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RESUMO

O presente  estudo  tem como objetivo  a  análise  dos  pontos  de  vista  de  Ayaan  Hirsi  Ali, 

presentes  em sua  autobiografia  intitulada  Infiel,  em relação  aos  direitos  das  mulheres  na 

religião muçulmana. A importância do estudo está no fato de o Islamismo, uma das maiores 

religiões do mundo, ser tão pouco compreendida pelo Ocidente, como também de as mulheres 

muçulmanas possuírem poucos direitos reconhecidos em relação aos homens. Para tanto, é 

apresentada  uma  pesquisa  bibliográfica  explicativa  sobre  diversas  religiões,  incluindo  as 

religiões semíticas, a qual o Islã pertence. São explicados os pontos principais do Islamismo, 

assim como uma breve biografia do Profeta Maomé e do papel da mulher nesta religião. Em 

seguida são expostos artigos presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos e é 

discutida a inclusão recente dos direitos da mulher como direitos humanos. Traça-se um breve 

resumo sobre as  diversas  formas de  injustiças  sofridas  pelo sexo feminino na  história  da 

humanidade. Com o objetivo de contextualizar, é apresentada uma concisa parte da biografia 

de autora do livro  Infiel. Finalmente abordam-se os pontos principais discutidos por Ayaan, 

como o véu islâmico, o casamento, a submissão feminina e as bases da religião islâmica que 

permitem que diversas perversidades sejam cometidas com as mulheres. A análise mostra que 

os principais ensinamentos do Islã são capazes de impedir que a população islâmica evolua no 

sentido de buscar a razão e refutar os pontos mais controversos da religião.

PALAVRAS-CHAVES: Mulher, Islã, Direitos Humanos, Religião Muçulmana, Ayaan Hirsi 

Ali, Infiel. 
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INTRODUÇÃO

Todo  início  de  séculos  os  homens  fazem  uma  retrospectiva  de  tudo  o  que 

aconteceu no período que se passou, procurando mudanças positivas para a sociedade. Ao se 

observar  o  século  XX,  mesmo  marcado  por  duras  guerras,  uma  das  maiores  conquistas 

humanas tomou forma e hoje é conhecida internacionalmente como Declaração Universal dos 

Direitos  Humanos.  Possuindo  uma  contribuição  mundial,  inclusive  de  povos  e  culturas 

considerados  periféricos  sob  a  ótica  das  culturas  dominantes,  os  princípios  contidos  no 

preâmbulo da Declaração são dinâmicos e progressistas ao ratificarem novas ideias com o 

objetivo de proteger e conservar a dignidade do ser humano. (HERKENHOFF, 1997).

O atual mundo globalizado, recheado das mais diversas formas de comunicação, 

abre portas para o conhecimento cada vez maior de novas culturas, religiões e povos antes 

desconhecidos por sua distância do mundo ocidental. A religião muçulmana, uma das maiores 

do mundo nos dias de hoje, ainda é a menos compreendida pelo Ocidente. Especialmente pelo 

fato de o Islã acusar os países capitalistas por diversos atrasos e subdesenvolvimentos em suas 

regiões. (PINTO, 2003). No entanto, jornalistas, livros e a internet trabalham para que essa 

compreensão seja adquirida pelos que buscam mais informações. 

Infelizmente o mundo islâmico ainda é pouco conhecido. Não se sabe porque a 

imprensa não se desenvolveu nessa região assim como no ocidente. Talvez pelo fato de a 

religião muçulmana, em alguns países, chegar a ser tão extremista que proíba a representação 

de seres vivos, especialmente do homem, em qualquer tipo de imagem, seja ela fotográfica ou 

pintura.  (AZEVEDO,  1994).  Muitas  das  notícias  deste  mundo  são  anunciadas  apenas  de 

maneira esporádica para a população acostumada com a cultura capitalista. 

Depois do choque inicial do ataque de 11 de setembro de 2001 ao World Trade 

Center, nos Estados Unidos, o interesse pelo que acontece no mundo islâmico aumentou, no 

entanto,  as  notícias  mais  difundidas  acabam sendo  apenas  as  relacionadas  à  guerra  e  ao 

terrorismo. Muito pouco ainda se conhece sobre o Islã e seu povo. O sobressalto e a descrença 

andam juntas quando fica-se sabendo de notícias como o casamento de meninas menores de 

idade com homens mais velhos, a clitorectomia, a morte de uma mulher por adultério. Acaso a 

credibilidade seria maior se essas notícias aparecessem com mais frequência? 

Aqui  são lançadas algumas perguntas que a serem respondidas ao longo deste 

trabalho: por que esse tipo de comportamento acontece? Serão essas práticas permitidas em 
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uma religião tão amplamente aceita e difundida? Afinal, o que é o Islã? Como ele começou? 

Quais  são  seus  principais  ensinamentos?  Qual  a  sua  principal  diferença  com as  religiões 

consideradas ocidentais? Qual o papel da mulher no Islamismo? Ela possui direitos? São esses 

iguais aos direitos dos homens? Por que alguns muçulmanos são capazes de cometer atos 

imperdoáveis e incompreensíveis como um ataque terrorista?

Com  o  intuito  de  aprofundar  o  conhecimento  sobre  a  religião  muçulmana, 

especialmente relacionada aos direitos das mulheres, esse trabalho analisa a autobiografia de 

Ayaan Hirsi Ali, Infiel, que demonstra várias situações vividas pela autora e analisadas sob a 

ótica de alguém que vive no ocidente e passou a analisar o Islamismo com outros olhos. 

Objetivos

O  presente  estudo  tem  como  objetivo  geral  analisar  os  diversos  pontos 

controversos comentados por Ayaan Hirsi Ali em seu livro Infiel sobre os direitos da mulher 

na religião muçulmana e, como objetivo específico, procurar explicar o pensamento islâmico 

fundamentalista para uma maior compreensão da religião e da cultura, abrindo espaço para 

um possível entendimento entre esta e o Ocidente. 

A escolha  do  livro  deve-se  ao  fato  de  ele  ser  uma autobiografia  e  apresentar 

diversas situações reais vividas pela autora ou por pessoas conhecidas suas que exemplificam 

os pontos mais discutidos no livro. Também porque Ayaan Hirsi Ali  ser uma das maiores 

ativistas e defensoras dos direitos da mulher atualmente, tendo inclusive sido nomeada, em 

2005, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista americana 

Times.

Este trabalho está organizado de forma a definir os principais termos antes de se 

iniciar qualquer tipo de discussão. Primeiramente, é realizada uma explanação geral sobre 

diversas religiões da humanidade, centrando-se especificamente no Islamismo, definindo-o e 

expondo seus  principais  pontos.  No segundo capítulo  são expostos  artigos  da  Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, seguida de uma breve história da submissão das mulheres 

ao longo dos séculos e de sua recente luta por aceitação e reconhecimento de dignidade como 

ser humano. No terceiro capítulo encontra-se um resumo da biografia de Ayaan Hirsi Ali, 

seguido dos principais pontos discutidos por ela em  Infiel.  Por fim, são feitas conclusões 

sobre o presente estudo. 
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1. RELIGIÕES DO MUNDO

Como disse certo erudito: “'Também em assuntos espirituais prevalece a lei da oferta 
e da procura. Se na natureza humana não existisse demanda por religião, a oferta dos 
Profetas  não  teria  encontrado  consumidores;  suas  criativas,  livres  e   autênticas 
visões encontraram numerosos seguidores e apoiadores. Esta é uma prova de que a 
demanda pela religião existe dentro do homem em sua consciência mais profunda”. 
(LARI, 19-, Libro I, p 31)1

De  acordo  com  Azevedo  (1994),  religião  é  o  que  liga  o  homem  a  Deus, 

engajando-o  de  duas  maneiras:  primeiramente,  ao  explicar  a  natureza  e  o  significado  do 

universo, e em segundo lugar, demonstrando a função e o propósito do homem no universo, 

ensinando-o a se libertar de suas limitações e terrores. 

Ao longo da história da humanidade, diversos povos cultuaram as mais variadas 

religiões,  cada  uma  com seus  valores,  crenças  e  verdades.  Mesmo  com suas  diferenças, 

nenhuma religião pode ser considerada no âmbito de ser superior ou inferior em relação às 

outras, porque, no geral, cada religião adicionou algo ao mundo. (SMITH, 1991) “As religiões 

se transformaram nas tradições de sabedoria do mundo”. (SMITH, 1991, p 23)

  

É importante salientar que o termo “religiões do mundo” pode ter mais de uma 

acepção. Pode incluir tanto aquelas que direcionam seus ensinamentos a todos os povos, que 

são as religiões missionárias, como o Cristianismo, o Budismo e o Islã; como aquelas cuja 

mensagem é restrita apenas a um só povo, que são o Hinduísmo e o Judaísmo (AZEVEDO, 

1994).

Azevedo (1994) divide as religiões do mundo em três categorias: os xamismos 

hiperbóreos  (que  inclui  Confucionismo,  Taoismo,  Xintoísmo,  entre  outras),  as  mitologias 

arianas (incluindo Budismo, Hinduísmo e a religião Greco-romana) e os monoteísmos semitas 

(Judaísmo, Cristianismo e Islã). 

No  entanto,  Piazza  (1991)  agrupa  as  religiões  em  quatro  grandes  sistemas, 

conforme o seu significado mais profundo, e esta será a divisão usada para conceituar este 

estudo: Religiões de Integração, de Servidão, de Libertação e de Salvação.

1 Originalmente: “Como dijo cierto erudito: 'También en asuntos espirituales prevalece La ley de La oferta y La  
demanda. Si en la naturaleza humana no existiese demanda por la religión el ofrecimiento de los Profetas (P.) no  
hubiera  encontrado  consumidores;  sus  fértiles,  despejadas  y  auténticas  visiones  encontraron  numerosos 
seguidores y sostenedores. Esta es una prueba de que la demanda por la religión existe dentro del hombre en su 
conciencia más profunda'”. 
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Desta forma, com o objetivo de melhor  fundamentar as discussões posteriores 

sobre  os  direitos  da  mulher  na  religião  muçulmana,  este  capítulo  define  o  conceito  do 

Islamismo  através  de  um  esboço  geral  das  religiões  do  mundo,  das  diferenças  entre  as 

religiões semíticas, até chegar no papel da mulher no Islã. 

1.1 Religiões do Mundo

Entre os povos primitivos, encontra-se a tendência de integração nos ritmos da 

natureza. Colhedores, predadores ou de uma agricultura incipiente, os povos da religião da 

pré-história dependem de elementos naturais fundamentais como a fecundidade da mulher e 

da terra e a reprodução da caça para sobreviver. É quando surge na Ásia e na Europa a ideia 

da Grande Mãe. (PIAZZA, 1991)

De acordo com Piazza (1991), os povos primitivos de diversos locais dividiam 

suas organizações entre matriarcado ou patriarcado. A autoridade do pai de família dependia 

da  atividade  do  homem.  Nessas  culturas,  “o  pai  da  tribo”  ou  “fundador”  assumia  tal 

importância que se confundia com a figura de Ser Supremo. Já nas culturas matriarcais, a 

domesticação  de  animais  e  o  crescimento  da  agricultura  fez  com  que  o  grupo  humano 

dependesse principalmente da mulher, que havia assumido essas tarefas. 

As  Religiões  de  Servidão  são  definidas  como  aquelas  em  que  “os  deuses 

aparecem como grandes  senhores  do  céu,  da  terra  e  das  regiões  inferiores,  aos  quais  os 

homens devem serviços e homenagens, em troca de benefícios imediatos”. (PIAZZA, 1991, p 

65)  Dentre  os  povos  que  cultivaram  esse  tipo  de  religião  se  destacam  os  egípcios,  os 

mesopotâmios, os indo-europeus, os celtas, os germanos, os antigos gregos, os romanos, os 

astecas, os incas, os cananeus, os semitas, a antiga China, o antigo Japão. (PIAZZA, 1991) 

Nessas  religiões  “o  homem é  uma figura  passiva,  à  mercê  da  boa  vontade  dos  deuses”.  

(PIAZZA, 1991, p 66)

O  Budismo,  o  Hinduísmo,  o  Taoismo,  o  Confucionismo  e  outras  religiões 

eminentemente orientais fazem parte do grupo das Religiões da Libertação. No geral, elas 

buscam a  libertação  do  homem do  mundo  material  para  o  mundo  espiritual.  Cultuam a 

meditação, o yoga, dentre outras formas de concentração e libertação do corpo. (HUDSON, 

1991)
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 As  três  maiores  religiões  ocidentais  fazem parte  do  grupo  das  Religiões  de 

Salvação:  Judaísmo,  Cristianismo  e  Islã.  Elas  serão  analisadas  mais  profundamente  no 

próximo item, por suas semelhanças e raiz comum.

1.2 As Religiões Semíticas

Smith (1991) define as religiões semíticas como aquelas que possuem um mesmo 

ancestral chamado Sem, filho de Noé. “Semita” literalmente significa descendente de Sem. 

São religiões semíticas o Cristianismo, o Judaísmo e o Islamismo.

FIGURA 1 – CALENDÁRIOS SEMÍTICOS

FONTE: 

<http://1.bp.blogspot.com/_OhKUkiRIhE0/Svd3wvoRFyI/AAAAAAAAA8c/PfKNYd8FbVU/s320/linha_do_te

mpo_judaica_muculmana_e_crista.jpg> Acesso em 20 de junho de 2010.

Deus  criou  o  mundo  e  os  seres  humanos.  O  primeiro  homem foi  Adão.  Sua 

descendência chegou até  Noé,  que teve um filho chamado Sem.  A descendência  de Sem 

chegou até a Abraão, que desposou Sara, mãe de Isaque, predecessor do Judaísmo. Como Sara 

demorou  a  ter  filhos,  Abraão  juntou-se  com Agar,  que  concebeu  Ismael,  predecessor  do 

Islamismo. (SMITH, 1991) A Figura 1 ilustra o desenvolvimento histórico das três religiões. 

O Cristianismo surgiu do Judaísmo, aceitando Cristo como o Salvador anunciado 

no Antigo Testamento. Os judeus, no entanto, não o aceitaram como o Salvador enviado por 

http://1.bp.blogspot.com/_OhKUkiRIhE0/Svd3wvoRFyI/AAAAAAAAA8c/PfKNYd8FbVU/s320/linha_do_tempo_judaica_muculmana_e_crista.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_OhKUkiRIhE0/Svd3wvoRFyI/AAAAAAAAA8c/PfKNYd8FbVU/s320/linha_do_tempo_judaica_muculmana_e_crista.jpg
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Deus. Estes ainda acreditam que o Messias irá surgir. O Islã acredita que o Cristianismo e o 

Judaísmo  são  formas  incompletas  da  Religião  Muçulmana,  que  se  torna  uma  só  com o 

aceitamento por todos do Alcorão.

Azevedo (1994) expõe as similaridades entre as essas religiões:

Falamos  dos  três  monoteísmo  semíticos  ou  abraâmicos.  O  primeiro  deles  é  o 
Judaísmo  (revelado  por  Deus  através  de  Moisés);  o  segundo  é  o  Cristianismo 
(revelado através de Jesus); e o terceiro é o Islã (revelado através de Mohamed); é 
importante notar que Abraão não era judeu: ele era pré-judeu e pré-árabe, e dele 
derivam tanto judeus como árabes – os árabes de seu filho Ismael (cuja mãe foi  
Hagar)  e  os  judeus  de  seu  filho  Isaac  (cuja  mãe  foi  Sara).  Abraão  é  assim  o 
antepassado  das  três  religiões  monoteístas;  o  Jehovah dos  judeus,  o  Deus  dos 
cristãos  e  o  Allah dos  muçulmanos  são  naturalmente  o  único  e  mesmo  Deus. 
(AZEVEDO, 1994, p 18)

Dermenghem (1957)  analisa  o  Islamismo como continuação  o  Judaísmo e  do 

Cristianismo por aceitar os livros sagrados dessas religiões, a Torá (ou Torah) e a Bíblia, e 

seguir seus profetas. Smith (1991) salienta que “a Torah judaica e a Bíblia cristã teriam sido 

parcialmente corrompidas no processo de transmissão, fato esse que explicaria as ocasionais 

discrepâncias encontradas em seus relatos e também entre os relatos paralelos do Alcorão”. 

(SMITH, 1991, p 226)  

Do  exposto,  é  interessante  perceber  que  o  Islamismo,  até  os  dias  de  hoje,  é 

considerada como a última religião a surgir no mundo. Mawdudi (1977) disserta sobre esse 

fato quando comenta que Muhammad2 disse ser o último profeta e que não haveria nenhum 

outro depois dele porque o mundo não necessitaria de mais profetas. Ele afirma, junto com o 

Islã,  que  um  novo  Profeta  só  surge  se  ele  for  necessário  no  mundo.  Apenas  se  os 

ensinamentos dos profetas anteriores tiverem sido esquecidos ou algo parecido. No entanto, 

os  ensinamentos  de  Muhammad  continuam vivos  até  hoje,  não  existindo  imperfeição  na 

religião que ele pregou. Por isso, o Islamismo continua tão forte mesmo mais de mil anos 

depois.  

1.3 Islã

Azevedo (1994) define o Islã como a religião mais vigorosa e mais controvertida 

do final do século e do milênio, por ter forjado uma civilização de abrangência mundial que já 
2 Gostaria  de  salientar  que  as  diversas  maneiras  de  escrita  dos  nomes  foram  preservadas  de  acordo  as 
preferências dos autores de cada citação. Maomé, Muhammad ou Mohamad. Isaac ou Isaque. Hagar ou Agar.  
Allah ou Alá.  
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tem quatorze séculos de realizações impressionantes em intelectualidade, arte, sociedade e 

espiritualidade.

Mesmo sendo considerada por muitos ocidentais a religião mais controvertida de 

todas (AZEVEDO, 1994, p 34), o Islã é primordialmente uma religião de paz, que defende a 

guerra e a violência apenas em última instância e para assegurar que a paz prevaleça no final.  

Inclusive o cumprimento cotidiano dos muçulmanos é As-salamu Ualeikum, que quer dizer “A 

Paz esteja convosco” (AZEVEDO, 1994) 

Mawdudi  (1977)  analisa  o  significado  das  palavras  Islamismo  e  Muçulmano. 

“Islamismo  é  uma  palavra  árabe  e  implica  submissão,  entrega,  obediência  voluntária. 

Islamismo significa completa submissão voluntária a Deus” (MAWDUDI, 1977, p 12). Islã 

também significa entrega, abandono de si mesmo à Alá. Mawdudi (1994) comenta que outro 

significado para Islamismo seria paz, acrescentando que só se pode encontrar a paz física e 

mental se submetendo voluntariamente a Deus.

Já  ser  muçulmano  significa  obedecer  a  Deus.  Tudo  o  que  “obedece”  é 

muçulmano. Conclui-se que tudo o que vive, desde o átomo até a maior galáxia do universo, é 

muçulmano por obedecer à lei de Deus. O ser humano possui dois aspectos distintos em sua 

vida, o fato de ele ter nascido e ser muçulmano apenas por existir, e o fato de ele ser um ser  

pensante, com liberdade para escolher ser crente ou descrente. Se ele aceita Deus como seu 

verdadeiro Senhor, então ele “é um verdadeiro muçulmano e o seu Islamismo é completo – 

pois  que  esta  submissão  do  seu  ser  ao  desejo  de  Deus  é  o  Islamismo  e  nada  mais” 

(MAWDUDI, 1977, p 15).

Finalizando,  ainda de acordo com Mawdudi (1977),  Allah é a palavra árabe que 

significa Deus. “Alá é formado pela união do artigo definido al (que significa “o”) com Ilah 

(Deus). Literalmente, Alá significa 'o Deus'”. (SMITH, 1991, p 217) 

1.3.1 O Profeta Maomé

A Arábia é situada no meio entre a Ásia, a África e a Europa. Mawdudi (1977) 

afirma  que  seu  povo  é  bravo,  generoso,  destemido  e  fiel  às  promessas.   Na  época  do 

surgimento do Islamismo, a Arábia era um país sem governo, dividido entre tribos que se 

declaravam soberanas  e  se  consideravam uma entidade  independente.  “Não existiam leis, 
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excepto a lei da selva”. “Um beduíno não compreendia porque devia perdoar a uma pessoa de 

outra tribo, a quem, segundo ele, tinha todo o direito de matar e roubar”. (MAWDUDI, 1977, 

p 60). 

Smith (1991) comenta sobre o mundo onde nasceu Maomé, o profeta que viria a 

criar o Islamismo, como ignorante. Praticamente desértica, a Arábia não oferecia condições de 

vida serena. As pessoas não se sentiam vinculadas a ninguém fora de sua própria tribo. A 

escassez de bens materiais fazia do banditismo uma instituição regional, vista por todos como 

prova  de  virilidade.  A estagnação  política  e  o  colapso  da  justiça  na  cidade  de  Meca 

aumentavam  a  situação  caótica  do  século  VI.  O  impulso  do  jogo  corria  descontrolado. 

Embriaguez e orgias eram comuns. “A época pedia um libertador”. (SMITH, 1991, p 218) 

Dermenghem (1957) analisa os principais recursos de Meca na época: o comércio 

e a peregrinação à Ka'ba (ou Cabba). Segundo Smith (1991) a Cabba é “o templo cúbico que 

se diz ter sido construído por Abraão e que Maomé reconsagrou a Alá e adotou como foco 

central  do  islamismo”.  (SMITH,  1991,  p  224).  De  acordo  com  Dermenghem  (1957),  o 

comércio  se  baseava  nas  grandes  caravanas,  que   eram os  acontecimentos  marcantes  da 

Arábia. Uma ia para o Yêmen no verão, outra para a Síria no inverno. Graças a um engenhoso 

sistema de crédito, essas caravanas carregavam para o norte não somente as tâmaras do Hijâz 

e o incenso do Yêmen, mas as pedrarias da Índia e as sedas da China; de volta,  traziam 

fazendas de algodão, armas, óleo e trigo. Dermenghem (1957) comenta que duzentos homens 

levaram essas  preciosas  especiarias em dois  ou três mil  camelos.  Outra  fonte de renda e 

prestígio  na  Arábia  seria  a  Ka'ba,  a  pedra  sagrada,  que  reunia  várias  tribos  que  faziam 

peregrinação à Meca para prestar culto a numerosas divindades.   

O cenário  da  Arábia  no  século  VI  é  importante  para  situar  o  impacto  que  o 

Islamismo causou a essas tribos, assim como determinar como era o mundo onde nasceu 

Maomé. Há 1400 anos, o mundo era completamente diferente do mundo de hoje. Os meios de 

comunicação, o conhecimento e os livros eram limitados. Mitos e superstições eram verdades 

indiscutíveis. (MAWDUDI, 1977).

Maomé (Muhammad = altamente louvado) nasceu cerca do ano 571 d. C., membro 
do clã Banu Hashin, ramo menor da poderosa família dos Curaixitas (Quraish), que 
dominava a cidade e o santuário de Meca, onde se venerava, em uma construção 
cúbica (Kaaba), um meteorito, chamado a Pedra Preta, e os ídolos do Ser Supremo, 
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chamado Alá (Allah, termo aparentado com El, da Bíblia), e de suas três filhas al-
Ozza,  al-Lat,  al-Monat,  que  serão  mais  tarde  repudiadas  por  Maomé. (PIAZZA, 
1991, p 385)

Maomé  nasceu  ignorante  e  viveu  sem instruções  e  sem contato  com pessoas 

educadas. Por esse motivo, afirma-se que sua inteligência e suas ideias são consideradas um 

ato divino. (MAWDUDI, 1977). 

Ele não conheceu seu pai, que morreu quando ele ainda estava na barriga da mãe, 

nem desfrutou da atenção e do carinho de sua mãe, que também morreu quando ele tinha 

apenas poucos anos de vida. Foi morar com a avô, que morreu quando Maomé tinha 6 anos. 

Só então foi morar com um tio. (DERMENGHEM, 1957).

Ao  alcançar  a  maturidade,  ele  entrou  no  ramo  das  caravanas.  Aos  21  anos, 

começou a trabalhar  para Khadija,  uma rica viúva quinze anos mais velha do que ele.  A 

relação  entre  os  dois  se  aprofundou  e  eles  se  casaram.  Khadija  viria  a  ser  a  primeira 

muçulmana. (SMITH, 1991, p 219).

Segundo Lari (19-), Libro II, Maomé costumava realizar retiros solitários durante 

o mês do Ramadã na caverna de Hira,  nos arredores de Meca.  “Longe dos homens e  da 

corrupção, se dedicava à súplica e se armava com o escudo da fé”3. (LARI, 19-, Libro II, p 

92). Maomé discordava profundamente com o vazio da mentalidade da sociedade em que 

vivia, onde privilégios sustentavam condições sociais injustas para grande parte da população. 

Ele  procurava  uma  maneira  de  estabelecer  novos  valores  e  conceitos  a  respeito  da  vida 

humana, acabando com a escravidão, a opressão e a tirania. (LARI, 19-, Libro II). 

Como viajava  em caravanas,  Maomé  teve  a  oportunidade  de  conhecer  outros 

povos e costumes. Concluiu que seu próprio povo se comportava de maneira completamente 

desconcertante. Casavam com as próprias mães após a morte dos seus pais. Enterravam vivas 

suas filhas para que ninguém se tornasse seu genro. Ignoravam hábitos de comer, vestir e 

higiene. (MAWDUDI, 1977).

3 Originalmente: “Lejos de los hombres y de la corrupción, se dedicaba a la súplica y se armaba con el escudo de  
la fe”. (LARI, 19-, Libro II, p 92)



17

De  acordo  com  Smith  (1991),  Maomé  afirma  que  em  um  de  seus  retiros 

espirituais, conhecido como Noite do Poder, ele ouviu uma voz do céu que dizia “Tu és o 

escolhido”.  Então  o  anjo  Gabriel  lhe  apareceu e  fez  com que  ele  proclamasse.  Todas  as 

palavras pronunciadas por Maomé durante essas proclamações vieram a se tornar versículos 

do Alcorão.

Piazza (1991) comenta sobre a autenticidade desta “revelação” de Maomé.

Os autores bizantinos (Teófanes, Cronografia, Ed. Boor, 1.234) afirmam que Maomé 
era epilético. Ora, segundo os estudos psicanalíticos atuais, isto em nada afetaria a 
sinceridade de Maomé, ao afirmar que ele tinha recebido uma “revelação”. Esta é 
que  deve  ser  explicada.  Psicologicamente,  pode muito  bem ser  atribuída  a  uma 
“automática e incontrolada liberação de um depósito de impressões subconscientes”, 
que lhe advirá de suas preocupações religiosas em contato com os problemas de seu 
tempo, como diz o autor. (PIAZZA, 1991, p 386).

Inicialmente, Maomé mostra-se perturbado, pois não queria passar por um dos 

muitos visionários que pregavam pelas ruas. Sua mulher, Khadija, no entanto, acredita nele. 

Seus  primeiros  discípulos  foram sua  mulher,  seus  filhos,  um sobrinho  e  um escravo.  Os 

demais parentes se mostram hostis. A influência de sua mulher lhe garantia o respeito no clã. 

No entanto, com a morte desta, a situação se torna cada vez mais insuportável. (PIAZZA, 

1991). É nesse período que acontece a Hégira, fuga de Meca para Medina, cerca de 622 d. C.,  

que marca o início do calendário Islâmico. Essa fuga aconteceu porque vários clãs buscavam 

Maomé para  confrontá-lo,  e  até  mesmo matá-lo,  devido às  suas  pregações  de  uma nova 

religião. Medina ficou conhecida até hoje como a Cidade do Profeta.

Mawdudi (1977) discorre sobre Muhammad como sendo um cidadão sensato e 

que  tinha  uma  ótima  eloquência.  Quando  ele  começa  a  pregar,  as  pessoas  ficam 

impressionadas  com  sua  inteligência.  Inclusive  porque  Muhammad  era  analfabeto.  Ele 

analisou religiões, ensinou cânones e princípios culturais, formulou leis na economia e nas 

relações internacionais e se tornou um grande general, conquistando a Arábia em nove anos. 

Ele conseguiu unir tribos que se odiavam em uma só nação. Era filósofo, Profeta, estadista, 

gênio militar, legislador, professor de moral, luminar espiritual e guia religioso. “Conduziu os 

seres humanos para o caminho da compreensão racional e para o raciocínio correcto com base 

na  observação,  experimentação  e  pesquisa,  em  lugar  da  especulação  infundada”. 

(MAWDUDI, 1977, p 75). Muhammad conseguiu introduzir um novo estilo de vida a um 

povo com uma cultura completamente diferente. Por esses e outros motivos, Mawdudi (1977) 
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afirma  que  Muhammad  não  pode  ter  sido  um  produto  do  meio.  Ele  é  com  certeza  o 

mensageiro de Deus.

  Piazza (1991) conclui que Maomé era um homem profundamente religioso, que 

pensou poder reunir sob uma só fé os árabes, os judeus e os cristãos. Quando percebeu que os  

judeus e  os  cristãos  o desprezavam por  seu analfabetismo,  sua  ignorância  das  Escrituras, 

continuou com sua missão investida por Deus de conduzir os árabes e professou a antiga e 

genuína fé de Abraão, o fundador de Kaaba. 

1.3.2 A Lei Islâmica

Um dos fatos do Islamismo ser uma religião tão incompreendida pelos ocidentais é 

o de o Islão ser encarado como um sistema total que rege a existência humana a ser aplicado 

em todos os tempos e lugares. “No Islão, não é concebível a separação entre a fé (din) e o 

Estado (dawla). O governo da Comunidade Islâmica é uma característica intrínseca ao Islão: o 

Alcorão, e a Sunna4 fornecem as bases da Lei muçulmana (Sharia), cabendo ao Estado aplicá-

la sem dela se desviar”. (PINTO, 2003, p 21).

Smith  (1991)  comenta,  nas  palavras  de  Philip  Hitti  que  a  língua  na  qual  foi 

proclamado o Alcorão, o árabe,  é uma língua capaz de exercer uma influência irresistível 

sobre a mente dos usuários. É uma língua melódica que emociona pela palavra, tanto escrita 

quanto falada. “Desse modo, o poder da revelação corânica não está apenas no significado 

literal  de  suas  palavras,  mas  também  na  língua  em que  se  incorporou  esse  significado, 

incluindo seu som”. (SMITH, 1991, p 227).

Lari  (19-,  Libro  II)  define  o  Corão  como  prova  documental  fundamental  da 

categoria de Maomé como Mensageiro de Deus e Profeta do Islã. O Corão foi revelado ao 

Profeta  ao longo de 23 anos,  de acordo com as necessidades que foram surgindo com o 

tempo. O Corão foi uma nova forma de expressão para os árabes, que não era nem prosa nem 

poesia, senão uma melodia mais bonita e atrativa que a poesia e mais eloquente e efetiva que 

a prosa.

4 A principal divisão histórica entre os muçulmanos se dá em sunitas (tradicionalistas – sunna = tradição), que 
compreendem 87% dos muçulmanos, e xiitas (literalmente partidários de Ali, genro de Maomé, suposto sucessor 
direto deste, mas que foi preterido três vezes antes de ser assassinado). (SMITH, 1991).
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É  interessante  ressaltar  que  Maomé  não  escreveu  o  Corão,  mas  sim  seus 

discípulos, que anotavam todas as suas palavras quando Maomé estava em transe, mesmo que 

fosse em pedaços de madeira ou pano. E que alguns versículos do Corão foram modificados 

ou excluídos com o tempo, o que mostra a possibilidade de o Corão ter sido adaptado para a 

cultura  que  os  árabes  não  queriam  modifica-lá  por  completo.  Essa  ideia  pode  parecer 

conveniente quando se observa o contexto geral  que assumiu o Islamismo na cultura dos 

povos de tribos e do deserto.  

Piazza (1991) considera que, em geral, a ética do Corão é a ética dos árabes do 

deserto, consagrando os princípios gerais de cavalheirismo e valentia, a austeridade de vida e 

certo  desapego  aos  bens  terrenos,  ao  lado  de  furiosa  violência  na  guerra  e  grande 

condescendência sexual. “É uma religião viril, feita para homens do deserto, pragmática, pois 

visa  às  bençãos  de  Allah,  no  entanto,  tem os  seus  místicos  (sufistas)  e  os  seus  ascetas 

(faquires), pois o próprio monoteísmo absoluto de Allah leva os fiéis a dedicar-lhe toda a sua 

atenção espiritual”. (PIAZZA, 1991, p 385) 

Deus é considerado Omnipresente e Omnisciente, aquele que vê, ouve e sabe tudo. 

O homem,  então,  “sentindo que se encontra  sob uma vigilância  e  vontade constantes,  se 

comportará do modo mais apropriado”. (MAWDUDI, 1977, p 29).

Nunca tendo proferido  nenhuma mentira,  nem usado linguajar  de  baixo calão, 

Maomé era de extrema confiança, até mesmo aos inimigos. Não tocava no álcool e não se 

entregava ao jogo, mesmo os dois sendo considerados virtudes entre seu povo. (MAWDUDI, 

1977). Sua maneira de viver e o que disse durante a vida faz parte da Sunna (Tradição), termo 

usado  para  indicar  os  costumes  praticados  no  tempo  de  Maomé  e  registrados  por  seus 

sucessores (tabi'in) ou seus companheiros (ashab). Como Maomé é o modelo por excelência 

do verdadeiro muslim, tudo o que não está explicitamente indicado no Corão é determinado 

pela Sunna, ou seja, pelos costumes estabelecidos pelos próprio Maomé. (PIAZZA, 1991).

Piazza (1991) discorre também sobre o Hadith (a novidade) como tendo aparecido 

pelo próprio culto da Sunna. Hadith é a prática de citações de palavras atribuídas a Maomé ou 

aos seus sucessores,  especialmente sobre assuntos que não estão presentes  no Corão, que 

justificam uma sentença jurídica ou uma prática moral. 

Finalmente, Azevedo (1994) analisa o Shariah ou Lei, como outra ideia-chave do 

Islã,  composta  pela  totalidade  das  prescrições  consideradas  de  origem divina  ao  homem. 
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Baseia-se essencialmente no Corão, mas também nos ditos (hadiths) e práticas (Sunna) do 

Profeta,  no consenso da comunidade e  finalmente no raciocínio analógico.  A  Shariah diz 

como todo muçulmano deve viver tanto em sua vida pessoal como social. “É um guia para 

ações e engloba toda faceta da vida humana, dando um significado religioso a todos os seus 

atos. Diz como o muçulmano deve se comportar, como deve fazer negócios (a usura aliás é 

proibida), como portar-se à mesa etc”. (AZEVEDO, 1994, p 39).

Dermenghem (1957) define os Cinco Pilares do Islã, que são:

1. A profissão de fé,  tachahhud,  conforme a frase conhecida por  todos os 

muçulmanos: Só Deus é Deus e Maomé é seu Profeta.

2. A oração canônica, çalât, cinco vezes ao dia em horas fixas, precedida de 

abluções (limpeza do corpo e das vestimentas).

3. O jejum,  çaum, durante 29 dias do mês do Ramadã, com abstinência de 

todo alimento, fumo ou excitação sexual durante o período diurno.

4. O dízimo legal, zakât, que deve ser a distribuição anual de 1/40 de toda a 

sua riqueza para os pobres, assim como a esmola pela possível quebra do jejum do Ramadã.

5. A peregrinação, hajj, à Meca, ao menos uma vez na vida para todos aqueles 

que tiverem recursos e saúde suficientes para tal. Em Meca, acontece a 

“tomada do hábito d'ihram (roupa básica feita de dois panos para mostrar que todos 
são  iguais  aos  olhos  de  Allah)  e  do  estado  de  sacralização,  sete  circuitos 
processionais em torno da Ka'ba de Abraão, veneração da Pedra Negra,  corridas 
entre as colinas de Çafua e Marua para recordar a memória de Agar e de Ismael,  
acampamento ao pé do monte 'Arafa, sermão (no dia 9) sobre o monte 'Arafa, lugar 
de encontro de Adão e Eva, descida rápida para Mozdalifa ao cair do dia, lapidação 
dos três pilares chamados satãs, sacrifícios de carneiros e camelos em Mina (dia 10), 
dessacralização pelo corte do cabelo e das unhas e nova visita aos lugares santos”. 
(DERMENGHEM, 1957, p 51-54). 

Piazza (1991) comenta que a sentença “Não há outro Deus além de Allah” não está 

no Corão, mas resulta especificamente do rígido monoteísmo pregado por Maomé. 

Em relação às orações diárias, Azevedo (1994) comenta que elas possibilitam uma 

“abertura no 'cerco' que as preocupações materiais e terrenas mantêm sobre a alma de cada 

pessoa, propiciando-lhe por assim dizer 'respirar', voltando-se para o Eterno cinco vezes ao 

dia. (AZEVEDO, 1994, p 36).

Segundo Piazza  (1991),  o  jejum voluntário  na  Arábia  pré-islamita  não existia. 

Piazza especula sobre a ideia de Maomé ter sido originada do contato deste com eremitas 
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cristãos. Em consequência, Piazza comenta sobre o Ramadã ser  um período de alegria, onde 

o jejum não tem sentido de penitência, mas de purificação, pois os bens materiais são coisas 

impuras e seu uso deve ser resgatado com uma abstenção temporária.

É importante ressaltar que Maomé obrigava a todos a aprender a ler e a escrever, 

pois todos eram obrigados a conhecer o Corão e a buscar conhecimento. Sua moral, por mais 

que seja ambígua em alguns pontos, contribuiu grandemente para elevar o nível cultural e 

moral dos povos árabes, pois Maomé conseguiu diminuir a superstição, minorar a condição 

dos escravos, inculcar a higiene, a temperança, a resignação nos infortúnios, e mesmo o amor 

à cultura. (PIAZZA, 1991). 

1.3.3 A Mulher no Islã

Fares (1988) define a mulher como a metade da sociedade humana, o que há de 

mais belo nessa sociedade, especialmente no campo sentimental, “constituindo-se, inclusive, 

na  causa  primeira  da  própria  existência  da  sociedade  humana,  depois,  evidentemente,  da 

vontade e dos desígnios do CRIADOR. (FARES, 1988, p 1).

FIGURA 2 – MULHER MUÇULMANA

FONTE: <www.guiame.com.br> Acesso em 31 de maio de 2010.

Observa-se  que  Fares  (1988)  continua  sua  definição  da  mulher  como alicerce 

importante, tanto na família como na comunidade. E que a religião muçulmana libertou a 

mulher, ajudando-a a efetuar suas devidas posições digníssimas, quer como mãe, esposa ou 

filha. 

http://www.guiame.com.br/
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Para o Islamismo, a família é a mais séria edificação no âmbito da sociedade e da 

nação, e a mulher é a pedra angular dessa edificação importantíssima. (FARES, 1988). Pinto 

(2003) discorre  sobre a estrutura da família islâmica:  “os homens estão numa posição de 

comando e de responsabilidade e as mulheres são modelos de amor e gentileza. A mistura dos 

sexos  deve  ser  controlada  e  as  mulheres  devem usar  vestiário  decente  para  manter  sua 

dignidade e para evitar fazer ou cair em tentação”. (PINTO, 2003, p 23-24).

Piazza (1991) discute o fato de o Islã, em princípio, colocar a mulher em pé de 

igualdade com o homem, podendo ter bens próprios e mesmo divorciar-se quando queira, no 

entanto,  a  realidade  mostra  que  a  mulher  está  confinada  ao  lar  e  sujeita  à  poligamia.  O 

Islamismo é uma religião de homens, uma religião viril,  antes de tudo, então olha para a 

mulher como um mal necessário, pois é a única capaz de gerar os guerreiros e seduzir os 

homens com seus encantos feminis. Por esse motivo, Piazza aponta que o adultério feminino é 

intolerável,  ao contrário do masculino. A poligamia se justifica, então, no sentindo de dar 

abertura à ardente sexualidade dos homens do deserto.

Fares (1988) defende o ponto de vista do Islã em relação às mulheres justificando-

o  com  o  passado  do  mundo  Árabe,  quando  as  mulheres  eram  menosprezadas  e 

desconsideradas, faziam parte da herança que passava de pais para filhos.  Algumas tribos 

chegavam a cometer infanticídio, enterrando as meninas vivas ao nascerem, para evitar uma 

futura desonra.  A mulher  não tinha  direito  perante  o marido,  a  poligamia  era  ilimitada  e 

desenfreada, e a mulher não tinha o direito de escolher com quem se casar. 

Mawdudi (1977) afirma que, mesmo o homem e a mulher sendo iguais perante 

Allah, eles possuem diferenças físicas e, por esse motivo, deveres diferentes em relação à 

família e à sociedade. A mulher é responsável pela governança da casa e pela educação dos 

filhos,  fazendo o possível  para  fornecer  ao  seu marido  e  filhos  o  máximo de  conforto  e 

satisfação. Por suas diferenças físicas, a mulher foi libertada de todas as atividades para além 

do governo da casa, atividades de responsabilidade dos homens. 

As mulheres  são aconselhadas  a  permanecer  em suas  casas  e  cumprirem suas 

responsabilidades.  O Islamismo não  espera  sobrecarregar  as  mulheres  com educação  das 

crianças, governo da casa e, ainda por cima, ter que ganhar a vida trabalhando também fora de 

casa. Isso seria uma grande injustiça. No entanto, não significa que a mulher esteja proibida 

de sair de casa. Ela está autorizada a sair quando necessário. “A lei especifica a casa como o 

seu campo especial de trabalho e insiste em que as mulheres deviam tratar do melhoramento 
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da vida da casa. E quando quer que seja que saiam, elas devem observar certas formalidades”. 

(MAWDUDI, 1977, p 157).

É interessante atentar para o fato de as mulheres, por já possuírem uma posição 

inferior na Arábia antes da chegada de Maomé, no fundo não chegaram a obter tantos direitos 

como o Islamismo afirma ter conseguido. Ela continua confinada à casa, obrigada a obedecer 

cegamente aos homens, a se submeter à poligamia e não possui direitos próprios.

É imprescindível observar alguns comentários de Dermenghem (1957) em relação 

ao modo como Maomé se relacionava com as  mulheres  para que essas  igualdades sejam 

melhor entendidas. Maomé se casou com várias mulheres, mais de quatro, que ele aconselha 

como número máximo para a poligamia. Existe uma história de que ele poderia ter sido traído 

por uma de suas esposas, Aïcha, porque ela “ao procurar um colar perdido fosse deixada para 

trás,  sendo  no  dia  seguinte  conduzida  ao  acampamento  por  um  jovem  beduíno”. 

(DERMENGHEM, 1957, p 48). “Noutra ocasião, em consequência de uma rixa entre Hafça e 

Maria, a Copta, Maomé esteve a ponto de repudiar todas as mulheres” (DERMENGHEM, 

1957, p 48). Maomé, inclusive, casou-se com uma garota de apenas 9 anos, sua última esposa, 

segundo Smith (1991). 

Dermenghem (1957) afirma que a poligamia só é admitida com a condição de ser 

mantida  uma  perfeita  equidade.  Que  as  filhas  só  podem  ser  dadas  em  casamento  com 

consentimento prévio delas, e que o repúdio unilateral deveria desaparecer, pois “Deus não 

criou nada que estime mais do que a emancipação dos escravos e nada que odeie mais do que 

o divórcio”. (DERMENGHEM, 1957, p 49).

O Islamismo afirma ainda que para se preservar a vida moral da nação e manter a 

evolução da sociedade em linhas saudáveis, a mistura livre de ambos os sexos é proibida, 

efetuando assim uma distribuição funcional  entre  os sexos,  que têm diferentes esferas  de 

atividades para ambos. O ponto principal continua sendo o da mulher devotar-se inteiramente 

aos deveres da casa e os homens ocuparem-se de trabalhos na esfera sócio-econômica. Com 

esse  mesmo  fim,  vestimentas  diferenciadas  foram  ordenadas  para  serem  usadas  pelas 

mulheres e pelos homens. (MAWDUDI, 1977).

Apesar  de  todas  as  proibições  claramente  apontadas  no  Islamismo,  algumas 

mulheres conseguem burlar as leis e trazer esperanças para outras que se sentem presas à sua 
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religião e cultura. Azevedo (1994) comenta sobre a famosa santa sufi5 Rabiah Adawiah, que 

nasceu no século VIII de uma família pobre, foi raptada e vendida como escrava quando ainda 

criança, depois conseguiu escapar graças à beleza de sua voz e seu rosto, e passou a viver em 

Basra, onde foi disputada pelos homens. Rabiah passou a ter visões consideradas místicas e 

exerceu grande influência entre os muçulmanos da sua época, não só na vida religiosa, como 

também na vida social e política. No entanto, ela é apenas uma entre milhões de mulheres que 

consegue obter algum tipo de liberdade em uma religião considerada pacífica.  

1.4 Considerações parciais

S. H. Nasr, um dos mais conhecidos e respeitados intelectuais muçulmanos da 

atualidade  comenta  em  relação  ao  atraso  que  o  Ocidente  encontra  nas  civilizações  que 

abraçam o Islamismo como religião e Estado: 

Com relação  a  este  aspecto ser  um sinal  de “atraso”,  eu diria  que  este  termo é 
completamente  subjetivo.  Para  a  “frente”,  ou  “progressista”,  e  “atrasado”  estão 
sempre relacionados a uma direção, dependem do objetivo. Se este último for a total 
secularização  do  mundo,  a  redução  do  próprio  homem  a  um  objeto  puramente 
material, então sim, estas civilizações são atrasadas, e devemos dar graças a Deus 
por isto. (AZEVEDO, 1994, p 114). 

Nasr comenta que os termos “para a frente” e “atrasado” foram definidos pela 

civilização europeia do século XIX, e que assim o fez por usar sua própria maneira de fazer as 

coisas como critério para julgar todas as outras civilizações. Então, qualquer povo que não 

tenha uma ciência voltada para a obtenção do poder, baseada na dominação da natureza, é 

considerado “atrasado”. (AZEVEDO, 1994).

Neste  contexto é  importante  ressaltar  que o fato de as  civilizações  e religiões 

orientais serem menos conhecidas e estudadas pelo Ocidente não significa o atraso daquelas 

em relação a este. As culturas de todos os povos devem ser respeitadas com ou sem o avanço 

tecnológico acompanhado hoje em dia por grande parte delas. 

No entanto, é imprescindível apontar para a injustiça que sofrem as minorias do 

Islamismo, principalmente as mulheres. O Islã pode ser uma religião que hoje comporta mais 

de  900  milhões  de  pessoas  em todo  o  mundo,  no  entanto,  suas  leis  chegam,  em alguns 

momentos, a ultrapassar o limite acusado pela Declaração Universal de Direitos Humanos, 

que não foi apenas criada pelos países Ocidentais. Vários países de todo mundo a ratificaram 
5 Sufi, ou Sufismo, é um ramo do Islamismo que agrupa e separa os místicos do Islã, chamados sufis, da grande 
maioria dos fiéis, também considerados bons, mas não místicos (SMITH, 1991). 
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e a aceitaram como válidas, países como os mais importantes representantes do Islamismo na 

atualidade. 

As  principais  definições  do  Islamismo  até  aqui  apresentadas  visam  fornecer 

subsídios para um melhor entendimento desta religião no mundo de hoje, onde ela se depara 

com um dos seus maiores desafios, abordado no capítulo seguinte. Entre estes desafios, está o 

da  modernização  sem  necessariamente  ocidentalização,  o  atual  preconceito  do  Ocidente 

contra  o  Islamismo  devido  ao  terrorismo  baseado  na  jihad (guerra  santa  islâmica),  e  os 

direitos da mulher muçulmana, ponto central da discussão deste trabalho.

Este trabalho tomará como base para a discussão no capítulo seguinte os direitos 

da  mulher,  definindo-os  e  observando-os  através  dos  direitos  humanos  aceitos 

internacionalmente pelas Nações Unidas. 



26

2. OS DIREITOS DA MULHER

As diferenças entre homens e mulheres sempre existiram. Dermenghem (1957) 

afirma que a humanidade vem experimentando diversos sistemas para resolver os problemas 

sexuais e familiares há milênios. A mulher, desde a antiguidade considerada como o sexo 

frágil, sofreu discriminações e injustiças ao longo da história. Apenas no último século foi 

possível perceber uma mudança palpável na defesa dos direitos das mulheres.

Com o objetivo de discussão dos direitos das mulheres, este capítulo define o que 

são direitos humanos, expõe uma parte da história discriminativa contra as mulheres e explana 

o que a ONU (Organização das Nações Unidas) vem tentando fazer nos últimos anos para 

defender o direito das mulheres como direitos humanos.  

2.1 Direitos Humanos

O  Guia  de  direitos  humanos  (2003)  afirma  que  a  Declaração  Universal  dos 

Direitos Humanos é fruto de um longo processo histórico e representa o patamar mínimo de 

reconhecimento e defesa dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. Igualdade, 

respeito, solidariedade e vida plena são direitos de todos os povos e pessoas, independente de 

condições econômicas, etnia, sexo, raça, idade, região do planeta, orientação sexual e muitas 

outras diferenças que ainda hoje são justificativas de desigualdades e perversidade entre as 

pessoas. 

O  conteúdo  dos  direitos  humanos  é  baseado  em uma  evolução  histórica.  Os 

últimos séculos da história da humanidade têm testemunhado a luta de muitas pessoas pela 

definição desses direitos considerados fundamentais. A Revolução Francesa, no século XVIII, 

foi uma experiência marcante que limitou a autoridade do Estado e determinou os principais 

direitos individuais, políticos e civis. No século XIX e início do século XX apareceram os 

direitos sociais, culturais e econômicos, que exigiam do Estado a promoção e garantia da 

cidadania básica. (CFEA, 1996). Baseado no exposto acima, as Nações Unidas organizaram 

um documento internacional para garantir os direitos mínimos do homem. 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada na Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, e é o 

instrumento  internacional  de  direitos  humanos  mais  importante  sobre  o  assunto.  (CFEA, 

1996). O CFEA (1996) afirma que, de um modo geral, a Declaração expõe que:

– Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual 

proteção da lei;

– Ninguém será mantido em escravidão ou servidão;

– Ninguém  será  submetido  à  tortura,  nem  a  tratamento  ou  castigo  cruel, 

desumano ou degradante; 

– Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado;

– Todo homem tem direito  à  liberdade de locomoção e residência dentro das 

fronteiras de cada Estado;

– Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu 

lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação;

– Todo homem tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 

regressar.

A Declaração foi aprovada com unanimidade pelos países membros das Nações 

Unidas,  com  a  abstenção  de  apenas  oito  Estados:  União  Soviética,  Bielorrússia, 

Checoslováquia, Iugoslávia, Polônia, Arábia Saudita e África do Sul. Dos oito, apenas os dois 

últimos  tinham problemas  de  ordem substantiva  em relação  ao  documento.  Os  sauditas, 

inicialmente, se manifestaram contra alguns pontos como, por exemplo, a liberdade para a 

troca de religião, o que não constituiu um problema para os demais países islâmicos, que 

aprovaram a  resolução.  (Guia  de  direitos  humanos,  2003).  Um dos  motivos  para  a  não 

aceitação imediata da liberdade religiosa pelos árabes pode ser a explicação dada por Ali 

(2007) que afirma que, no Islamismo, os apóstatas merecem morrer. O Alcorão e o Hadith são 

claros nesse ponto. “A pior desobediência a Deus que um muçulmano pode perpetrar é abjurar 

a religião, pois isso provém do elemento mais baixo e impuro da sociedade. E clama o castigo 

divino”.  (ALI,  2007, p 411).  Contudo, hoje,  todos esses países reconhecem a Declaração. 

(Guia de direitos humanos, 2003).
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Mesmo aprovando a Declaração Universal, alguns países ainda não a defendem 

ávidamente em seus territórios. Como consequência da impunidade de que gozam criminosos, 

policiais corruptos, governos autoritários, políticos e muitos outros, o desrespeito aos direitos 

humanos se perpetua em boa parte do planeta.  

O CFEA (1996) expõe o fato de que os direitos humanos das mulheres sequer 

eram considerados até recentemente. Todas as declarações, textos e convenções de direitos 

humanos têm como modelo o homem, principalmente o ocidental, branco, rico e sadio. A luta 

foi  grande  para  que  os  direitos  das  mulheres  como  seres  humanos  fossem  aceitos  e 

defendidos, como será discutido a seguir.

2.2 Séculos de Submissão das Mulheres

Durante milhares de anos, a humanidade trava uma luta de superioridade entre os 

sexos. O homem é o mais forte, no entanto é a mulher que concebe a vida. O homem é capaz 

de  matar  os  animais  e  prover  alimentos  para  sua  comunidade,  porém foi  a  mulher  que 

observou  a  natureza  o  suficiente  para  poder  implementar  a  agricultura  como  parte  das 

atividades humanas. Dentre as diversas religiões do mundo antigo, muitas delas eram voltadas 

para a feminilidade e fecundidade da mulher. (PIAZZA, 1991). Contudo, o aparecimento da 

propriedade  privada  e  da  família  patriarcal  marca  o  momento  definitivo  de  opressão  às 

mulheres. (BEAUVOIR, 1990)

Por  muito  tempo,  acreditava-se  apenas  na  filiação  uterina,  onde  o  pai  não 

participava de modo algum na concepção do filho. No entanto, com o patriarcado, o homem 

reivindicou sua posteridade. O pai é o único criador. O filho pertence ao pai. A mulher não faz 

senão  carregar  e  alimentar  a  semente  viva.  Mesmo  depois  da  evolução  da  ciência  e  do 

reconhecimento do óvulo como um princípio ativo na fecundação, os homens ainda se opõem 

à inércia deste em comparação à atividade do espermatozoide, afirmando, assim, que a mulher 

é o ser passivo, enquanto o homem é o ser ativo. (BEAUVOIR, 1990).

Beauvoir  (1990) expõe diversos  fatores  favoráveis  à  autonomia  do homem de 

acordo com as espécies animais. Geralmente o macho é maior do que a fêmea, mais rápido, 

mais robusto, mais aventuroso; leva uma vida independente. É sempre ele quem comanda nas 

sociedades  animais.  As fêmeas  são  submissas.  Mesmo a leoa  deita-se servilmente  para  a 
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imperial posse do macho. Inerte, insensível, humilhada, a mulher foi projetada pelo homem 

como todas as fêmeas ao mesmo tempo. “O termo 'fêmea' é pejorativo, não porque enraíze a 

mulher na Natureza, mas porque a confina no seu sexo”. (BEAUVOIR, 1990, p 25).

Entre  as  maiores  religiões  ocidentais,  existem  preconceitos  visíveis  contra  a 

mulher. Os árabes cometiam infanticídio em massa entre as meninas. Aceitar a criança do 

sexo feminino era um ato de benevolência e generosidade por parte do pai. A mulher só entra 

nessa sociedade por uma espécie de graça outorgada pelo homem. Os judeus da época bíblica 

eram polígamos e podiam repudiar as mulheres de acordo com seus próprios caprichos. A 

esposa  era  geralmente  confinada  aos  trabalhos  domésticos.  São  Paulo,  na  Bíblia  Cristã, 

baseia-se no Antigo e no Novo Testamento para exigir subordinação da mulher ao homem, 

pois o homem não foi retirado da mulher, e sim esta dele. O homem não teria sido criado para  

a mulher, e sim esta para o homem. (BEAUVOIR, 1990).

Beauvoir (1990) afirma que diversas sociedades ajudaram a denegrir  a mulher 

através  de suas  leis.  O Código de  Manu,  parte  de  uma coleção de  livros  bramânicos  do 

Hinduísmo, definem a mulher como um ser vil que deve ser mantido escravizado. O Levítico,  

livro da Torá  dos  judeus e  do Antigo Testamento  dos  Cristãos,  assimila  as  mulheres  aos 

animais de carga que o patriarca possui. As leis de Solón, legislador, jurista e poeta grego 

antigo, não conferem nenhum direito às mulheres. O código romano proclama a imbelicidade 

das mulheres, que devem ser mantidas sob tutela. O direito canônico, lei da Igreja Católica e 

da Igreja Anglicana, considera a mulher como 'a porta do Diabo'. E o Corão dos muçulmanos 

a tratam com o mais absoluto desprezo. Este último detalhe será mais explorado no próximo 

capítulo. 

Todo o exposto acima, segundo Beauvoir (1990) deve-se ao fato de a maternidade 

destinar a mulher a uma existência sedentária. É natural que o homem cace, pesque e guerreie, 

e que a mulher fique em casa cuidando da prole. Apenas o advento industrial foi capaz de 

oferecer à mulher uma solução para séculos de submissão. Beauvoir (1990) comenta uma 

passagem de Engels6: 

A mulher só pode ser emancipada quando tomar parte em grande escala social na 
produção  e  não  for  mais  solicitada  pelo  trabalho  doméstico  senão  em  medida 
insignificante. E isso só se tornou possível com a grande indústria moderna, que não 
somente  admite  em  grande  escala  o  trabalho  da  mulher  mas  ainda  o  exige 
formalmente. (BEAUVOIR, 1990, p 148). 

6 Fundador do socialismo científico ou marxismo junto com Karl Marx. 
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Hoje,  as  mulheres  reivindicam serem reconhecidas  como existentes  iguais  aos 

homens.  Nos últimos anos,  surgiu um movimento denominado feminista  que,  no entanto, 

nunca foi um movimento autônomo. De acordo com Beauvoir (1990), o feminismo reflete um 

drama social mais profundo do que apenas a emancipação das mulheres. Significa a conquista 

da dignidade como ser humano. Uma conquista singularmente lenta e árdua. 

2.3 Direitos da Mulher como Direitos Humanos

Mesmo com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, alguns 

grupos de pessoas continuaram discriminados pela sociedade. Dentre estes estão as mulheres. 

Esse fato fez com que as Nações Unidas adotassem medidas para que os direitos humanos 

fossem reconhecidos também para as mulheres como fundamentais internacionalmente. Hoje 

ainda existe resistência de alguns países em superar conceitos e práticas adotadas em nome da 

cultura, da religião e da tradição. (Guia de direitos humanos, 2003).

A  Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas  aprovou  a  Declaração  Sobre  a 

Discriminação Contra a Mulher, em 1967. No seu primeiro artigo, o documento declara que a 

discriminação contra a mulher limita ou nega sua igualdade de direitos com o homem. Por 

este motivo, é fundamentalmente injusta e constitui ofensa à dignidade humana. No segundo 

artigo, afirma que medidas apropriadas deverão ser adotadas a fim de abolir leis, costumes, 

regulamentos  e  práticas  existentes  que  constituam  uma  discriminação  contra  a  mulher. 

(HERKENHOFF, 1997). 

Por não ter surtido muito efeito em âmbito internacional a Declaração Sobre a 

Discriminação Contra a Mulher, em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou 

uma  Convenção  específica  contra  a  discriminação  da  mulher,  o  mais  eficaz  instrumento 

internacional de Direitos Humanos para as mulheres que temos hoje. (CFEA, 1996). Dentre 

os artigos de maior relevância e maior discriminação ainda hoje temos:

– É proibida toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo;

– É necessária a adoção de medidas apropriadas para suprimir todas as formas de 

escravidão de mulheres e exploração da prostituição;

– À mulher são dados os mesmos direitos e responsabilidades com respeito à 

tutela, custódia, curatela e adoção de filhos;
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– À mulher são dados os mesmos direitos em matéria de propriedade, compras, 

administração, gestão, gozo e disposição de bens.

Em junho de 1993 aconteceu a Conferência Mundial de Direitos Humanos em 

Viena, na Áustria, promovida pela ONU, onde os direitos das mulheres foram discutidos. O 

resultado  alcançado  foi,  dentre  outros,  o  reconhecimento  do  fracasso  incontestável  dos 

governos  para  promover  e  proteger  os  direitos  humanos  das  mulheres  em suas  áreas  de 

competência.  Foi  então  reafirmada  a  responsabilidade  dos  estados  membros  das  Nações 

Unidas e da comunidade internacional para que essa promoção seja devidamente efetivada. 

Foi também reconhecida a interdependência existente entre democracia, desenvolvimento e 

respeito aos direitos humanos das mulheres independentemente de religião. (CFEA, 1996). 

Em contrapartida, mesmo com todas as declarações, os artigos e os documentos, 

as Nações Unidas não podem obrigar um país a ratificar todas as leis aprovadas por ela. Por 

esse  motivo,  em muitos  países  não  apenas  inexistem leis  que  assegurem à  mulher  uma 

condição de igualdade formal, como alguns possuem leis que a mantêm em uma situação de 

inferioridade legal  perante o homem. Essas  circunstâncias acontecem em questões  que se 

relacionam  com  o  exercício  do  pátrio  poder,  no  campo  da  competência  legal  para 

desempenhar  determinadas  funções  e  atividades,  especialmente  de  natureza  econômica. 

(TABAK in. TABAK; VERUCCI, 1994). 

Verucci in.  Tabak e Verucci (1994) comenta o fato de a luta pelos direitos da 

mulher ser tão árdua e interminável que “as próprias mulheres se debatem nas contradições 

internas  entre  a  vontade  de assumir  a  emancipação e  o condicionamento histórico  de ser 

dependente e acessória”. (VERUCCI in. TABAK; VERUCCI, 1994, p 59). No entanto, há 

inúmeros fatores que vêm contribuindo para a mudanças das condições que foram fixadas ao 

longo dos séculos. Entre eles estão o avanço científico, os modernos sistemas de comunicação 

e a modernização da economia.

 É  importante  ressaltar,  no  entanto,  que  a  própria  lei  é  formulada  em  uma 

linguagem muito distante da vida cotidiana da maioria das mulheres. O acesso à interpretação 

dos  especialista  implica  uma  disponibilidade  de  recursos  econômicos  e  de  informação  e 

educação que em geral  muitas  mulheres  carecem. É dever  dos  governos o acesso a  essa 

informação e a facilidade com que ela está disponível para as suas cidadãs.  Entretanto,  a 

desconfiança  de  alcançar  novos  objetivos,  sobretudo  os  que  se  separam  muito  dos 

tradicionalmente designados ao rol feminino, limita essa busca de informação por parte das 
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mulheres. Sendo também necessária e essencial a atuação do governo na parte da educação 

das mulheres, para que elas tomem o conhecimento de que possuem direitos que devem ser 

respeitados. (VILLANUEVA e GALLEGO in. TABAK; VERUCCI, 1994).

2.4 Considerações parciais

Tabak in. Tabak e Verucci (1994) concorda que foi grande o empenho da ONU, 

Organização  das  Nações  Unidas,  em  contribuir  para  eliminar  todas  as  formas  de 

discriminação e assegurar o fiel cumprimento da Declaração Universal de Direitos Humanos 

em  nível  mundial,  e  o  pleno  reconhecimento  da  igualdade  de  direitos  para  todos, 

independentemente de sexo, raça, crença ou etnia. 

Ao  se  olhar  para  a  história  da  humanidade,  é  possível  verificar  que  os  mais 

diversos povos, as mais diversas culturas e as mais variadas religiões enunciaram sua voz, 

expressaram seu sonho e contribuíram para a modelagem do que hoje é a Declaração dos 

Direitos Humanos. (HERKENHOFF, 1997).

Entretanto,  países islâmicos ainda lutam contra  toda a  igualdade anunciada na 

Declaração de Direitos Humanos. Pinto (2003) afirma que “de facto, os islamistas rejeitam 

valores como o secularismo, a democracia, o primado da lei civil, a igualdade entre homem e 

mulher e entre muçulmano e não muçulmano”. (PINTO, 2003, p 37). 

Em  1979,  durante  a  Convenção  sobre  a  Eliminação  de  todas  as  Formas  de 

Discriminação  contra  as  Mulheres,  os  Estados  de  direito  islâmico  denunciaram  a 

incompatibilidade dos princípios da declaração apresentada na Convenção com a chariaa (ou 

Sharia, lei islâmica). Até hoje não existe unanimidade entre os países muçulmanos em relação 

às ressalvas feitas durante a Convenção, e nenhum artigo da referida sofreu ressalvas senão 

por parte de países muçulmanos. (LABIDI in. TABAK; VERUCCI, 1994).

É importante observar que as divergências entre os Estados islâmicos e o Ocidente 

são  maiores  do  que  apenas  em  questões  femininas.  No  entanto,  o  limitado  acesso  à 

informação  que  algumas  mulheres  muçulmanas  têm  está  levando-as,  finalmente,  a 

protestarem contra a situação de submissão que há séculos são obrigadas a suportar. Lilia 

Labidi in. Tabak e Verucci (1994) comenta sobre a reivindicação que as mulheres na Tunísia 

realizaram em 1920 contra o uso o véu e o direito de acesso à vida pública. 
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Em  síntese,  muitas  mulheres  hoje  estão  tomando  suas  posições  de  direito  e 

protestando contra as injustiças sofridas por elas. Esse fato ocorre com maior intensidade nos 

povos de religião muçulmana, especialmente, por esta possuir uma visão bastante distinta dos 

direitos humanos defendidos pelo Ocidente. 

No capítulo seguinte, será exposto um estudo dos pontos de vista de Ayaan Hirsi 

Ali,  uma ex-muçulmana que desafiou o Islã  e  hoje  defende os  direitos  das  mulheres  em 

âmbito internacional. 
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3. OS DIREITOS DA MULHER NA RELIGIÃO MUÇULMANA

“...até o momento, um dos maiores problemas no seio da sociedade islâmica é que 
não tem havido uma crítica honesta das deficiências e fraquezas dos movimentos 
islâmicos.  Os islamistas  têm-se fechado muito e  têm sido bastante reticentes  em 
falarem sobre estes assuntos sensíveis, especialmente quando não detêm as rédeas do 
poder...”. (FULLERAR in. PINTO, 2003, p 310). 

Não apenas as mulheres, mas também as minorias, os não-muçulmanos, os ateus, 

agnósticos e livre pensadores sofrem com a falta de direitos no islamismo. (PINTO, 2003). No 

entanto, as mulheres, assim creem elas, têm a benção de Alá para sofrerem. Dermenghem 

(1957)  afirma  que  a  atitude  do  Profeta  Maomé  em  relação  às  mulheres  pesou  sobre  a 

civilização muçulmana, pois seus exemplos e princípios eram forçosamente desnaturados pela 

tendência inata dos homens à facilidade.

À luz  da  revisão  bibliográfica  realizada  nos  capítulos  anteriores,  este  capítulo 

analisa as principais questões discutidas por Ayaan Hirsi Ali em sua autobiografia intitulada 

Infiel a respeito dos direitos da mulher na religião muçulmana. Ayaan nasceu na Somália, em 

uma  família  muçulmana  que  se  mudava  bastante,  permitindo-a  conhecer  outros  países  e 

culturas.  Quando  se  viu  obrigada  a  aceitar  um marido  escolhido  pelo  pai,  Ayaan  fugiu, 

refugiando-se na Holanda, onde passou a estudar e trabalhar, tornando-se uma grande ativista 

a favor da defesa das mulheres muçulmanas. 

Ayaan Hirsi Ali é formada em Ciências Políticas e começou a acusar sua religião 

quando  estava  apta  o  suficiente  para  poder  comparar  modelos  de  governos  ocidentais  e 

islâmicos.  Como diz  Ayaan:  “A minha  preocupação  central  e  motivadora  é  o  fato  de  as 

mulheres serem oprimidas no islã”. (ALI, 2007, p 494).

3.1 Ayaan Hirsi Ali7 

“Nasci em um país dilacerado pela guerra e fui criada em um continente mais 

conhecido pelo que dá errado do que pelo que dá certo”. (ALI, 2007, p 9) Ayaan Hirsi Magan8 

nasceu em Mogadíscio, na Somália, em 1969. Foi criada como muçulmana e com o costume 

de clãs ainda utilizado na África. Sua avó costumava contar histórias de bandos de guerreiros 
7 Todas os dados da história de Ayaan Hirsi Ali foram tirados da sua autobiografia Infiel (2007). 

8 Magan é seu sobrenome original, vindo do pai. Ali é o sobrenome que ela adotou ao chegar na Holanda para 
despistar quem a estivesse procurando. Ali vem do seu avô e, pelas leis da Somália, ela pode usar qualquer  
sobrenome da sua linhagem masculina. Hoje, Ali é seu sobrenome oficial.
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que assolavam o deserto,  roubando animais  e  mulheres.  E a  culpa sempre  era  delas,  das 

mulheres, por se deixarem ficar longe da tribo ou dos protetores. Aos cinco anos de idade, 

Ayaan sofreu clitorectomia em nome do Islamismo. A mutilação dos órgãos é uma prática 

condenada pelas Nações Unidas, no entanto ainda muito comum em alguns países africanos, 

especialmente os de maioria muçulmana. Ali (2007) explica que essa prática acontece para 

manter as meninas “puras” e afastá-las do desejo sexual feminino, que, segundo o Islamismo, 

é a causa de todos os males do mundo. 

FIGURA 3 – AYAAN HIRSI ALI

Fonte: <http://peregrinacultural.files.wordpress.com/2009/10/ayaan-hirsi-ali.jpg> 

Acesso em 20 de junho de 2010. 

Devido a guerra civil na Somália, seu pai foi preso algumas vezes e obrigado a se 

refugiar em outros países, razão pela qual Ayaan se mudou bastante. Além da Somália, país 

muçulmano, morou na Arábia Saudita, país regido pelas leis islâmicas do sharia, na Etiópia, 

país  dividido  entre  o  islamismo e o  cristianismo,  e  no Quênia,  país  cristão  com minoria 

muçulmana.9 Essas mudanças proporcionaram a Ayaan a oportunidade de conhecer outras 

culturas e perceber que as pessoas podem e têm comportamentos diferenciados dos ditados 

pelo Islamismo. “A diferença era visível na rua. As etíopes usavam saia na altura dos joelhos e 

até mesmo calça comprida. Fumavam e riam em público, encaravam os homens sem o menor 

pudor. As crianças podiam ir aonde queriam”. (ALI, 2007, p 91). 

Com o passar dos anos, Ayaan teve suas dúvidas em relação à religião. Uma de 

suas professoras no Quênia, a irmã Aziza, defendia o comportamento impecável da mulher de 

acordo com o Alcorão  e  incentivava  o  véu islâmico  feminino,  que  Ayaan  chegou a  usar 

durante alguns anos de sua vida. “Eu vibrava com aquilo: um sentimento voluptuoso. Sentia-

me poderosa: por baixo daquele tecido se ocultava uma feminilidade até então insuspeitada, 

mas potencialmente letal”. (ALI, 2007, p 131).

9 Dados disponíveis em: <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/index.htm> Acesso em 2 jun. 2010. 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/index.htm
http://peregrinacultural.files.wordpress.com/2009/10/ayaan-hirsi-ali.jpg
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Ayaan gostava de ler bastante, na maioria livros ocidentais, e se interessava pela 

ideia das mulheres de as histórias poderem decidir o próprio futuro, diferente das mulheres 

muçulmanas, que estavam destinadas a se casarem, normalmente com um homem mais velho 

escolhido pelo pai  que elas  nunca haviam visto antes.  “Todos eles (os livros),  mesmo os 

piores,  transmitiam  ideias  –  as  raças  eram  iguais;  as  mulheres,  iguais  aos  homens  –  e 

conceitos de liberdade, luta e aventura absolutamente novos para mim”. (ALI, 2007, p 109). A 

mãe de Ayaan era a segunda mulher do pai de Ayaan, que havia abandonado a primeira, e s 

sofreu muito nas mãos do marido. Também foi abandonada quando este resolveu tomar uma 

terceira esposa. Ayaan prometeu a si mesma não ter o mesmo destino da mãe.

No entanto, ao completar 22 anos, o pai de Ayaan arranjou seu casamento com 

Osmar, um primo distante que morava no Canadá e estava na Somália para conseguir uma boa 

esposa.  Ele dizia que “as garotas somalis criadas no Canadá não passavam de meretrizes, 

consumiam álcool, frequentavam discotecas, não se cobriam e dormiam com os brancos”. 

(ALI, 2007, p 252). Mesmo Ayaan insistindo com o pai que não queria se casar, ele a casou,  

porque  a  cerimônia  islâmica  oficial  de  casamento  dispensa  a  presença  e  a  assinatura  da 

mulher, ficando este papel para o guardião dela.  

Como o visto do Canadá demorou a sair, Ayaan foi aconselhada a esperar por este 

na Alemanha. Ao chegar a um país ocidental, Ayaan ficou tão impressionada com a liberdade 

recém possuída que resolveu não voltar mais à sua vida antiga. Fugiu para a Holanda e pediu 

asilo de refugiada. Com o passar do tempo, deixou de usar o véu, aprendeu a língua do país e 

começou a trabalhar e a estudar.

Membros de sua tribo na Europa a  localizaram e realizaram um Conselho de 

anciãos, onde foi decidido o divórcio de Ayaan com Osmar. Por ser um país ocidental e por 

Ayaan ter documentos legais que a deixavam ficar no país, ninguém podia obrigá-la a voltar 

para a Somália ou a manter o casamento com Osmar, que é o teria acontecido caso Ayaan não 

estivesse na Europa.

Ayaan foi intérprete durante muitos anos e ficou a par da situação dos refugiados 

muçulmanos  na  Holanda.  Sua  indignação  com  esta  situação  a  levou  a  estudar  Ciências 

Políticas na Universidade de Leiden. Trabalhou também como pesquisadora júnior para o 

Partido Político Trabalhista. Após o ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos, Ayaan 

escreveu um artigo para o jornal explicando porque a religião islâmica era capaz de tamanha 
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brutalidade.  Seu artigo incendiou diversas  discussões  pelo  país,  levando-a a  participar  de 

alguns debates. Chegou até mesmo a se candidatar para deputada pelo Partido Liberal, modo 

que encontrou para levar suas preocupações para o parlamento holandês. Foi eleita com uma 

quantidade razoável de votos. 

Em 2004, juntamente com o cineasta holandês Theo van Gogh, Ayaan filmou o 

curta-metragem Submissão10 que foi exibido em rede nacional. O filme fala sobre a mulher 

muçulmana. “Há a mulher açoitada por ter cometido adultério; outra entregue em matrimônio 

a um homem que ela detesta; outra espancada regularmente pelo marido; e outra que o pai 

repudia ao saber que o irmão dela a estuprou”. (ALI, 2007, p 14). O filme, Parte Um, devia  

ser uma série de pequenos curta-metragens que mostrasse a situação da mulher no islamismo. 

No entanto, no dia 2 de novembro de 2004, Theo van Gogh foi brutalmente assassinado com 

tiros e faca, e fincaram nele uma ameaça para Ayaan, que seria a próxima.

Por ser parlamentar, Ayaan teve a proteção do serviço policial holandês, que a 

manteve escondida durante alguns meses, inclusive levando-a aos Estados Unidos. Em 2005, 

a revista americana Times considerou-a uma das cem pessoas mais influentes do mundo. Em 

2006,  apareceram  problemas  no  parlamento  devido  ao  fato  de  Ayaan  ter  mentido  para 

conseguir asilo político. Perdeu e reconquistou sua nacionalidade em questão de meses. No 

entanto,  depois  de  renunciar  sua  posição  no  parlamento,  Ayaan  aceitou  um  trabalho  no 

Instituto Americano para Pesquisa em Política Pública (AEI – American Enterprise Institute 

for Public Policy Research)11, nos Estados Unidos, onde se encontra até hoje.

   Em 2007, Ayaan abriu a Fundação AHA (AHA Foundation12), suas iniciais, uma 

organização  focada  em  investigar,  informar  e  influenciar  situações  de  abusos  contra  os 

direitos humanos das mulheres cometidas em nome do fundamentalismo islâmico. Também 

em 2007, Ayaan publicou sua autobiografia intitulada Infiel. 

3.2 O livro Infiel

10 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=22-E9OODECA>. Acesso em: 2 jun. 2010.
11 Disponível em: <http://www.aei.org/scholar/117>. Acesso em: 2 jun. 2010. 

12 Disponível em: <http://www.theahafoundation.org/>. Acesso em: 2 jun. 2010. 

http://www.theahafoundation.org/
http://www.aei.org/scholar/117
http://www.youtube.com/watch?v=22-E9OODECA
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Infiel é  o  livro  que  tornou  Ayaan  Hirsi  Ali  uma  autora  best-seller13.  Por  ser 

autobiográfico, o livro contém diversas situações vividas por Ayaan ou por pessoas que ela 

conhecia que demonstram a inflexibilidade e o anacronismo de uma religião extremamente 

fundamentalista e patológica. Essas situações são utilizadas como exemplos para definir os 

direitos das mulheres na religião muçulmana. 

3.3 Pontos de vista de Ayaan em relação ao Islamismo

Vários  religiosos  e  estudiosos  do  Islã  defendem  ser  esta  uma  religião  justa, 

pacífica e igualitária entre os sexos. Fares (1988) define as quatro fontes essenciais do direito 

muçulmano como: o Corão, livro sagrado do Islã, conforme visto na Seção 1.3.2; a Suna, 

tradição  relativa  a  Maomé;  o  Idjmâ,  ou  acordo  unânime  da  comunidade  muçulmana  em 

relação  aos  fatos  não  incluídos  nas  duas  primeiras  fontes;  e  o  Qiyâs,  ou  raciocínio  por 

analogia, pois o Islã acredita que todo homem muçulmano é justo e capaz de chegar a um 

raciocínio lógico benéfico para todos. 

Ali (2007) relata que um dos motivos pelos quais os muçulmanos acreditam que o 

islamismo significa paz é porque em um lugar amplo e fresco, como uma mesquita na Arábia 

Saudita, todos se sentem em paz. “As pessoas eram pacientes umas com as outras na Grande 

Mesquita, e gentis – todos lavavam os pés na mesma fonte, sem empurrões nem preconceitos.  

Éramos muçulmanos na casa de Deus, uma coisa bonita”. (ALI, 2007, p 73). Porém, logo ao 

saírem da mesquita, os muçulmanos entravam em contradição com sua própria paz e iam 

assistir a execuções. Pessoas eram decapitadas em praça pública. Homens eram açoitados. 

Decepavam-se mãos. Mulheres eram apedrejadas. 

A Arábia  Saudita  é  “a  terra  de  Deus,  a  pátria  do  profeta  Maomé.  Um  país 

muçulmano de verdade, em plena harmonia com Alá, o melhor lugar para criar os filhos”. 

(ALI, 2007, p 64-65). O país berço do Islã é rigorosamente governado conforme as escrituras 

e exemplos do profeta Maomé. Lá, tudo é considerado pecado. A mulher não é malvada, e sim 

pecadora. Não é limpa, e sim pura. Pegar o mesmo ônibus que os homens é proibido. Meninas 

são proibidas de brincar com meninos. Deixar o véu se soltar, mesmo que não haja homens 

por perto, é proibido. O país islâmico de maior exemplo para o mundo todo, e que todos os 

13 Disponível  em:  <http://www.kepplerspeakers.com/New_York_Times_Best_Selling_Authors.aspx>.  Acesso 
em 6 jun. 2010.

http://www.kepplerspeakers.com/New_York_Times_Best_Selling_Authors.aspx
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muçulmanos são obrigados a visitar ao menos uma vez na vida, ainda continua fincado na 

Idade Média. (ALI, 2007).

Em seu livro, Ayaan defende a mulher em uma religião baseada em uma cultura 

que a culpa por tudo de ruim que acontece com ela. Na tradição do deserto, se uma moça 

perde a virgindade, além de manchar sua própria honra, também degrada a de seu pai, seus 

tios, seus irmãos, seus primos. Todas as esposas precisam ser jovens e puras. Se um homem a 

ataca, ela é a única culpada. E ser estuprada é pior do que morrer, porque envolve a honra de 

toda a família. (ALI, 2007).   

Para evitar com que os homens tivessem a honra manchada, matavam-se mulheres 

antes da chegada de Maomé. Este profeta trouxe novas regras que proíbem o infanticídio de 

meninas. No entanto, essas mesmas leis enclausuraram a mulher muçulmana. O Islã faz tudo a 

seu alcance para proibir a emancipação das mulheres. Para manter a comodidade masculina 

àqueles  que  têm preferência  por  poligamia  e  pedofilia.  Segundo  Ali  (2007),  o  medo  da 

mudança social e humana tornou o Islamismo uma religião cruel e anacrônica.

3.3.1 O Véu

“A irmã Aziza se cobria totalmente com um  hijab. O tecido grosso e preto lhe 

descia do alto da cabeça até a extremidade das luvas e o limite dos dedos dos pés”. (ALI, 

2007, p 124). A religião muçulmana considera a mulher um ser altamente excitante. Cada 

curva do corpo feminino, cada detalhe no cabelo, nas unhas, no pescoço, no calcanhar de uma 

mulher, foi criado por Alá para incitar o homem ao ato sexual. No entanto, a mulher que o faz 

a qualquer outro ser humano que não o marido está pecando duplamente aos olhos de Alá. Ela 

leva o homem à tentação e a pensamentos pecaminosos iguais aos dela. (ALI, 2007). 

O Islã não acredita que os homens são seres racionais e capazes de controlar seus 

impulsos  sexuais.  Defende a  pureza  dos  homens  e  a  impossibilidade de ideias  eróticas  e 

pecaminosas surgirem na cabeça deles por eles próprios, sem que algo as incite. Também 

defende que a causa desses impulsos masculinos seja culpa da mulher por ser demasiado 

excitante e sedutora. Considera sedução de Satã (o diabo) o “desejo  (da mulher) de ser bonita 

e atrair os homens”. (ALI, 2007, p 128). De acordo com Ali (2007), os muçulmanos defendem 
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que apenas as roupas usadas pelas mulheres do Profeta podem impedir que os homens se 

excitem demais e levem a sociedade ao fitna, confusão incontrolável e caos social.

Ali (2007) explica que a religião islâmica acredita que a mulher deve cobrir o 

corpo até mesmo na frente de um cego e dentro de casa. Que, pelo mesmo motivo, a mulher 

não tem o direito de andar no meio da rua sozinha e não pode sair de casa sem autorização 

paterna  ou  do  marido.  Ali  (2007)  também  comenta  sobre  a  abundância  de  pensadores 

muçulmanos ilustres que filosofam arduamente sobre a exata quantidade de pele feminina que 

pode ser desnuda sem precipitar o mundo no caos total. “Isso porque a nudez da sua pele 

involuntariamente  levava  aos  homens  a  sentirem  um  incontrolável  frenesi  de  excitação 

sexual”. (ALI, 2007, p 165). Uma escola de pensamento islâmico garante que a mera visão de 

um par de lábios femininos é capaz de deixar o homem em um estado de libertinagem tal que 

o  levaria  à  danação.  Do  mesmo  modo,  não  basta  apenas  que  as  mulheres  se  cubram 

inteiramente, pois um toque-toque de saltos altos pode evocar no homem a imagem de pernas 

bem torneadas. Igualmente, o uso de qualquer fragrância pela mulher, perfume ou sabonete, 

afasta a mente do homem da adoração de Alá, deixando-o a pensar fantasias pecaminosas. 

Portanto, a maneira mais segura para evitar causar dano a alguém, seria a mulher não sair de 

casa e não ter contato com ninguém além de  sua própria família. (ALI, 2007). 

O Islã não acredita que a mulher possa ou deva sentir algum tipo de desejo pelo 

corpo masculino, ou que os homens são capazes de fazê-la perder a razão, assim como as 

mulheres. Ali (2007) fala sobre um dia, durante uma reunião de muçulmanas em seu bairro, 

em que ela perguntou se os homens também não deveriam se cobrir, pois as mulheres podem 

ser tão tentadas quanto eles ao ver a pele masculina. No entanto, todos ao seu redor riram da 

mera  possibilidade. 

Na Arábia Saudita,  berço do Islamismo,  as mulheres andam todas cobertas  de 

preto (Veja Figura 4 para exemplos de véus islâmicos femininos). “Eram vultos vagamente 

humanos. Pretas de frente, pretas de costas. Só descobríamos para que lado estavam olhando 

pela direção dos seus sapatos. As sauditas não tinham rosto”. (ALI, 2007, p 68). 

FIGURA 4 – VÉUS ISLÂMICOS
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FONTE: AFP (Agence France Press) 

<http://www.google.com/hostednews/afp/slideshow/ALeqM5jc2CNM9xFgjP7uOGdJFcEVOw79MQ?index=0> 

Acesso em 7 de junho de 2010.

Pelo mesmo motivo do uso do véu, as mulheres não podem nem devem conviver 

com os  homens.  Elas  não podem rezar  lado a  lado,  precisam sempre  estar  atrás,  porque 

“embora se cobrissem para a oração, o véu podia escorregar e deixar à mostra um pedaço do 

vestido ou da pele, coisa capaz de distraí-los (aos homens) e levá-los ao pecado”. (ALI, 2007, 

p 75). Até mesmo as casas da Arábia Saudita são construídas de maneira a separar os homens 

e as mulheres. Elas são divididas em duas partes, com um corredor e uma porta fechada entre 

elas. Os homens usam o portão da frente para entrar e sair. Como as mulheres não podem sair 

sozinhas, a parte feminina da casa não tem saída para a rua, e sim para um quintal com uma 

pequena porta que se comunica com a casa vizinha, de modo que as mulheres e crianças de 

ambas as casas podem circular entre os dois pátios sem sair à rua. (ALI, 2007).

Entretanto,  Fares  (1988)  defende  um ponto  de  vista  diferenciado  desta  visão 

extremista  de  cobrir  completamente  a  mulher  muçulmana.  Muitos  teólogos,  escritores  e 

pensadores islâmicos entendem que essa lei islâmica era pertinente apenas às mulheres de 

Maomé, que eram abordadas constantemente pelos iniciados no Islã até mesmo após a morte 

do profeta. Somente as mantas e túnicas eram capazes de escondê-las dos fieis. Alá também 

teria dirigido a orientação para permanecer em casa apenas às esposas de Maomé. 

Fares  (1988)  afirma  que  o  hijab também pode ser  traduzido para  um sentido 

diferente de véu, como uma divisão, cortinas, ou mesmo uma barreira. Concluindo, assim, que 

http://www.google.com/hostednews/afp/slideshow/ALeqM5jc2CNM9xFgjP7uOGdJFcEVOw79MQ?index=0
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a  mulher  não  usaria  o  traje  islâmico  para  se  esconder,  mas  sim  como  uma  norma  de 

comportamento moral. Em relação ao fato da proibição de sair de casa, “o Islamismo não 

legislou para que a mulher se transformasse em refém ou prisioneira dentro de casa, ou dentro 

das roupas. Ao contrário: fez dela dona de casa e a responsável pelo lar e por tudo o que há no 

lar, principalmente os filhos: o mais precioso bem dos pais”. (FARES, 1988, p 77). 

Apenas depois de já estar morando na Europa há alguns meses, Ayaan Hirsi Ali 

teve a coragem de parar de se cobrir de acordo com o Islã. Ao ter uma discussão com algumas 

colegas de quarto, ela percebeu que, no mundo ocidental, as mulheres andavam expostas, com 

os  braços,  as  pernas,  o  rosto,  os  ombros  e  os  cabelos  descobertos.  Que os  homens  e  as 

mulheres  conviviam  juntos,  como  se  fossem iguais.  E  que  a  civilização  continuava.  Os 

homens não ficavam confusos e sexualmente tentados. Não ficavam cegos de desejo. Que eles 

conseguiam trabalhar perfeitamente, e o caos não se instaurava cada vez que uma mulher 

tirava a roupa. “Os maometanos vivíamos nos gabando de tanta coisa, mas a nossa cultura era 

uma grande frustração sexual”. (ALI, 2007, p 283). 

3.3.2 O Casamento

É senso comum que as mulheres, no geral, são românticas, emotivas e esperam, 

um dia, casar-se e ter filhos. Isso é válido não apenas no Ocidente, mas em todo o mundo. 

Todavia, a maioria das mulheres muçulmanas não podem se apaixonar nem escolher o homem 

com quem passam o resto da vida juntos. Segundo Ali (2007), para os islâmicos, casamento 

por amor não passa de um erro idiota que sempre acaba mal, no divórcio e na pobreza. Tudo 

sempre se resume a dinheiro e segurança. 

Fares (1988) defende o matrimônio islâmico ao afirmar que ninguém pode obrigar 

uma jovem a se casar contra a sua vontade, ou dá-la em casamento enquanto ela ainda é uma 

criança. No entanto, o autor se contradiz ao declarar que nenhuma mulher pode se dar em 

casamento  sem  a  aquiescência  do  pai  ou  guardião  legal.  Neste  caso  o  casamento  é 

considerado nulo. 

Ali  (2007) explica  o casamento  islâmico:  “No islã,  a  cerimônia  do  nikah  é o 

momento  em que  a  pessoa  fica  legalmente  comprometida  com o  cônjuge.  Assina-se  um 
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contrato  nupcial,  mas  a  consumação  nem  sempre  é  imediata;  a  noite  do  defloramento 

geralmente se segue à festa que termina na casa em que o marido e a mulher vão morar”.  

(ALI, 2007, p 255). A autora comenta que não esteve presente no próprio casamento, e que 

um casamento anterior seu com um primo foi considerado nulo pela ausência de seu pai e de 

seu irmão. 

É importante frisar a contradição encontrada na própria religião. A mulher não 

pode  se  casar  contra  a  sua  vontade,  porém,  Ali  (2007)  comenta  que  o  pai,  ou  guardião 

masculino, é quem escolhe o marido, e que a resposta perfeita de uma virgem para o anúncio 

de seu casamento é o silêncio. A mulher não pode contestar a decisão de seu pai. Se o fizer,  

pode nunca se casar, pois, para isso, o pai precisa apenas não aprovar nenhum outro marido e 

não participar da cerimônia da filha, impedindo que esta se case legalmente. 

É comum homens bem mais velhos tomarem garotas ainda na adolescência como 

mulher, especialmente se ela não for seu primeiro casamento. Ali (2007) relata o casamento 

de  várias  colegas  quando  ainda  estava  estudando  na  escola  secundária.  Algumas  alunas 

desapareceram subitamente da classe,  pois seus pais haviam comunicado a elas que tinha 

chegado a hora de se preparar para serem mulheres. “Era algo perfeitamente respeitável. Não 

ocorreria a nenhuma autoridade impedir que fossem tiradas da escola para casar com um 

homem totalmente desconhecido, ainda que a maioria  delas resistisse e algumas ficassem 

apavoradas”. (ALI, 2007, p 121).

Garotas de catorze e doze anos aparecem nos relatos de Ali (2007). Num país 

Ocidental, todos os casamentos narrados pela autora seriam considerados crimes. A pedofilia 

não é comumente reconhecida na religião islâmica. É comum as garotas se casarem e saírem 

de casa quando se tornam mulheres. Afinal, foi para isso que teriam nascido: para satisfazer os 

homens.  Segundo  Ali  (2007),  a  maioria  das  noivas  está  assustada  durante  o  casamento. 

Algumas choram de medo. A cerimônia normalmente termina com a exibição de um lençol, o 

lençol  do defloramento,  seguido de  aplausos  e  ululações  dos  convidados.  “A história  me 

assustou: o grupo enorme de convidados, o lençol manchado de sangue – uma espécie de 

estupro organizado com a benção da família”. (ALI, 2007, p 139).   

Além da “humilhação pública” (ALI, 2007, p 139) do casamento, o Islamismo 

tolera e aceita a poligamia. Fares (1988) defende o direito da mulher de adicionar cláusulas na 
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certidão de casamento que lhe assegurem o direito da iniciativa de pleitar o divórcio caso o 

marido decida se casar com outras mulheres. No entanto, na religião muçulmana, o divórcio, 

especialmente  se  solicitado  por  mulheres,  é  completamente  inaceitável,  sendo  admitido 

apenas  em  casos  extremos.  Segundo  Dermenghem  (1957),  o  divórcio  é  um  escândalo 

intolerável.  Atrapalha a estabilidade da comunidade e produz resultados desastrosos, tanto 

sobre a psicologia do homem e da mulher como sobre a educação dos filhos.  Ali  (2007) 

afirma ser praticamente impossível o divórcio de uma mulher caso a iniciativa não parta do 

homem, fazendo com que a mulher sinta-se rebaixada socialmente. Ela também explica que, 

no Islamismo, o filho pertence ao pai, podendo permanecer com a mãe até certa idade de 

amamentação ou maturação. A mulher divorciada não pode ter a guarda dos filhos. Outro 

motivo do porquê muitas mulheres casadas se encontrarem em situações deploráveis e mesmo 

assim não pedirem o divórcio. 

A irmã Aziza, professora de Ayaan Hirsi Ali no Ensino Médio, ensinava que as 

mulheres  são  emocionalmente  mais  forte  do  que  os  homens.  Então,  como  tinham  mais 

resistência, eram mais testadas na religião. O marido podia castigar a esposa para mantê-la na 

linha, não somente pelas pequenas infrações como um atraso, mas também pelos erros mais 

graves, como seduzir outro homem. Devido ao extraordinário poder sexual da mulher, esse 

castigo seria justificado. Aziza ainda afirmaa que apenas as mulheres podem ser castigadas 

por  seduzirem um homem porque,  em uma sociedade islâmica,  é  impossível  um homem 

casado seduzir outra mulher. (ALI, 2007). Novamente, a religião islâmica defende a pureza 

dos homens e oprime a emoção das mulheres. 

Ali (2007) conclui que muitas mulheres muçulmanas ficam amargas com a vida 

que são obrigadas a levar e descontam sua frustração na geração seguinte de mulheres. Como 

são proibidas de tomar qualquer atitude em relação a sua situação, e voltar sua raiva para os 

homens e a sociedade que lhe obrigaram a submeter-se a tudo, as próprias mulheres fazem 

questão que outras mais novas sigam exatamente seus mesmos passos. Ali (2007) comenta a 

desilusão de uma amiga: “Jawahir parecia perfeitamente resignada com a vida. Ali (esposo de 

Jawahir) devia ser um homem bom, não tinha atitudes violentas e era um ótimo provedor. Ela 

estava convencida de que Deus proibia as boas mulheres de sentirem desejo”. (ALI, 2007, p 

170). 
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3.3.3 A Submissão

“As qualidades inerentes à mulher são: a paciência, a perseverança, a coragem, a 

abnegação  (renúncia),  o  amor,  a  solidariedade,  a  resignação,  a  obediência,  o  tirocínio 

(aprendizado), a determinação apropriada no momento apropriado”. (FARES, 1988, p 2). A 

mulher muçulmana é sempre vista em uma posição de submissão. As qualidades atribuídas a 

ela comprovam este fato. Por esse motivo, os homens são considerados kaqqamun, cabeça do 

casal, sobre as mulheres por vontade de Alá. Também porque ao homem compete sustentar o 

lar. As esposas virtuosas são concordantes a esse preceito e mantêm-se obedientes a Deus e 

fiéis aos maridos. (FARES, 1988). A submissão secular feminina no islamismo lhe trouxe 

infortúnios ao longo dos séculos. Uma das mais chocantes é a clitorectomia.

A clitorectomia, mutilação do órgão sexual feminino, é anterior ao Islã. Ali (2007) 

afirma que nem todas as muçulmanas são submetidas a esse tipo de violência. No entanto, na 

Somália, seu país natal, o procedimento é sempre justificado em nome do Islamismo. O culto 

islâmico à virgindade feminina influencia a prática dessa brutalidade em alguns países da 

África  ainda  hoje.  Ali  (2007)  comenta  que  o  pretexto  é  sempre  o  mesmo.  As  mulheres 

precisam ser puras. “Pura de quê, afinal?” (ALI, 2007, p 311). Segundo a autora, não existe 

nenhum fatwa, pronunciamento legal islâmico, que denuncie a mutilação genital da mulher. 

Os imames, líderes religiosos do Islã, afirmam que a supressão da sexualidade feminina é 

importantíssima.  Vários deles não cessam de afirmar que “as mulheres precisavam tomar 

consciência do seu poder sexual: tinham que se cobrir totalmente e ficar dentro de casa. Eles 

se detinham nos menores detalhes,  mas nunca disseram que era errado mutilar  e costurar 

meninas”. (ALI, 2007, p 311). 

Ali  (2007)  discorre  sobre  o  fato  de  que  ela  e  outras  garotas  muçulmanas 

costumavam conversar sobre a clitorectomia. Muitas gabavam-se de terem sido muito bem 

fechadas,  o  que  as  tornava duplamente virginais.  “Também discutíamos a  menstruação,  a 

essência do que nos tornava sujas e indignas”.  (ALI,  2007, p 168). No Islã,  quando uma 

mulher está menstruada, ela não pode rezar nem tocar no Alcorão.  A autora comenta que 

muitas moças se sentiam culpadas por sangrar a cada mês, porque essa era a prova de que as 

mulheres valiam menos do que os homens. 
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Por sua posição de inferioridade, as mulheres são não são consideradas como um 

ser  racional,  todo  e  apto  para  viver  sua  vida  à  sua  maneira.  Em  um  país  inteiramente 

muçulmano,  como a Arábia  Saudita,  Ali  (2007) explica  que as  mulheres  não podem sair 

sozinhas de casa. Quando sua mãe precisava ir ao mercado sem a companhia do esposo ou do 

filho, alguns balconistas não lhe dirigiam a palavra.  Todas as mulheres que as conheciam 

tinham pena da mãe de Ayaan.  Sair  sozinha  era  humilhante  e  vulgar.  E  impossível,  pois 

muitos maridos trancavam a porta quando saíam de casa. 

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vista na Seção 2.1, 

todas as formas de servidão ou escravidão estão proibidas. (Guia de direitos humanos, 2003). 

Contudo, pode-se inferir de alguns relatos de Ali (2007) que a mulher muçulmana em alguns 

países é rebaixada à servidão. Está proibida de sair de casa. É obrigada a servir o marido e os  

filhos,  até  mesmo como empregada doméstica caso a família não tenha muitas condições 

financeiras. É obrigada, pelo Islamismo, a estar sempre disponível sexualmente ao marido, 

estando sujeita a castigos corporais caso não cumpra suas funções. Murray e O'Regan in. 

Tabak e Verucci (1994) alegam que, pelo fato de o homem ser a cabeça do casal e da mulher 

pertencer  a  ele  legalmente  depois  do  casamento,  o  marido  não  podia  ser  condenado  por 

estupro de sua mulher. 

 O status de inferioridade da mulher se dá basicamente porque ela é considerada 

demasiado  emotiva  para  ser  capaz  de  tomar  decisões  de  grande  porte.  “Diziam que  nós 

mulheres estávamos em poder de forças invisíveis que brincavam com a nossa mente e nos 

faziam oscilar entre um estado de espírito e outro completamente oposto”. (ALI, 2007, p 195). 

A emotividade e a indecisão feminina é algo tão sério para o Islã que a religião não aceita 

nenhum testemunho ou depoimento de apenas uma mulher. Fares (1988) explica: 

Então a justificativa está clara e definida para a necessidade de duas mulheres como 
testemunhas no lugar de um homem: se uma das duas mulheres confundir-se, a outra 
lembrar-se-á.  Imaginemos  um assassinato.  É  bem  provável  que  não  encontre-se 
mulher  onde as  coisas  chegam a  tal.  E  se  alguma mulher  estiver  presente,  não 
permaneceria  até  presenciar  a  consecução  de  um assassinato,  pois  geralmente  a 
mulher se afasta para não ver cenas brutais, ou põe-se a gritas, ou provavelmente 
desmaiaria, ou fecharia os olhos para não ver! (FARES, 1988, p 60). 

Novamente  a  suposição  islâmica  do  comportamento  humano  rege  leis  sem 

nenhum embasamento racional.  Ali  (2007) acrescenta que a indecisão feminina é um dos 

motivos da falta de condicionamento de uma mulher para exercer governo ou assumir cargos 

públicos. “A liderança exigia contemplação e julgamento conscientes, o que só se alcançava 
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mediante reflexão cautelosa. As mulheres careciam delas por natureza. Éramos volúveis e 

irracionais, de modo que convinha que os nossos pais ou outros guardiões machos decidissem 

com quem íamos passar o resto da vida”. (ALI, 2007, p 195). 

Ali  (2007)  afirma  que  o  islamismo  influencia  todos  os  aspectos  da  vida  dos 

crentes. Em nome do Islã, as mulheres têm direitos econômicos e sociais negados. Crescem 

ignorantes e, por esse motivo, criam filhos igualmente ignorantes. Os meninos que veem a 

mãe sendo espancada regularmente acabam recorrendo à violência. As meninas que observam 

a autoridade do pai sobre a mãe acabam se submetendo aos homens. 

“No islã,  a  ordem era  ser  escrava  de  Alá:  submeter-me  e,  assim,  idealmente, 

despojar-me de vontade pessoal. Não ser um indivíduo livre. Comportar-me bem por temor ao 

inferno; não ter ética pessoal”. (ALI, 2007, p 401). A religião muçulmana, através de seus 

ensinamentos e  valores  de submissão e  entrega pessoal  a  Deus,  vistos  na Seção 1.3,  não 

incentiva o desenvolvimento individual das pessoas. Desencoraja-o totalmente. As mulheres 

crescem cercadas por pessoas que lhe aconselham, induzem, persuadem e a convencem de 

que ela não tem valor. De que sua vida foi criada para satisfazer a outro ser humano. De que 

ela queimará no inferno caso não obedeça cegamente aos ensinamentos de Alá. De que ela 

pode ser castigada caso não cumpra seus deveres.

Ali (2007) discute o fato de muitos ocidentais não considerarem a cultura islâmica 

capaz de incitar violência contra as mulheres. Que tudo não passa de um mal entendido, pois 

em qualquer lugar do mundo existem homens que agridem mulheres. No entanto, a autora 

refuta  afirmando que o Islã era  diferente,  pois o Alcorão autorizava castigos corporais  às 

mulheres, como explicado na Seção 3.3.2. O livro sagrado de todos os muçulmanos “oferecia 

uma base legítima à violência, de modo que os que a perpetravam não se envergonhassem 

nem fossem perseguidos pela consciência ou pela comunidade”. (ALI, 2007, p 437-8). Essa é 

a grande diferenças entre a violência muçulmana e a de outras partes do mundo. Em nenhum 

outro lugar as mulheres são culpadas pelos maus-tratos sofridos. Nem são obrigadas a serem 

mais obedientes depois de serem agredidas. (ALI, 2007). 

É importante  ressaltar  que,  mesmo com a luta constante das Nações Unidas a 

favor dos direitos das mulheres e de várias ONGs (Organizações Não-Governamentais) que 

defendem o mesmo princípio, nem sempre os muçulmanos vão aceitar as mudanças ou acatar 
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com normas completamente diferentes da sua cultura,  como visto em alguns exemplos na 

Seção 2.3. “Quem crê que uma coisa é sagrada e especial e ouve o contrário, se não estiver  

preparado para receber essa informação – e especialmente se for herdeiro de uma cultura de 

honra – fica ofendido”. (ALI, 2007, p 441). 

As  mulheres  islâmicas  que  foram  criadas  no  fundamentalismo  da  religião, 

segundo Ali (2007), estão em uma espécie de gaiola mental. Mesmo que se abra a porta da 

gaiola, elas vão ter medo de sair, pois já se interiorizaram com a prisão. As muçulmanas não 

tomam  decisões  próprias  nem procuram  controlar  o  que  quer  que  seja.  Não  podem  ser 

impetuosas nem experimentar emoções. São treinadas para a docilidade. Mesmo que alguém 

tente ajudá-las, muitas não se sentem seguras para saírem do espaço de conforto em que se 

encontram, pois não conhecem nada além daquilo. “Ser maometana era desaparecer até que 

não restasse quase nada de você dentro de você.  No islã,  tornar-se indivíduo não era um 

desenvolvimento necessário; muita gente, principalmente as mulheres, nunca expandia uma 

vontade individual clara.  A ordem era se sujeitar:  eis  o significado literal  da palavra islã: 

submissão”. (ALI, 2007, p 143). 

3.3.4 A Religião 

“Como era possível que um Deus justo – tanto que quase todas as páginas do 

Alcorão  louvavam  Sua  justiça  –  desejasse  que  as  mulheres  fossem  tratadas  tão 

injustamente?”. (ALI, 2007, p 143). Ao longo de sua vida, Ali (2007) percebeu que a religião 

muçulmana evidenciava claramente que a mulher valia menos que o homem e era tratada 

injustamente por este. Fares (1988) defende o Islã ao afirmar que Deus criou o homem e a  

mulher com estruturas orgânicas e genéticas distintas apropriadas para desempenharem suas 

peculiares tarefas. A mulher, na visão do autor, visto também na Seção 1.3.3, está na melhor 

posição, pois ela se dedica apenas aos assuntos específicos do lar e da família, a base de toda 

sociedade. No entanto, Ali (2007) argumenta que é essa mesma diferença que produz uma 

dentre  muitas  falhas  na coerência islâmica,  que afirma que Deus criou os  seres humanos 

iguais. 

O Islamismo é uma religião que acredita no bem das pessoas. Ali (2007) comenta 

que seu pai acreditava que tudo ficaria perfeitamente bem quando uma área específica para o 

Islã estivesse construída na Somália. Ele acreditava que “surgiria um belo califado, no qual 
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todos  seriam  compassivos,  prestativos  e  viveriam  conforme  as  regras,  no  qual  tudo 

funcionaria  às  mil  maravilhas”.  (ALI,  2007,  p  244).  Foram  demonstrados  anteriormente 

outros exemplos da ingenuidade do Islã, nas Seções 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3. Em síntese, as regras 

são criadas apenas para guiar os homens, porém a justiça é decidida por eles, pois os culpados 

sempre  confessaram seus  crimes,  e  os  verdadeiros  muçulmanos  nunca  serão  capazes  de 

cometê-los.

Ali (2007) refuta esta ideia da paz ideal islâmica ao questionar o fato de grande 

parte dos países muçulmanos serem ignorantes, pobres e belicosos, enquanto muitos países 

ímpios gozam de paz e de riqueza. A autora afirma que o sistema de governo criado pelo 

homem ocidental, um governo afastado da religião, é mais estável, próspero, pacífico e feliz 

do que os sistemas supostamente concebidos por Alá.  Ela declara,  ainda,  que a estratégia 

repreensiva usada pelo Islã para educar a sociedade apenas levava-a à hipocrisia e à mentira, 

corrompia o indivíduo e não eliminava o impulso sexual humano.

Durante  séculos  nos  comportamos  como  se  todo  o  conhecimento  estivesse  no 
Alcorão, recusando-nos a contestar o que quer que fosse,  rejeitando o progresso. 
Passamos todo esse tempo divorciados da razão porque éramos incapazes de lidar 
com a necessidade de integrá-la à nossa fé. E não deu certo; isso nos levou a um 
sofrimento horrendo e a um comportamento monstruoso. (ALI, 2007, p 386-387). 

Ali  (2007)  debate  em  seu  livro  sobre  o  fato  de  o  Islã  ser  contraditório  e 

anacrônico. Ela afirma isso com base no Relatório de Desenvolvimento Humano Árabe da 

ONU, que avalia três fatores principais: a liberdade política, a educação e o status da mulher. 

O que está escrito tanto no Alcorão como no Relatório não é compatível com a realidade 

enfrentada por milhares de pessoas. A autora comenta, também, que a repressão das mulheres 

e o diminuto pensamento crítico da população, ambos apoiados pela religião muçulmana, 

retardam o desenvolvimento social.  “Todas as sociedades que ainda se acham nas rígidas 

garras do islã oprimem a mulher e estão atrasadas em termos de desenvolvimento”. (ALI, 

2007, p 422). 

De acordo com o Ali absorveu durante seus anos de intérprete, mesmo em um país 

Ocidental, as muçulmanas ainda eram vítimas do fundamentalismo islâmico devido à ideia de 

que os imigrantes precisavam de auto-respeito e era permitido a eles criarem escolas próprias 

e  habitarem  em  comunidades  islâmicas.  Segundo  Ali  (2007),  nem  mesmo  a  Anistia 

Internacional, movimento mundial independente que trabalha para a prevenção das violações 

dos direitos humanos em vários países, possuía (na época em que o livro  Infiel  foi escrito) 

estatísticas  a  respeito  do  número  de  mulheres  vítimas  de  assassinato  em nome da  honra 
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islâmica no mundo. Sabiam quantos homens eram torturados ou estavam presos, mas não 

tinha  a  menor  ideia  do  número  de  mulheres  açoitadas  em  público  por  fornificação  ou 

lapidadas por adultério. A Holanda, país onde Ali habitava e onde ela foi parlamentar por 

alguns anos, também não tinha conhecimento de que situações do tipo aconteciam em seu 

próprio solo. Todo o mundo parece ignorar o silencioso padecimento de mulheres e crianças 

muçulmanas submetidas a violência em nome da religião. (ALI, 2007). 

Ali (2007) explica que essa ignorância em relação aos direitos humanos por parte 

dos muçulmanos se dá ao fato de a educação islâmica ser completamente corrompida pela 

religião e não focar em princípios éticos ou na razão. A autora narra episódios de sua vida 

escolar  na  Arábia  Saudita,  como visto  também na  Seção  3.1.  Os  meninos  e  as  meninas 

estudavam separadamente. As crianças eram obrigadas a decorar os noventa e nove nomes de 

Alá, e as meninas aprendiam como se comportava uma boa muçulmana: o que dizer quando 

se espirrava, de que lado começar a dormir, em que posição era permitido ficar durante o 

sono, com que pé se podia entrar no banheiro e em posição devia-se se sentar. 

Ali  (2007)  explica  que  o  colégio  era  voltado  para  o  estudo  do  Alcorão,  que 

dividia-se em uma aula de recitação dos versos sagrados em árabe, uma de significado, uma 

sobre os versículos sagrados escritos depois do Alcorão, os hadith, uma sobre a lei islâmica e 

uma sobre as biografias tradicionais de Maomé.   Ela discorre sobre o fato de que muitas 

pessoas não terem a menor ideia do significado das palavras do Alcorão, pois o texto é sempre 

aprendido em árabe, e nem todo muçulmano fala essa língua. A maioria dos seus colegas em 

outros países não entendia absolutamente nada.  Isso explica as interpretações pessoais  de 

vários grupos extremistas em relação ao que entendem estar escrito no livro Sagrado. O fato 

de sua tradução para outras línguas ser extremamente desencorajada  possibilita a muitos fieis 

um entendimento próprio do que seria certo ou errado. (ALI, 2007).

Esse era o principal motivo da acusação de Ayaan Hirsi Ali sobre a crueldade e as 

contradições do Islã. “A maioria dos muçulmanos não era versada em teologia e raramente lia  

o  Alcorão;  este  era  recitado  em  árabe,  língua  que  a  maioria  dos  fieis  não  falava.  Em 

consequência, quase todos pensavam que o islã era pacífico”. (ALI, 2007, p 388). A autora 

afirma que essa gente boa e sincera difundiu a falácia segundo a qual a religião muçulmana 

era pacata e tolerante. 

Pelo fato de o Islã regular cada detalhe da vida dos fieis e sujeitar o livre-arbítrio, 

a  religião  torna-se  um  rígido  sistema  de  fé  e  estrutura  moral  que,  ao  ser  usada  como 
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totalitarista, pode ser levar os fieis à crueldade. (ALI, 2007). Depois dos ataques de 11 de 

setembro, Osama Bin Laden, muçulmano acusado pelos Estados Unidos de ser o terrorista 

responsável pela tragédia, apareceu em gravações na televisão e na internet, citando o Alcorão 

para justificar os ataques. Segundo Ali (2007), Bin Laden utilizou versículos do Corão que 

incitam  guerra  aos  infiéis.  Como  visto  na  Seção  1.3.2,  o  Livro  Sagrado  Islâmico  é 

considerado a fonte de todo o saber e está sempre atualizado em relação às coisas importantes 

do mundo, então “se o Alcorão é atemporal, também se aplica aos muçulmanos de hoje. Por 

isso se comportam como quem está em guerra com os infiéis”. (ALI, 2007, p 389). Ali (2007) 

ainda  afirma  que  os  versículos  alcorânicos  relacionados  a  paz,  que  deixaram  a  religião 

muçulmana conhecida mundialmente como uma fé pacífica, aplicam-se unicamente à vida 

entre muçulmanos. E que Maomé incita sim a guerra contra os infiéis. 

“O Alcorão não era um documento sagrado. Não passava de um registro histórico, 

escrito por seres humanos... Era uma visão muito tribal e muito árabe dos fatos. Disseminava 

uma cultura brutal e hipócrita, empenhada em controlar e mulher, e cruel na guerra”. (ALI, 

2007, p 387). Quando decide não seguir mais a religião muçulmana, Ali (2007) ataca cada vez 

mais os principais pilares do islamismo, vistos na Seção 1.3.2. Difama até mesmo o Profeta 

Maomé, visto na Seção 1.3.1, descrevendo-o como um homem cruel, pedófilo e tirano, pelos 

padrões ocidentais, que aspirava ao poder absoluto e restringia a criatividade e a imaginação 

unicamente ao que ele achava que devia ser permitido para o possível controle sobre o povo. 

A maior razão do ataque de Ali (2007) a Maomé, segundo ela própria, era o fato 

de ele ser considerado infalível pelo Islã, sendo então proibido o seu questionamento. Institui-

se assim uma tirania estática. Como Maomé procurou legislar cada aspecto da vida dos fiéis, 

“ao aderir à sua noção do permitido e do proibido, nós muçulmanos renunciamos à liberdade 

de pensar e de agir por livre escolha. Fixamos a visão moral de bilhões de seres humanos na 

mentalidade  do  deserto  árabe  do  século  VII.  Não  éramos  apenas  servos  de  Alá,  éramos 

escravos”. (ALI, 2007, p 387).

Ali (2007) debate sobre o objetivo primordial da vida na visão do Islã: deve-se 

viver de acordo com os ensinamentos do Profeta. O ideal era todos viverem da maneira mais 

parecida  a  Maomé e  a  seus  seguidores.  De uma certa  maneira,  apenas  esse  fato  inibe  o 

investimento no aprimoramento da existência cotidiana. A inovação seria proibida. O direito 

das mulheres, o progresso e os direitos humanos não deviam ser obedecidos. Como visto na 

Seção 2.1, os direitos humanos só foram definidos mundialmente há menos de um século. 

Para o Islã, eles não são pertinentes, pois não existiam na época do Profeta. (ALI, 2007).
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O Ocidente não possui conhecimento suficiente sobre o Islã para poder elogiar 

todas as normas desta religião. Segundo Ali (2007), analistas que não foram educados no 

islamismo costumam exaltar o Islã com a descoberta do zero, a redescoberta de Aristóteles14, 

e com o que estudiosos medievais tinham feito há mais de oitocentos anos. Acreditavam ser o 

Islamismo uma religião tolerante e pacífica,  sem um pingo de violência.  No entanto,  Ali 

(2007) refuta  que esses  analistas  ocidentais  parecem não conhecer  a  realidade do mundo 

islâmico. E que todas as suas exaltações ao Islã não condiziam com o mundo real muçulmano 

que ela viveu e conheceu. 

Para  Ali  (2007)  a  intolerância  e  a  ignorância  que  acompanham o muçulmano 

existe por causa da fé. Não era a pobreza ou a frustração, o colonialismo ou Israel. Todo o 

comportamento contrário aos princípios humanos comuns provinham da fé religiosa islâmica. 

No islã,  ao contrário do cristianismo e do judaísmo, a relação do indivíduo com 
Deus é de submissão total, de escravo com o senhor. Para os muçulmanos, adorar a 
Deus significa obediência total às normas de Alá e abstinência total de pensamentos 
e atos que ele declarasse proibidos no Alcorão. Para modernizar o islã e adaptá-lo 
aos ideais contemporâneos, seria necessário dialogar com Deus e até divergir das 
regras  divinas;  mas  no  islã,  tal  como  foi  concebido,  discordar  de  Alá  é  uma 
insolência, pois pressupõe igualdade com Ele. (ALI, 2007, p 445). 

No  entanto,  a  falta  de  esperança  não  é  completa.  Ali  (2007)  conclui  seus 

pensamentos com a confiança de que a educação separada da religião seria uma maneira de 

instruir  os  muçulmanos  em  outras  culturas,  de  incentivá-los  a  contestar,  de  estimular  a 

criatividade  e,  futuramente,  de  mudar  a  realidade  cruel  vivida  por  milhares  de  pessoas, 

especialmente mulheres, em uma religião, considerada por ela, a mais perversa e intolerante 

do mundo. 

  

 

14 Aristóteles  foi  redescoberto na Europa graças  a  um estudioso muçulmano chamado Averróis.  Informação 
disponível em <http://revistapandora.sites.uol.com.br/aristoteles/cecilia_recepcao.htm>. Acesso em: 20 de junho 
de 2010. 

http://revistapandora.sites.uol.com.br/aristoteles/cecilia_recepcao.htm
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CONCLUSÃO 

Tendo em vista  um mundo altamente globalizado e face a  diversas  formas de 

comunicação de massa, diferentes culturas estão mais acessíveis ao mundo ocidental. Nesse 

sentido, a tolerância é um dos temas mais enfatizados nas sociedades modernas. Este trabalho 

visou,  dentre  outros,  explicar  uma  das  religiões  mais  difundidas  nos  últimos  tempos:  o 

Islamismo, religião baseada na submissão total do homem em relação a Deus. Que enaltece a 

sociedade e desfavorece o individualismo. Uma religião nascida da cultura árida dos desertos 

no oriente médio, que valoriza a honra e virilidade masculina, e que procura manter-se estável 

e estática, contrariando o desenvolvimento ocidental e a evolução capitalista.

A principal discussão em torno do Islã é em relação a mulher, que muitas vezes 

encontra-se menosprezada em culturas  que  acatam essa religião.  Seu papel  primordial  no 

Islamismo é exaltado por envolver o cuidado da família, que é a base de qualquer sociedade. 

No entanto, é pelo mesmo motivo que a mulher acaba sendo, em certos países muçulmanos, 

proibida de atuar em qualquer outro ramo social. Chegando até mesmo a ser proibida de sair 

de casa sem o acompanhamento do marido ou tutor masculino, não podendo trabalhar, ganhar 

o seu sustento, muito menos decidir sua vida por conta própria. Muitas vezes é obrigada a 

esconder-se completamente debaixo de véus por ser considerada altamente sexual e capaz de 

levar ao fim da organização social caso excite o homem. 

A revisão bibliográfica neste trabalho mostrou que a mulher é considerada inferior 

nesta religião. Possuindo direitos esporádicos que são consumidos pelos desejos masculinos e 

pela sociedade em si, que exclui aquelas que não se submetem ou que foram desonradas – por 

estupro,  por  exemplo  –,  até  mesmo  culpando-as  pelas  injustiças  e  violências  que  lhes 

ocorrem. 

Através da análise de alguns pontos de vista de Ayaan Hirsi Ali em seu livro Infiel, 

exemplos foram dados em relação aos comportamentos controversos do Islã em relação ao 

Ocidente. Práticas como o casamento de menores são plenamente aceitas no mundo islâmico, 

que acredita que as mulheres serão mais dóceis e mais submissas se casarem mais cedo, bem 

antes de alcançarem a maturidade emotiva e intelectual.  Para os homens muçulmanos,  as 

mulheres foram criadas para lhes satisfazer. O objetivo primordial delas é o casamento e a 

submissão. Além do que ela não pode sentir qualquer tipo de desejo sexual. Este último fato é 

utilizado para justificar a clitorectomia, mutilação do órgão sexual feminino, que não é uma 
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prática islâmica,  no entanto o Islã  nada  faz para  negar  ou proibir  essa tradição realizada 

brutalmente  em  nome  da  religião.   Finalmente  a  lapidação  e  morte  por  adultério, 

completamente absurda aos olhos ocidentais, que ainda hoje possui organizações que lutam 

contra a pena de morte para os mais violentos assassinos, é uma prática não só aceitável no 

Islã como praticada por ser lei e estar escrita no Alcorão. 

A análise mostra que os principais ensinamentos do Islã são capazes de impedir 

que  a  população  islâmica  evolua  no  sentido  de  buscar  a  razão  e  refutar  os  pontos  mais 

controversos da religião. Alá é o único Deus. Maomé, seu Profeta, é infalível. Tudo o que 

existe no Alcorão é lei e não pode ser contestado, pois isso se equivaleria a contestar o próprio 

Deus.  Deve-se  orar  cinco  vezes  ao  dia  e  sempre  manter  a  mente  pensando  em  Alá.  O 

fundamentalismo islâmico e as regras rígidas chegam a permitir um comportamento violento 

da população se este acontecer “em nome de Alá”. Esse fato e essa justificativa são usados até 

mesmo por terroristas, que trazem à tona a guerra santa proclamada no Alcorão contra os 

infiéis.  Esses  casos  demonstram  que  a  religião  considerada  por  muitos  como  pacífica  e 

tolerante pode ser completamente incompreendida por alguém que não nasceu ou não foi 

criado dentro dela. 

Do ponto de vista ocidental, muitas práticas e costumes islâmicos seriam banidos 

caso  acontecessem  com  seus  cidadãos.  Assim  como  muitos  costumes  ocidentais  são 

inteiramente proibidos e altamente desaconselháveis em países muçulmanos. 

Com relação a maior diferença entre as religiões ocidentais e o Islamismo está a 

divisão do governo e da religião.  Países ocidentais,  especialmente depois das Revoluções 

religiosas  e  Francesa que  aconteceram no século XVIII,  separam a  forma de governo da 

religiosidade do país, permitindo assim uma maior igualdade e tolerância entre seus cidadãos. 

O Islã, ao contrário, acredita que a sociedade perfeita precisa ser governada pela religião, que 

até  mesmo  já  possui  leis  para  que  isso  seja  possível.  Por  esse  motivo,  a  religião,  tão 

predominante nos países muçulmanos, acaba proibindo o desenvolvimento intelectual de sua 

população. 

O propósito deste estudo foi analisar os pontos de vista de Ayaan Hirsi Ali em 

relação aos direitos, ou falta deles, da mulher na religião muçulmana. A principal condição 

para que esses direitos possam realmente existir e ser respeitados seria educar a população 

islâmica  de  uma  maneira  afastada  da  religião  para  que  as  pessoas  possam ter  acesso  a 

diferentes pontos de vista e possam, assim, ter direito a escolhas. Mudar culturas e tradições é 
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extremamente difícil, senão impossível em alguns casos. No entanto, todo homem ou mulher, 

não importa a nacionalidade, deveria ter o direito a escolher como levar sua própria vida. Para 

que isso seja  possível,  todos precisam ter  acesso a  informações  diversas  e  contraditórias, 

precisam ser levados a raciocinar e a decidir o que consideram certo ou errado em relação a 

governo e sociedade. 

O Islamismo hoje pode ser considerado como a Igreja Católica durante a Idade 

Média. Várias pessoas são perseguidas e mortas por contradizerem certos princípios, lutas 

acontecem entre esta e outras religiões, e muitos não têm acesso aos direitos humanos básicos. 

A religião muçulmana precisa de um Renascimento e um Iluminismo no seio de sua sociedade 

para poder  se livrar das amarras poderosas de séculos de submissão e  mentes  fechadas e 

influenciáveis  apenas  pela  religião.  A educação é  um grande passo para que essa  grande 

mudança ocorra em qualquer civilização.

O trabalho exposto justifica a condução de novos estudos a respeito dos diversos 

temas polêmicos encontrados no Islã, como a morte por adultério, o fundamentalismo capaz 

de  justificar  o  terrorismo,  a  guerra  santa  islâmica,  o  desenvolvimento  das  sociedades 

muçulmanas, assim como o estudo dos direitos humanos nos países islâmicos, as diferenças 

entre  as  culturas  seguidoras  do Islã,  as diferentes  formas de Islamismo,  muçulmanos que 

vivem no Ocidente, dentre outros. 
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