muçulmanos de língua francesa, mostra um Islão
bem menos tolerante e aberto do que aquele que este apresenta
ao público ocidental.
o «O que eu posso afirmar pessoalmente, sem hesitar, é que Tariq
Ramadan não é, em caso algum, um moderado. Basta assistir a
essas reuniões onde ele coloca as mulheres cobertas pelo véu, de
um lado, e os homens barbudos, do outro lado, para ver a que
sociedade ele aspira. O seu objectivo é isolar os jovens
muçulmanos do resto da sociedade ocidental. Aliás, este extrai os
seus discursos da literatura politizada dos Irmãos
Muçulmanos» (Soheib Bencheikh, p. 13, prefácio ao livro de Lionel
Favrot).

A queda de um “reformista-islamista” (1)

A queda de um “reformista-islamista” (2)

A queda de um “reformista-islamista” (3)

A queda de um “reformista-islamista” (4)

A queda de um “reformista-islamista” (5)

A queda de um “reformista-islamista” (6)

A queda de um “reformista-islamista” (7)

A queda de um “reformista-islamista” (8)

PARTE II – Islão, liberdade
de expressão e islamofobia

O Islão e a liberdade de expressão (1)

O Islão e a liberdade de expressão (2)

O Islão e a liberdade de expressão (3)

O Islão e a liberdade de expressão (4)

O Islão e a liberdade de expressão (5)

A “islamofobia” francesa e ocidental (1)

A “islamofobia” francesa e ocidental (2)

A “islamofobia” francesa e ocidental (3)

A “islamofobia” francesa e ocidental (4)

A “islamofobia” francesa e ocidental (5)

A “islamofobia” francesa e ocidental (6)
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