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1. O ISLAMISMO EM GERAL 

 

1.1 Características fundamentais 

 O Islamismo é uma das grandes religiões mundiais, pertencendo à família semita, e foi criado 

pelo profeta Maomé na Arábia, no século VII d.C..  

O termo arábico “islam”, significando literalmente “submissão”, aponta para a ideia religiosa 

fundamental de que o crente aceita submeter-se à vontade de Alá. Alá é visto como o único Deus 

criador, dominador e restaurador do mundo.  

A vontade de Alá foi tornada conhecida através do Corão, o livro revelado ao seu mensageiro, 

Maomé, que se crê ser o último de uma série de profetas (Adão, Noé, Moisés, Jesus…) e cuja mensagem 

ao mesmo tempo consome e abroga as “revelações” dos profetas anteriores.  

A crença básica do Islão e expressa no “shahadah”, a confissão muçulmana da fé: “Alá é o único 

Deus e Maomé é o seu profeta”. Desta verdade fundamental derivam crenças: 

− Nos anjos (particularmente o anjo da revelação, Gabriel) 

− Nos livros revelados (judeus, cristãos, zoroástricos e hindus, para além do Corão) 

− Numa série de profetas (particularmente eminentes, entre os quais figuram judeo-cristãos 

apesar de se crer que Deus enviou mensageiros a todas as nações) 

− No último dia, o dia do julgamento… 

 A aceitação deste credo essencial envolve deveres que devem ser estritamente observados: 

cinco orações diárias, a esmola, o jejum e a peregrinação a Meca uma vez na vida, sendo os cinco 

(incluindo a profissão de fé) chamados “cinco pilares”. 

 Desde o princípio do Islão, o profeta Maomé incutiu um sentido de fraternidade e uma energia 

de fé entre os seus seguidores, tendo ambos ajudado a desenvolver, entre eles, uma proximidade que 

foi acentuada pelas experiências de perseguição, a comunidade nascente de Meca. O profícuo conteúdo 

social das práticas religiosas islâmicas (v.g. a esmola) cimentaram o crescimento da fé. 

 Em 622 d.C., quando o profeta fugiu para Medina, a sua pregação foi logo aceite e a 

comunidade estado do Islão emergiu. A data da fuga de Maomé (Hégira) marca o começo do calendário 

muçulmano.  

Durante este período inicial, o Islão adquiriu o seu característico espírito como religião que 

unifica em si, tanto os aspectos espirituais como temporais da vida e que procura regular não só o 

relacionamento individual com Deus, mas também o relacionamento humano na sociedade. Assim, há 

não só uma instituição religiosa islâmica, um Estado islâmico mas também (para o que nos interessa) um 

“direito islâmico”.  
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Só recentemente foram objecto de distinção e separados formalmente por alguns (a minoria) 

pensadores muçulmanos, o religioso (privado) do secular (público). Este carácter dualista, religioso e 

social do Islão, como comunidade religiosa encarregada por Deus para ser portadora do seu próprio 

sistema de valores para o mundo através da “jihad” (“guerra santa” ou “luta sagrada”), explica o 

espantoso sucesso das gerações muçulmanas iniciais. 

 No espaço de um ano após a morte do profeta, em 632 d.C., dominavam grande parte do globo 

desde a Espanha, passando pela Ásia Central, até à Índia formando o novo império Árabe-Muçulmano.  

O período das conquistas islâmicas e do construir do império marca a primeira fase da expansão 

do Islão como religião. O igualitarismo essencial do Islão para com a comunidade dos crentes e a 

discriminação oficial contra os seguidores de outras religiões ganhou rapidamente adeptos. 

 Aos judeus e cristãos foi assegurado um estatuto especial, como comunidades possuidoras de 

escrituras e, portanto, foi-lhes concedida autonomia religiosa, contrariamente aos “pagãos” que 

deveriam aceitar o Islão ou morrer. O mesmo estatuto foi mais tarde estendido aos adeptos zoroastras e 

hindus. 

 A expansão massiva do Islão deu-se depois do século XII e foi levada a cabo pelos sufistas (os 

principais responsáveis pela difusão do Islão na Índia, Ásia Central, Turquia e África subsaariana). 

 Outro factor a ter em conta na expansão do Islão foi a influência dos comerciantes muçulmanos, 

que não só introduziram o islamismo bastante cedo na costa oriental e sul da Índia, mas também se 

revelaram como os principais agentes catalisadores nas conversões na Indonésia, Malásia e China. 

 Esta variedade de raças e culturas (a população muçulmana mundial é de aproximadamente 600 

milhões) que abraçam o Islamismo, produziu importantes diferenças internas em todos os segmentos da 

sociedade islâmica; no entanto estão unidas por uma fé comum e um sentido de pertença a uma única 

comunidade.  

Com a perda de poder político durante o período do colonialismo ocidental nos séculos XIX e XX, 

o conceito de comunidade islâmica, em vez de se enfraquecer tornou-se mais forte e ajudou vários 

povos muçulmanos na sua luta para ganhar liberdade política e soberania nos meados do século XX. 

 

1.2 Fontes do pensamento islâmico 

 A doutrina, lei e pensamento islâmicos em geral estão baseados em quatro fontes: 

a) O Corão (a lei sagrada)  

b) A “sunna” (as tradições) 

c) O “idjmã” (o consenso da comunidade) e 

d) A “ijtihad” (o pensamento individual) 
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a) O Corão (literalmente “leitura” ou “recitação”) é a palavra de Deus revelada a Maomé 

pelo anjo Gabriel. Dividido em 114 capítulos de linguagem desigual, é a fonte fundamental do 

ensinamento islâmico. Os capítulos revelados em Medina, num período posterior ao percurso do 

profeta referem-se à legislação social e a princípios jurídicos e morais para a constituição e ordenação 

da comunidade. 

b) A palavra “sunna” foi usada pelos árabes pré-islâmicos para referir a sua lei tribal ou 

comum; no Islão passou a ter o significado de exemplo do profeta, isto é, as suas palavras e acções. Os 

“hadiths” (uma colecção de pensamentos atribuídos ao profeta) fornecem os meios pelos quais as 

palavras e as acções de Maomé são dados a conhecer. Seis destas colecções, compiladas no século IX, 

passaram a ser olhadas como especialmente verdadeiras e importantes pelo maior grupo do Islão, os 

sunitas (outro grande grupo, os xiitas, tem os seus próprios “hadiths”). 

c) A doutrina do “idjmã” foi iniciada no século VIII para unificar a teoria e prática legais, 

bem como para suprimir diferenças individuais e regionais de opinião. Desde o século VIII, o “idjmã” foi 

um princípio de rigidez de pensamento; questões nas quais o consenso foi atingido na prática foram 

consideradas fechadas, e interrogações substanciais das mesmas proibidas. As interpretações aceites do 

Corão e o conteúdo actual da “sunna”, todos convergem finalmente no “idjmã”. 

d) O “ijtihad”, que significa esforçar-se ou exercitar-se pessoalmente, foi necessário para 

encontrar a solução legal ou doutrinal para um novo problema. No primeiro período do Islão, porque o 

“ijtihad” tomou a forma de opinião individual, havia uma abundância de opiniões conflituais e caóticas. 

No século VIII o “ijtihad” foi substituído “qiyâs” (raciocínio por analogia estrita), um procedimento 

formal de dedução baseado nos textos do Corão e dos “hadiths”. A transformação do “idjmã” num 

mecanismo de conservação e aceitação de um corpo definitivo de “hadiths” virtualmente fechou a fonte 

de “ijtihad”. Contudo, alguns pensadores muçulmanos continuaram a reivindicar o direito de novos 

“ijtihads”. Estes e os reformadores dos séculos XVIII e XIX ampliaram a aceitação deste princípio. 

 

1.3 Alguma doutrina 

 

a) A concepção de Deus 

 A doutrina acerca de Deus no Corão, é rigorosamente monoteísta: Deus é um único; Ele não tem 

igual. Os muçulmanos acreditam que não intermediários entre Deus e a criação. Enquanto a Sua 

presença se supõe estar em toda a parte, Ele não inere a nada. Ele é o único criador do universo, sendo 

cada criatura testemunho da sua unidade e domínio. Mas é também justo e misericordioso: a sua justiça 

assegura ordem na criação. Nesta nada está fora do lugar. A sua misericórdia é infinita e abrange tudo. A 

criação do universo é vista como acto primeiro da misericórdia, pelo qual todas as coisas cantam as suas 

glórias.  
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O Deus do Corão, descrito como majestoso e soberano, é também um deus pessoal. Está 

próximo do homem e, sempre que uma pessoa em necessidade o chama, ele responde. Sobretudo, é o 

Deus que indica o caminho certo ao homem. A imagem de Deus na qual os atributos de poder, justiça e 

misericórdia se interpenetram é tributária da tradição judeocristã, apesar de sofrer algumas 

modificações, e também dos conceitos da Arábia pagã, aos quais deu uma resposta efectiva. Os árabes 

pagãos tinham uma fé cega e acreditavam num inexorável destino sobre o qual o homem não tinha 

controle. Perante este destino forte mas insensível, o Corão apresenta um Deus poderoso mas 

misericordioso. E assumiu o monoteísmo, rejeitando todas as formas de idolatria e eliminando todos os 

deuses e divindades que os árabes adoravam. 

 

b) A concepção do Universo 

 Para provar a unidade de Deus, as leis do Corão frequentemente referem a ordem do Universo. 

Não há descontinuidade ou vazios na natureza. A ordem é explicada pelo facto de cada ser criativo ter 

uma natureza definitiva. Esta natureza, embora permita a cada ente funcionar num todo, tem limites; 

esta ideia de limitação de tudo é um dos dogmas, tanto na cosmologia como na teologia do Corão. O 

Universo é, portanto, autónomo, no sentido de que tem as suas leis próprias de comportamento, mas 

não autocrático, porque essas leis foram estabelecidas por deus. Toda a criatura é limitada, dependente 

face a Deus, que é por sua vez ilimitado, independente e auto-suficiente. 

 

c) A concepção do Homem 

 É com o homem que o Corão está fundamentalmente preocupado. A tradição judeo-cristã da 

queda de Adão é aceite, mas o Corão afirma que Deus perdoou a Adão no acto da sua desobediência, 

que não é assumido como pecado original. No Corão, o homem é o ser mais nobre da criação. Todas as 

criaturas foram feitas para o servir. Nada na criação foi feito sem uma finalidade, e o homem foi criado 

para ser obediente à vontade de Deus.  

O Corão descreve, contudo, a natureza humana como faltosa e débil. Enquanto tudo no 

Universo tem limite natural e toda a criatura reconhece a sua limitação e insuficiência, o homem é 

rebelde e cheio de orgulho, arrogando-se para si próprio o atributo de auto-suficiência. O orgulho, é 

assim, o pecado cardeal do homem porque, não reconhecendo as suas limitações essenciais, torna-se 

culpado por querer tornar-se igual a Deus, violando a sua unidade. A verdadeira fé, assim, consiste em 

acreditar na unidade divina e na submissão a Deus. 

 

d) A concepção da Sociedade 

 Porque a finalidade da existência do homem é a submissão à vontade divina, o papel de Deus na 

relação com aquele é de ordenar e comandar. Enquanto o resto da natureza obedece a Deus 
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automaticamente, só o homem possui a escolha de obedecer ou não. Com a fé na existência do 

demónio, o fundamental do homem passa a ser a luta moral. O reconhecimento da unidade de Deus é 

meramente intelectual. A doutrina de auxílio social, impondo a ajuda aos que sofrem e o apoio aos que 

o necessitam, constitui parte integrante do ensinamento islâmico. A prática da oração ou outros actos 

religiosos será vazia se não acompanhada de serviço aos necessitados. A prática da usura é proibida, e o 

reconhecimento dos direitos dos pobres é um dever do muçulmano. Com esta doutrina cimentando o 

crescimento da fé, emerge a ideia de uma comunidade dos crentes que se declaram irmãos uns dos 

outros.  

Os muçulmanos são descritos como a “melhor comunidade feita para a humanidade”, cuja 

função é “praticar o bem e proibir o mal” (Corão). A cooperação e o bom conselho dentro da 

comunidade são enfatizados e a pessoa que deliberadamente tente prejudicar os interesses da 

comunidade deve ser severamente punida. Os opositores dentro da comunidade devem ser combatidos 

com a força armada, se não for possível fazê-lo pela persuasão.  Nesta conformidade, a doutrina da 

“jihad”, em vista da constituição da comunidade como base do poder, é o passo lógico. “Jihad” significa 

luta activa, usando a força armada, se necessário. O objectivo da “jihad” é, não a conversão dos 

indivíduos ao Islão, mas a tomada de controlo político sobre os assuntos colectivos da sociedade, para a 

dirigir de acordo com os princípios do Islão. As conversões individuais ocorrem como consequência 

deste processo, quando o poder passa para as mãos da comunidade muçulmana. Na doutrina islâmica 

em vigor, as conversões forçadas são proibidas, dada a revelação corânica da distinção do bem e do mal, 

de tal forma que cada um possa seguir o que escolher.  Do mesmo modo, é estritamente proibido fazer 

a guerra para procurar a glória mundana ou o poder.  

Com o estabelecimento do império muçulmano, contudo, a doutrina do “jihad” foi modificada 

pelos líderes da comunidade. A sua preocupação principal passou a ser a consolidação do império e a 

sua administração, e assim, interpretam o ensinamento de uma forma mais defensiva que ofensiva. Para 

além de uma noção de justiça económica e da criação de uma forte comunidade ideal, o profeta 

efectuou uma reforma geral na sociedade arábica, em particular protegendo os seus segmentos mais 

fracos: os pobres, os órfãos, as mulheres, os escravos. A escravatura não foi legalmente abolida, mas a 

emancipação dos escravos foi encorajada pela religião como acto meritório. Os escravos receberam 

direitos, incluindo o de adquirir a sua liberdade mediante um pagamento. Foi também negado o 

infanticídio feminino, praticado em certas tribos.   

As distinções e privilégios baseados na origem tribal ou raça, foram repudiados no Corão. Todos 

os homens são declarados filhos iguais de Adão, e a única distinção reconhecida à vista de Deus é 

baseada na piedade e nas boas acções. A antiga instituição tribal da vingança segundo a qual não era 

necessariamente o assassino que era executado mas uma pessoa da mesma origem tribal foi abolida. 

Surgiu, assim, a exaltação de um ideal islâmico de virtude moral e piedade. É encorajado o casamento, 

tolerando-se a poligamia (pré-existente ao Islão), embora em termos limitados. De salientar a 

possibilidade de o marido poder repudiar unilateralmente a mulher. É também valorizada como virtude 

a castidade, punindo-se mesmo o adultério (o Corão impõe 100 chicotadas, tendo a tradição agravado a 

pena, quanto aos casados, para o apedrejamento até à morte).  
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O direito é visto como conjunto globalizante de comandos (a lei islâmica), verdadeira mistura de 

preceitos morais e sociais. Por isso, a lei islâmica regula todos os actos humanos, públicos ou privados, 

não distinguindo as esferas religiosa e temporal. Também em consonância, são considerados como 

relevantes os estados de espírito ou intenções do agente. Sendo bastante valorizadas a aceitação 

consensual dos destinatários da lei, isto é, a vontade geral da comunidade: porém a construção do 

direito é feita a partir das “raízes da lei”: o Corão e a “sunna”, quer aplicados directamente, quer 

argumentados por analogia.  

O Estado muçulmano é, naturalmente, confessional, não sendo porém pacífica a definição do 

seu papel na sociedade islâmica. A propósito destas divergências discutiram bastante sunitas e xiitas, 

sendo estes últimos os de posições mais radicais. 

 

e) Outros aspectos doutrinários (julgamento pessoal e julgamento das comunidades) 

  Para comunicar a verdade da unidade divina, Deus enviou mensageiros ou profetas. A fraqueza 

do homem leva-o a rejeitar a unidade divina, incitado pelo demónio. A resposta do homem à mensagem 

dos profetas, apesar de todo o Universo estar cheio de sinais de Deus, tem sido pequena. Poucos são os 

que aceitaram a verdade. A maior parte rejeitou-a e os homens tornaram-se descrentes. Mas é sempre 

possível a um pecador arrepender-se e redimir-se por uma verdadeira conversão à verdade. Deus está 

sempre pronto a perdoar, e o arrependimento sincero apaga todos os pecados, repondo a pessoa no 

estado de graça com que começou a vida. Os profetas são homens especialmente escolhidos por Deus 

para seus mensageiros. O Corão reconhece todos os profetas sem discriminação. Mas alguns foram mais 

dotados de qualidades que outros. A alguns, Deus, frequentemente, permite a prática de milagres.  

Todos os profetas são humanos e nunca participam da divindade: são simplesmente 

destinatários da revelação de Deus: Maomé é aceite como o último profeta, o maior de entre eles, 

tendo as mensagens dos que o antecederam como que consumidas pelo seu ensinamento. Não fez 

milagres, excepto o Corão, que não poderia ser feito por nenhum homem só. O anjo Gabriel trouxe o 

Corão para o coração do profeta (note-se que o Corão nega categoricamente a sua origem em qualquer 

fonte terrena). No último dia, quando o mundo chegar ao fim, os mortos ressuscitarão e serão julgados 

de acordo com os seus actos.  

Embora o Corão fale sobretudo em um julgamento pessoal, há versículos que falam no 

julgamento das comunidades, de acordo com as suas próprias escrituras. Em conformidade, o Corão fala 

também na “morte das comunidades”, cada uma das quais tem um fim definido. A avaliação, contudo, 

será individual, quaisquer que sejam os termos da regência do seu comportamento. De acordo com a 

estrita doutrina corânica, não há intercessão, embora Deus possa, na sua misericórdia, perdoar certos 

pecadores, como acima referimos.  

Os condenados arderão no fogo do inferno, e os que se salvam gozarão das alegrias do paraíso. 

Tanto o céu como o inferno são ao mesmo tempo espirituais e físicos. 
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1.4 Diversidade em termos culturais 

 A vasta área de predominância islâmica que se estende por zonas tão diferenciadas, provoca 

naturalmente a existência de grandes diferenças culturais.  

Para isso contribuem, além das diferentes estruturas socioculturais nas quais o Islão se 

implantou, os fenómenos de assimilação cultural, as diversidades étnicas e, por vezes, o afastamento ou 

isolamento demográfico. Assim, a diversidade no seio do islão não se limita aos grupos religiosos, que 

focaremos em seguida. Abrange a língua, a organização social, os costumes e tradições. 

 Povos tão diversos como o árabe, malaio, indiano, iraniano, sudanês ou do Magreb, têm as suas 

características próprias não obstante a sua integração na comunidade de valores islâmicos tão 

frequentemente invocada (v.g. a Indonésia, pais predominantemente muçulmano conservou, em muitas 

das suas tribos, uma estrutura matriarcal). 

 

2. GRUPOS RELIGIOSOS EM PARTICULAR 

 O Islamismo, difundido por centenas de milhões de homens, inclui tendências divergentes mas 

ou menos autónomas.  

As divergências não devem, porém, fazer crer na fragmentação do Islão. Muitas delas são tão só 

aparentes, ou eventualmente superficiais; outras, são de facto realidade, mas estão em geral 

ultrapassadas, sobretudo fora de alguns estreitos círculos de eruditos.  

Nalgumas seitas islâmicas, divergências reais têm-se feito notar, pelas importantes influências 

políticas e ideológicas, surtidas em grupos contestatários e revolucionários, activos em diversos países 

do Médio Oriente e da Ásia Ocidental.  

Subsistem, exacerbando a importância, por vezes pequena, dos seus seguidores dentro da 

família islâmica e por outro lado, da sua origem não teológica ou dogmática, mas frequentemente 

resultante de diferenças políticas meramente conjunturais.  

Não se nega, antes se afirma, o desenvolvimento de importantes originalidades nas práticas 

políticas, sociais e religiosas de cada uma das seitas, do que resulta, naturalmente, a consolidação das 

tendências. 

 Após uma breve “idade de ouro” que se seguiu à morte de Maomé, os qoreichitas, tribo do 

profeta, sofreram violentas lutas interinas, nas quais se defrontaram as facções legitimista e a 

tradicionalista. Esta última (omeyadas) iria preponderar e vencer. A primeira, cindida, iria dar origem às 

seitas xiita e karedjita. 
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 O único e verdadeiro foco originário de discórdia entre estas três tendências foi a forma de 

escolha do califa, questão que certamente muito interessava aos líderes de cada facção em luta como 

aos seus colaboradores próximos e apaniguados. 

 Entre os omeyadas, depois sunitas, que saíram vencedores, a solução adoptada foi a da escolha 

pelo califa do seu sucessor.  

Os xiitas, legitimistas, aplicaram o princípio da veneração do sangue do profeta e dos 

respectivos sucessores, naturalmente.  

Por último, os karedjitas, puritanos, suprimindo critérios tribais, afirmaram a aplicação de 

rigorosos critérios religiosos e morais de tal modo severos que frequentemente o cargo ficaria vago por 

falta de candidato perfeito.  

 Com o passar dos anos foram surgindo importantes divergências e especificidades, apoiadas em 

extraordinárias e curiosíssimas divagações teológicas e buscas filosóficas, que deram aos vários grupos e 

subgrupos características muito marcadas.  

Não saberíamos relatar aqui nem o detalhe, extremamente complicado, das lutas históricas que 

se desenrolaram entre os diversos sectores de opinião e entre estes e os sunitas, nem todas as 

particularidades teológicas dessas diversas seitas.  

Tentaremos incluir indicações sumárias sobre as principais tendências religiosas do Islamismo, 

bem como a sua importância actual. 

  

2.1 Karedjismo 

 Actualmente quase sem expressão, os karedjitas distribuíram-se pelo mundo muçulmano em 

pequenos núcleos, dos quais são exemplo os das tribos nómadas saarianas. Aliás, a teoria karedjita do 

califado não podia deixar de agradar aos berberes. Estes, com sentimentos tribais anárquicos, 

acomodavam-se mal à autoridade dos governos árabes enviados do oriente, preferindo aproximar-se de 

uma seita que os deixasse livres para escolher eles mesmos, e dentro de eles mesmos, o seu “iman”, ou 

líder espiritual. Por isto mesmo, o Karedjismo desempenhou um papel histórico considerável na 

islamização do norte de África berbere. Combatida pelo Xiismo, esta seita seria empurrada para os 

confins do deserto, onde se constituíram pequenas comunidades solitárias.  

No aspecto teológico, os karedjitas tenderam para um certo racionalismo que os aproximou da 

corrente dos mutazilistas, verdadeiros dissidentes dogmáticos islâmicos, actualmente absorvidos por 

outras seitas. As suas exigências espirituais requerem, para além da oração, um extremo puritanismo, 

físico e moral, punindo-se mesmo o pecado de palavra. Praticar qualquer falta grave sem 

arrependimento sincero equivale a deixar de ser muçulmano. Para além disso, as boas obras são parte 

integral do culto da fé. Este idealismo, agressivo, impõe a militância ou “jihad” que os karedjitas 

consideram um dos princípios cardinais, ou pilares do Islão. Neste sentido legitima-se a imposição da 
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verdade de Deus pela cimitarra! Aliás este foi um dos aspectos que, tendo tornado os karedjitas 

fanáticos altamente inflamáveis, os fez rejeitar qualquer autoridade política estabelecida.  

Apesar de ser essencialmente uma história do passado, o Karedjismo deixou uma influência 

permanente no Islão, pelas reacções que contra ele houve. Por um lado, forçou os líderes da 

comunidade religiosa a condenar a intolerância e o fanatismo religiosos. Por outro impulsionou 

movimentos de reforma que foram aparecendo no Islão, e que aproveitaram os postulados morais, o 

zelo e militância karedjita. 

 

2.2 Mutazilitismo 

 Com os karedjitas, o ímpeto teológico pensante veio de dentro do Islão. Porém, o mundo 

muçulmano viu-se, na história, frequentemente confrontado com outras culturas e sistemas de 

pensamento. Desde o início do século VIII da era de Cristo, fizeram-se traduções para árabe de trabalhos 

filosóficos e científicos oriundos da Grécia (foi aliás por essa via que na Idade Média os clássicos gregos 

chegaram aos europeus). Daí que tenha emergido na teoria islâmica um movimento racionalista.  

Como os karedjitas, os mutazilistas entenderam que as boas obras são parte integrante da fé. 

Por isso, ao contrário dos partidários do karedjismo, defendem como parte central da sua doutrina que 

o homem é livre para escolher e actuar. Como tal é, naturalmente, responsável pelas suas acções. Logo, 

a predestinação humana é incompatível com a justiça divina e a responsabilidade humana. Daí que se 

reconheçam dois poderes, ou actores, no universo: Deus na natureza e o homem no domínio da acção e 

moral humanas.  

Defendendo que a razão humana, independentemente da revelação, é capaz de distinguir o 

bem do mal, os mutazilistas atribuem ao homem a obrigação moral de praticar o bem, ainda que não 

houvesse profetas ou revelação divina.  Por outro lado, a revelação é objecto de interpretação em 

conformidade com os ditames da ética racional, o que bem denota a influência greco-ocidental. À 

revelação é dada uma dupla função, não redundante nem passiva, apesar da importância do esforço 

intelectual racional. Por um lado deve ajudar o homem a escolher o bem, levando-o a não contrariar o 

seu próprio julgamento racional, em conflitos entre o bem e o mal. Por outro, comunica ao homem as 

obrigações positivas da religião (v.g. a oração), que sem a revelação não poderiam ser conhecidas.  

O Corão é produto de um atributo eterno de revelação, apesar de não ser ele próprio eterno. 

Esta tese contraria o entendimento tradicional. À boa maneira árabe, custaria a vida a um dos seus 

defensores!  

É também característico dos mutazilistas entender que as recompensas para os bons e as 

punições para os maus serão levadas a cabo no dia do julgamento final. Não se admitem perdão para os 

pecadores e castigo para os justos porque isso seria uma incoerência, o que não é concebível em Deus.  

Não havendo, pois, possibilidade de intercessão pelos faltosos, não resta senão ser bom. Para 

além do racionalismo, há que reconhecer nos mutazilistas pragmatismo! 
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2.3 Sufismo 

 Esta corrente, dissidente intelectual e teológica, emergiu de reacções puramente ascetas de 

certas personalidades religiosas, sensíveis à generalização de hábitos mundanos, instalados na 

comunidade muçulmana. Englobou três fases distintas: ascetismo, uma fase moral; êxtase, uma fase 

emocional, em comunhão com Deus; por último uma fase cognitiva, na qual o conhecimento da 

revelação era o ideal a seguir.  

Esta última fase desenvolveu-se paralelamente ao Xiismo, fazendo o sufismo concorrente 

daquele. Os adeptos desta tendência consideram-se portadores de um conhecimento privilegiado, 

porque intuitivo e separado da revelação profética. De notar, no Sufismo, a discussão acerca da 

superioridade ou inferioridade dos santos em relação aos profetas. 

  

2.4 Sunismo 

 A antecipação histórica e cronológica de karedjitas e mutazilistas fez caracterizar em boa 

medida a corrente de pensamento sunita como doutrina de respostas e reacções àquelas seitas. Esta 

corrente é incontestavelmente maioritária, constituindo o principal tronco do Islão.  

“Sunna” é um termo árabe que é enfaticamente traduzido pelo “exemplo dado pelo profeta”, 

“caminho definido para o bem” ou expressões semelhantes. Neste contexto, é frequente os sunitas 

fazerem acompanhar “sunna” de “al-jama ah”, isto é, “consolidada maioria da comunidade”. Com isto 

pretendia associar-se a “sunna” à maioria da população, dando-lhe esta o seu aval contra posições tidas 

como periféricas e sectárias, por definição erróneas. Aliás, a noção da maioria foi dos factores 

fundamentais de expansão da ortodoxia sunita. Inclusivamente, foi atribuída ao profeta a condenação 

das minorias, contraposta à salvação certa das maiorias.  

Apesar de condenar as dissidências, qualificando-as de heréticas, o sunismo tentou certas 

aproximações, mantendo no entanto o seu núcleo fundamental. Assim, como causas de exclusão do 

Islamismo temos a negação da unidade de Deus ou da profecia de Maomé. Aliás, a fé foi definida e 

reforçada enquanto crença. As boas acções, sendo enriquecedoras da qualidade da fé, não estão 

incluídas na definição e natureza daquela. Quanto à questão do futuro, a ortodoxia sunita tentou 

compatibilizar a responsabilidade humana com a omnipotência divina, retirando porém independência 

ao homem enquanto actor no Universo, contrariamente aos mutazilistas, como se disse.  

Em muitos pontos, as concepções essenciais dividem-se, de acordo com a escola sunita de onde 

provêm. As mais representativas desde o século X são a escola de Al Ash ari e a de Al Maturidi. A 

primeira, mais tradicionalista, veio a predominar, defendendo a dependência da actuação humana em 

relação a Deus e a determinação divina do bem e do mal. A segunda escola, mais próxima da tendência 

mutazilista, dá autonomia à actuação humana e capacidade à razão para encontrar o bem e o mal. A 
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evolução do Sunismo, sob a orientação da escola de Al Ash ari, torna característica da seita uma visão 

determinística da vida, pelo ênfase dado à omnipotência divina. 

 

2.5 Xiismo 

 O xiismo é a outra seita de real importância sobrevivente no Islão. Como ficou dito, teve origem 

no legitimismo de Ali, familiar do profeta. Este legitimismo foi usado para cobrir os protestos e 

contestações contra a hegemonia arábica dos omeyadas, e para agitar e fomentar reformas sociais. 

Gradualmente, porém, os xiitas desenvolveram um suporte teológico para as suas posições sociais. 

Provavelmente sob influências gnósticas (esotéricas e especulativas) e iranianas (dualísticas), a figura do 

líder político, o “imam”, chefe exemplar, foi transformado num ser metafísico, verdadeira manifestação 

de Deus, autêntica luminária infalível. Esta concepção é, aliás, consequência do legitimismo, doutrina 

que impõe a descendência do profeta como poder instituído. Na base desta doutrina da “imamologia”, 

os xiitas dão ênfase ao idealismo e ao transcendentalismo, que os distingue do pragmatismo sunita. 

Aqueles crêem na infalibilidade de um só, o “imam”, estes proclamam o consenso (“idjmã) como fonte 

de conhecimento e decisão. Também em contraste com o Sunismo, o Xiismo adopta a ideia mutazilista 

da liberdade de decisão e capacidade de conhecimento do bem e do mal. Apesar disso, a posição acerca 

da relação fé/actuação social é a mesma dos sunitas.  

Dissidente e minoritário, fundado num princípio de legitimidade e oposição, o Xiismo foi 

frequentemente perseguido. Muitos dos “imam”, sobretudo os que mais se demarcaram foram mortos, 

normalmente de forma violenta. Este “martírio” do “imam” tocou violentamente a imaginação trágica 

dos xiitas. Para além de celebrações anuais em memória, na festa de “Achoura”, clássica festa dos 

mortos do Islão, que toma para esta seita uma coloração particular, o Xiismo adoptou o princípio de 

“taqiyah”, ou dissimulador da fé em ambientes hostis. Este princípio, essencialmente prático na sua 

origem, veio a ser uma parte importante do ensino e actuação xiitas. Da orientação xiita regular 

demarcam-se uma variedade mais ou menos extremista de seitas. Os ismaelitas, divididos em nizanitas 

e mustalistas, sendo das mais importantes, absorveram as mais extremistas ideias, defendendo por 

exemplo a visão do Universo como um processo cíclico. Apesar disso, Aga Khan III, o grande líder 

ismaelita da primeira metade do século XX, tomou várias posições tendentes a aproximar os seus 

seguidores do ramo principal da religião islâmica.  

Várias outras seitas nasceram fora do movimento geral dos xiitas, como os nuzayritas, os 

yaziditas e os druzos, dos quais apenas estes últimos têm número considerável de seguidores. De referir 

ainda a seita bahaiista, cuja origem recente (século XIX) esteve num movimento clerical iraniano.  

Uma qualquer descrição, como a deixada, das várias correntes e seitas do mundo religioso 

islâmico, não pode ser feita sem se fazer acompanhar de algumas observações complementares. 

 Em primeiro lugar, deve vincar-se a supremacia da seita sunita dentro dos muçulmanos na sua 

globalidade. Mais que seita, o sunismo é, antes, a corrente vulgar da religião, a mais difundida e 

elaborada, confundida por vezes com o próprio islamismo. Aliás, neste mesmo estudo não se distingue o 
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que é islamismo “tout-court” e o que é sunismo, caracterizando-se na primeira parte do Islão, 

apontando fundamentalmente linhas de força da tendência sunita.  

Por outro lado, isso não significa o eclipse total das outras seitas.  

Para além do caso xiita, à parte, a referência às outras seitas não deve omitir-se ao estudar-se o 

mundo espiritual e intelectual muçulmano. Desde logo, porque algumas tendências conservam adeptos, 

ainda que em número reduzido e dispersos. Depois, porque a influência destas seitas sobre o 

pensamento e acção sunita foram historicamente, e são na actualidade, de grande importância para a 

delimitação do sunismo, o que aliás é facilmente explicável atendendo à teoria do consenso da maioria 

(“al-jama ah”).  

O Xiismo é um caso à parte pelo grande número de adeptos que reúne, sobretudo na Índia, na 

Síria, no Irão, no Afeganistão, na Ásia Central e no Iemén. Uma outra observação importantíssima a 

fazer, ligada a este aspecto, prende-se com as consequências do pensamento e da acção das várias 

seitas na evolução histórico-política. Alias, os xiitas e as suas sub-seitas têm especial referência nesta 

matéria. Veja-se a influência que as doutrinas druza e ismaelita têm tido nos vários conflitos no médio 

oriente ou observe-se a evolução do Irão pós-revolucionário, fortemente influenciado pelo ramo central 

xiita. Aliás, este suporte religioso e doutrinário não está ausente dos conflitos políticos, diplomáticos e 

até militares que os persas têm mantido com outros países muçulmanos, normalmente de orientação 

sunita.  

É, pois, importante para compreender o mundo árabe, conhecer as divergências religiosas, 

determinantes da vida dos muçulmanos e sobretudo estudar e entender as concepções (ou a 

concepção) do que vamos chamar de “direito muçulmano”. 

 

3. ISLAMISMO E CRISTIANISMO: diálogo ou confrontação? 

3.1 Colocação do problema 

 A necessidade de diálogo, colaboração e entendimento entre o “mundo desenvolvido” e o 

“mundo não desenvolvido”, envolve, a nosso ver, um esforço de diálogo civilizacional. No espaço 

mediterrânico, esse diálogo civilizacional passa necessariamente por um diálogo entre Islamismo e 

Cristianismo. Pensamos que este diálogo só é possível, se a partir de um esforço de conhecimento de 

cada um dos interlocutores.  

Foi dentro desta perspectiva que tentámos dar uma imagem, com a objectividade e brevidade 

possíveis, da realidade islâmica. Ao longo dos séculos, Islão e Cristianismo não cessaram de se opor, 

chegando muitas vezes à confrontação. Raramente tentaram compreender-se.  Como encara o Islão o 

Cristianismo? Como encara a “religião de Jesus Cristo” o Islamismo? É o que veremos seguidamente. 
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3.2 O Cristianismo visto pelo Islamismo 

 Para os muçulmanos, como já referimos (v. supra), Jesus é um dos grandes profetas. De facto, a 

revelação divina começou com Adão e incluiu profetas como Noé e Moisés. Contudo, ela só ficou 

completa com Maomé.  

O Cristianismo é, na sua essência, como que um caminho em direcção ao Islão.  

Não só o Islão não se opõe ao verdadeiro Cristianismo, mas antes diz completá-lo.   

As escrituras judaicas e o Evangelho são também a palavra de Deus, que será depois retomada, 

condensada e valorizada no ensinamento do Corão. 

 De onde parte a dificuldade de Cristãos e muçulmanos se reconhecerem como irmãos? 

 Aos olhos dos muçulmanos, o principal obstáculo ao diálogo tem origem na recusa dos cristãos 

em reconhecer Maomé como profeta e o Corão como uma lei profética. Seria como que a reciprocidade.  

Os partidários do Islão acusam os Cristãos de manipular as escrituras. Para alguns, haveria 

mesmo falsificação e supressão dos textos que anunciariam a vinda de Maomé. Para outros, menos 

ousados, as interpretações erradas das escrituras impedem a verdadeira compreensão de Jesus como 

profeta (não Deus), e o anúncio de Maomé (S. Paulo e os cristãos posteriores teriam sido os 

responsáveis por estas interpretações).  

São negados pelos muçulmanos os dogmas da Incarnação, da Trindade Divina da Ressurreição 

de Cristo. Muitos pensadores islâmicos, em contrapartida, tendem a minimizar as diferenças 

dogmáticas, sublinhando a fé num só Deus comum e a defesa dos valores religiosos e humanos num 

mundo contemporâneo materialista. 

 Uma questão se coloca: o Corão promete a recompensa final mesmo aos cristãos que 

praticarem boas obras. Contudo, para a maior parte dos pensadores muçulmanos, sobretudo do 

passado, esta promessa desfaz-se com a fé num evangelho “falsificado”.  

Alguns autores mais recentes vêm a admitir a salvação final de cristãos, não pela sua pertença a 

uma igreja, mas na medida em que sejam fiéis à verdadeira palavra de Jesus, colocando-se desta 

maneira próximos da fé muçulmana autêntica. 

   

3.3 O Islamismo visto pelo Cristianismo 

 O Islão chegou a ser visto como uma heresia cristã (por S. João Damasceno).  

Mais tarde, devem referir-se colaborações entre cristãos e muçulmanos trabalhando em equipa, 

a pedido do califas, para traduzir em árabe os pensadores da Grécia antiga (século X). 
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 As cruzadas e as suas tentativas de conquista não cessaram, do século XI ao século XIII, de 

endurecer as posições. O Islão era o inimigo da Cristandade. Foram frequentes as “Refutaciones 

Alcorani”, muitas delas pouco exactas quanto ao conteúdo do que combatiam.  

Mas até ao século XV, chegaram a ser frequentes as cadeiras de ensino do árabe nas 

universidades do Ocidente.  

Nos séculos XV e XVI, as ameaças de invasão turca fizeram de novo do Islão um inimigo dos 

cristãos (refiram-se a título de exemplo as fortes críticas que Lutero teceu).  

Se excluirmos alguns relatos de viagem e certas obras de polémica, os séculos XVII e XVIII não 

iriam mais longe do que o folclore e o exotismo. Aliás, com algumas honrosas excepções, a cultura 

ocidental moderna, cristã ou descristianizada, praticamente desconhecia a religião muçulmana.  

No século passado, o Islão apresenta-se como a religião professada por países atrasados ou 

colonizados. É um fatalismo que degrada o homem, vazio de moral e incapaz de acompanhar os 

progressos científicos e técnicos.  

De então para os nossos dias podem referir-se várias linhas de orientação: a posição comum de 

desconhecimento ou rejeição não esclarecida; o aprofundamento sério dos estudos islâmicos com 

intenções de apologética cristã; a intensificação dos estudos numa perspectiva científico-histórica e 

linguística, etc.  

Dá-se nas universidades europeias um “reconhecimento” destes estudos que, muitas vezes 

fizeram redescobrir aos estudantes muçulmanos as suas próprias riquezas passadas.  

Por último, há uma linha de pesquisa e pensamento que tenta partir de uma análise à luz do 

Cristianismo. Aqui não há intenções apologéticas, mas apenas de apreender o que de verdadeiro e 

positivo existe nesta religião (esta maneira de proceder é aplicada também a outros credos não 

cristãos). Pensamos que este é o primeiro passo do Ecumenismo. 

 Esta orientação salienta aspectos como a aceitação de um Deus único, que cria e recompensa os 

justos, a valorização de um arrependimento sincero, a prática de virtudes religiosas de humildade, 

paciência perante as provações, entre outras.  

Cabe aqui citar um texto significativo da orientação oficial da Igreja Conciliar. Trata-se de uma 

passagem da Constituição Dogmática “Lumen Gentium”: “o destino de salvação abrange igualmente 

aqueles que reconhecem o Criador, em primeiro lugar os muçulmanos que professam a fé de Abraão, 

adoram connosco o Deus único Misericordioso, futuro juiz dos homens no último Dia”. 

 

3.4 O desafio do diálogo 

 Os pontos de vista contrastados do Islão sobre a religião cristã e do Cristianismo sobre a religião 

do Islão impelem sem dúvida, ao diálogo muito embora revelem quanto a empresa é delicada. 
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 Apraz-nos verificar uma tendência recente no bom sentido: realizam-se encontros, colóquios e 

outras iniciativas de diálogo, de que se pode referir o exemplo da criação, em Beirute de um Instituto 

Islamo-Cristão, onde trabalham, conjuntamente, cristãos e muçulmanos.  

São já menos raros os livros europeus sobre o Islão com uma apreciação objectiva de todas as 

suas facetas, bem como obras islâmicas que falem com abertura e simpatia de Cristo, dos cristãos e do 

“seu mundo”. 

 Não podemos esquecer que há obstáculos ao diálogo, para além dos puramente linguísticos 

(que têm sem dúvida importância na despicienda). E não podemos olvidar também que se torna difícil, 

para um muçulmano, dissociar o Cristianismo de certas páginas da sua história (v.g. o espírito das 

cruzadas, a violência de muitos ataques verbais ao Islão ou o aproveitamento colonial na expansão 

religiosa cristã).  

A mesma observação poderá ser efectuada reciprocamente (vejam-se a vontade de triunfo 

terrestre do Islão, os massacres e perseguições ou, mais recentemente, os acontecimentos no Irão ou na 

Líbia).  

Deve acrescentar-se aqui, com dificuldade adicional, o facto de raramente os muçulmanos se 

aperceberem de que estão face ao Cristianismo monoteísta. Com efeito, a Trindade de Deus dos cristãos 

transforma-se num obstáculo lógico. 

 Tudo isto mostra, de alguma maneira, a necessidade de um espírito de abertura, apartado de 

preconceitos, pronto a colocar-se no lugar do interlocutor para a partir daí construir pontes efectivas. 

Esta perspectiva não significa que se passe a um espírito de apologética de sinal contrário.  

Mas o mundo muçulmano tem o direito de ser escutado e compreendido do interior tal como 

ele se conhece a si mesmo. E aqui podemos, segundo Bergstrasser, dizer que “… o epítome do 

verdadeiro espírito árabe, a expressão mais decisiva do pensamento islâmico, o cerne essencial do Islão 

está no direito muçulmano.”. 

  

4. REFLEXÕES SOBRE A CONCEPÇÃO DE DIREITO NO ISLÃO 

4.1 Razão de ordem 

 Islão?  A que propósito uma abordagem sobre o seu “direito”? 

 Será razoável a “aposta”, o “risco” assumido na redução deste ponto à concepção de base, ao 

fundamento da ordem jurídica islâmica? 

 Não estaremos assim, ao considerar apenas o espírito, a alma de uma estrutura necessária ao 

viver e ao agir, a amputar um corpo que podíamos apresentar de uma forma mais completa e perfeita? 
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 Porque não um tratamento “global”, porque não um “debruçar” aparentemente mais 

equilibrado que incluísse a questão tão premente e actual da adaptação do direito muçulmano às 

exigências de um mundo moderno? 

 Porquê optar por particulares expressões de uma filosofia do direito (“ontológica” e 

“metafísica”) quando a onda da vanguarda é personificada por autores de concepções oriundas da 

sociologia ou de concepções ecléticas superadoras de um reducionismo sectorial? 

 Não será uma incoerência metodológica refugiarmo-nos numa posição filosófica neo-kanteana e 

ao mesmo tempo esquecer, mesmo que voluntariamente, a ideia de direito projectada na zona da 

ordem objectiva, esquecer a temporalidade e a historicidade, a imperatividade-normatividade, a 

vigência e a coercibilidade? 

 O desenrolar da exposição esclarecerá de modo positivo, esperamos, cada uma das questões 

aqui levantadas. Se o não conseguirmos resta-nos invocar o argumento de utilidade: “a teoria”… não 

deixa de ser, ela própria, “… constitutiva do universo prático” e por conseguinte o risco de uma 

incompletude útil ainda assim se justifica. 

 A autonomia do complexo cultural islâmico e o relevo da sua influência e presença no nosso 

mundo é manifesta. Pensamos no papel determinante que os povos árabes desempenharam no 

desenrolar da história das vizinhas comunidades islâmicas, na extensão geográfica e humana da crença e 

dos crentes e na irredutibilidade da consciência colectiva que a determina. 

 Ora sendo o Islão uma estrutura cultural tão importante no actual contexto mundial e tão mal 

conhecida e compreendida pelos ocidentais, cabe formular, em síntese, a derradeira pergunta que nos 

fornecerá a raiz deste trabalho, a sua razão de ser: de que forma podemos melhor apreender o valor e o 

significado intrínseco da estrutura civilizacional a que nos referimos? 

 Estamos certos de que nenhuma outra dimensão como a jurídica nos poderá revelar qual o 

íntimo da vida e do agir em comunidade, os elementos que integram a essência da ordem vigente, a 

concepção de base do direito islâmico a que o nosso estudo se reporta. 

 É nesta concepção de base que iremos encontrar o verdadeiro espírito enformador da estrututa 

cultural islâmica, o âmago da consciência colectiva que foi e é pedra basilar e suporte para uma 

comunidade. Por isso, nos debruçamos a partir de agora e unicamente sobre a especificidade da 

realidade jurídica islâmica, aquilo que verdadeiramente a distingue e individualiza perante os demais 

sistemas. 

 As acertadas palavras de Gibb (cit. R. David) exprimem bem o corolário lógico de tudo o que 

dissemos até este momento: o direito muçulmano foi (…) o factor mais importante para conformar a 

ordem social e a vida em comunidade dos povos muçulmanos; manteve coerente e firme a estrutura do 

islão e fez sentir a sua influência sobre quase todos os aspectos da vida social”. 
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4.2 Fundamento de validade 

a) Deus e o Homem 

 Não poderíamos iniciar esta parte (com o risco de nos repetirmos) sem uma prévia referência à 

visão social que é pressuposto da concepção específica que preside ao direito islâmico. 

 O primeiro dado é-nos fornecido pela própria etimologia da palavra “Islão”: o seu significado 

imediato é o de entrega, submissão a Deus. Os árabes acreditam que o fim da existência do Homem (tal 

como, aliás, o de qualquer criatura) é a submissão à vontade divina. A Deus (Alá) é atribuído o papel de 

guia ou supremo orientador da comunidade. 

 O princípio fundamental do Islão, é pois a absoluta unidade de Deus como poderoso e 

misericordioso senhor que tudo prevê e tudo realiza. Contudo, se toda a natureza obedece 

incondicionalmente à vontade de Deus, ao Homem é deixada a liberdade de optar pela desobediência. 

Embora livre no seu agir, a crença em Deus e o cumprimento dos ensinamentos de ordem ética e social 

contidos na mensagem revelada ao profeta (Maomé) são condições indispensáveis para a salvação. 

 Tendo por assente a existência do Demónio, a vida do Homem surge marcada por um conflito 

de ordem moral que se reflecte na afirmação da unidade e autoridade de Deus num primeiro nível e na 

doutrina do serviço e disponibilidade à sociedade num segundo nível, enformando a ideia da 

“comunidade de crentes”. Qualquer homem sujeito ao peso da sua responsabilidade, que tente ferir de 

algum modo tanto os interesses de Deus como os interesses da comunidade, deve ser punido de forma 

exemplar. 

 A partir do Corão (e das demais fontes sagradas) foram estabelecidos os princípios de actuação 

do homem na sociedade. A shari’a (lei santa do Islão) engloba todas as normas a observar nos vários 

domínios: do político ao religioso. 

 

b) Posição do direito em face da religião 

 A primeira observação que seguramente estranhará a um jurista ocidental é a de que o direito 

islâmico constitui apenas uma das faces da religião islâmica e não um ramo autónomo que possa ser, 

como tal, objecto de uma ciência individualizada. Por isso, qualquer abordagem do ordenamento 

jurídico dos países árabes terá de passar, necessariamente, por um estudo das relações entre a 

dimensão jurídica “stricto sensu” e a dimensão religiosa. 

 Tem-se distinguido no Islão entre uma faceta a que poderíamos chamar teológica, à qual caberia 

fixar os dogmas e determinar os elementos de fé em que o muçulmano deve crer e outra, a shari’a, que 

prescreve aos crentes o que devem ou não fazer, qual há-de ser a sua conduta nas relações não só com 

os demais membros da comunidade mas também com Alá. Esta concepção corresponde a uma visão de 

sociedade essencialmente teocrática, a partir da qual os juristas e teólogos muçulmanos elaboraram um 

direito abrangente. 
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 Salientamos aqui um vector que percorre todo o sistema jurídico islâmico e o contrapõe 

violentamente aos direitos de cariz ocidental – o único fundamento de validade do direito islâmico é o 

que decorre do facto de ele traduzir a vontade manifestada de Alá. 

 Se o direito, todo o direito, provém de Alá através da revelação feita ao profeta, teremos de 

aceitar que este direito é, em princípio, imutável, o que se depreende da própria natureza do fenómeno 

da revelação. A lei de Deus foi revelada ao homem num só momento e de forma definitiva; por isso, a 

sociedade deve adaptar-se à lei divina e não (como defenderia um jurista ocidental) gerar regras que 

correspondam aos problemas/exigências da vida em relação. Neste contexto se virá a afirmar que o 

trabalho dos juristas consistiu essencialmente na extracção do conteúdo, na descoberta, compreensão e 

formulação de uma lei de índole divina que já existia. 

 Só assim se pode compreender que a shari’a (“o complexo de regras divinas reveladas que o 

muçulmano crente deve observar para cumprir os deveres religiosos a que está obrigado”) cubra todas 

as manifestações da vida de um muçulmano e não apenas as do seu relacionamento social ou, se 

preferirmos, exterior. 

 A esta luz se compreende também a afirmação peremptória de René David – “…nenhum 

muçulmano pode permitir-se a ignorância do direito” – e a conclusão de Zweigert-Kötz após referir o 

papel dos preceitos éticos e da revelação divina na regulamentação da vida da comunidade árabe – “… a 

sociedade deve ser subserviente em todas as suas manifestações às exigências da religião”. 

 Daí que as fontes essenciais de direito (de que nos ocuparemos adiante) sejam basicamente 

integradas por preceitos éticos, o que permitiu a Coulson (cit. C. Chehata) caracterizar o direito 

muçulmano como o “sistema de deveres que recaem sobre o muçulmano em virtude da sua fé”. 

 Será possível, perguntamos nós, autonomizar uma tal realidade jurídica? E com base em que 

critérios? Por tudo o dito, podemos adiantar desde já que o direito islâmico apresenta duas 

especificidades essenciais: o direito é concebido como expressão da vontade divina, diversamente de 

qualquer concepção ocidental. Em consequência, o escopo do direito é mais vasto do que o dos nossos 

conhecidos sistemas de tonalidade ocidental. Regula não só a relação do homem com os seus iguais e 

com a comunidade política mas também tudo aquilo que respeita à sua própria consciência e à relação 

com o seu Deus (v.g. a esmola, a peregrinação, a oração). 

 Tais especificidades põem claramente alguns problemas de princípio relativamente à evolução 

do direito (v. infra ponto 4.4). Estamo-nos a referir, como é óbvio, à necessária afirmação de 

imutabilidade do axiológico-normativo. 

 Um dos conceitos fundamentais já referidos é o de shari’a – o termo significa literalmente o 

caminho que leva a Deus, um conjunto de comandos divinos, regras morais e princípios de fé impostos 

ao crente.  
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Este conceito exprime com fidelidade aquilo que descrevemos: uma relação entre religião e 

direito, teologia e lei assente no postulado de que a religião fornece a base, o fundamento para o 

direito.  Verifica-se assim uma situação de indivisibilidade que urge justificar. 

 Religião e Direito são realidades que o Islão associa de forma estreita.  

A verdade muçulmana não é apenas religiosa ou restrita a este domínio, é também jurídica, 

histórica, política… de forma geral é dogma tudo o que se pode ver como afirmado em cada hadith.  

A verdade jurídica subsumida do livro sagrado situa-se logicamente enquanto espécie de uma 

realidade mais vasta, no género que a envolve – a religião. Não há aqui, como se poderia pensar, 

confusão ou falta de rigor conceitual na distinção das realidades em presença. Esta confusão existe 

apenas, referem os doutores árabes, no espírito dos ocidentais. 

 Para os muçulmanos, a ideia de ambivalência permite conferir a cada acção humana um duplo 

valor que podemos figurar como verso e reverso da mesma medalha. Estamos perante uma negação da 

concepção racionalista de lei, necessariamente dualista ao admitir que num determinada domínio se 

deve apenas apelar á razão, construindo a barreira entre o domínio jurídico e o metafísico.  

O Islão, pelo contrário, é todo ele identidade, não admitindo nem querendo dimensionar a 

existência de realidades contrárias ou inconciliáveis. 

 Em síntese, a nossa construção é a seguinte: 

 O sistema jurídico islâmico assenta numa base metafísica, fundamenta-se nos princípios e 

normas reveladas por Alá a Maomé. 

 Verifica-se assim um fenómeno misto de indivisibilidade entre a religião e o direito, que se 

traduz em relações de conexão e relações de subordinação.  

Existe conexão porque a problemática humana e social é perspectivada numa concepção global 

que necessariamente abrange as duas dimensões (religiosa e jurídica); existe subordinação porque 

dentro desta concepção global todas as manifestações de ordem humana se devem encontrar 

dependentes de imperativos metafísicos, da vontade divina presente primariamente no Corão. 

 

c) Confronto com o direito canónico  

 Quase todos os autores que se debruçam sobre o direito islâmico insistem em compará-lo com 

o direito canónico tendo em conta sobretudo, que o direito islâmico é, tal como o canónico, o direito de 

uma Igreja, no sentido original – uma comunidade de crentes. 

 Deve contudo salientar-se que existem diferenças fundamentais entre eles. 

 O direito muçulmano é parte integrante da religião islâmica, participando do carácter revelado 

desta; por consequência, não existe nenhuma autoridade do mundo qualificada para a alterar. 
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 “Aquele que não obedece ao direito é um pecador que se expõe ao castigo no outro mundo; o 

que conteste uma solução do direito muçulmano é um herege que deve ser excluído da comunidade. A 

vida social não comporta, para um muçulmano, outras regras que não sejam as da sua religião, de que o 

direito muçulmano (dizemo-lo mais uma vez) constitui parte integrante.” (René David) 

 Assim se entende como o oposto ao direito canónico.  

O Cristianismo não proclama dogmas sobre a organização da sociedade (“o meu Reino não é 

deste mundo” Jo.19,36; “dai a César o que é de César…” Mt.22,21). 

 O direito canónico não é um sistema de direito destinado a substituir o direito civil – nunca foi 

mais do que um complemento destinado a regulamentar matérias não contidas nos vários “direitos 

civis” e não integradas no direito romano (excepto, e circunscrita a uma certa época histórica em 

matéria espiritual ou “de pecado”). 

 Não é também um direito revelado (embora repouse sobre os princípios revelados da fé e da 

moral cristã) mas obra do homem e não imediatamente palavra de Deus (exceptua-se v.g. os preceitos 

contidos no pentateuco – antigo testamento ou as bem aventuranças – novo testamento). A violação 

das suas regras não importa, normalmente, sanções no outro mundo. É lícito às autoridades 

eclesiásticas modificá-lo para o aperfeiçoar ou adaptar às várias circunstâncias. 

  De forma algo divergente, Chafik Chehata defendeu que o direito islâmico não é uma espécie 

de direito canónico (no sentido romanístico) porque, em rigor, o Islão não é uma Igreja – é antes e 

apenas uma religião – e se, na verdade, as obras sobre o sistema jurídico islâmico abrem com matérias 

relativas aos ritos espirituais, é porque tais ritos são componentes imprescindíveis à vida social. Este 

autor vai mesmo mais longe, ao pretender que os jurisconsultos árabes sempre distinguiram claramente 

o domínio da lei do da moralidade e religião. 

 Neste sentido será legítimo ver o direito islâmico que não sendo uma realidade paralela ao 

direito canónico, como um sistema jurídico “positivo”, positividade esta que não vamos directamente 

abordar. 

 

d) Conceito de lei e questões afins 

 Como pudemos verificar, o direito está compassado pela religião, e não poderá compreender-se 

abstraindo dela e da sua estrutura interna. 

 Aprofundemos pois as noções. 

 A shari’a é “literalmente” o caminho que deve ser seguido pelos crentes e (numa acepção 

técnica) a totalidade dos imperativos de Alá. É a lei revelada do Islão, “um edifício em que cada pedra foi 

retirada do Corão” (Louis Milliot). Atente-se na distinção presente na doutrina árabe entre inspiração e 
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revelação a partir da contraposição entre liberdade instrumental e completa adstrição do intermediário 

humano ao elemento transcendental. 

 Lei é uma decisão de Deus respeitante às acções humanas exprimindo a sua aprovação, 

reprovação ou indiferença perante as mesmas; é regra de origem divina que se exerce no domínio das 

acções humanas e cuja função essencial é a de qualificá-las, caracterizá-las e estabelecer as respectivas 

consequências, efeitos e relações.  

Lei é ordem divina de conduta que guia o muçulmano para a expressão prática da sua convicção 

religiosa no seu mundo, tendo em conta a obtenção do favor divino. 

 O fiqh é o entendimento, a interpretação da shari’a e dos textos e tradições que indicam o 

“caminho dos crentes”. Daí deriva o nome de faquih, o teólogo moralista, jurista que se ocupa com a 

defesa da explicação e interpretação da tradição sagrada. 

 A Lei islâmica assenta sobre uma doutrina de deveres para com Deus, para com o Homem, uma 

deontologia, uma moral, mas não um “corpus juris”.  

Esta concepção que afirma a autoridade suprema e absoluta da lei divina fundamenta-se na 

importância capital do texto sagrado, pressupondo que o profeta foi apenas, e no que a isso respeita, 

um simples e fiel transmissor da vontade divina.  

Assim o texto sagrado tem por si mesmo o valor de argumento supremo de autoridade 

indiscutível. 

 

4.3 Fontes Normativas  

 São quatro as fontes tradicionalmente consideradas (agora no domínio estrito do jurídico) 

quando se estuda o direito islâmico: o Corão (livro sagrado por conter a palavra de Deus), a sunna 

(“tradição” ou exemplo do profeta), o idjmã (acordo unânime, consenso da comunidade) e o qiyâs 

(raciocínio por analogia). 

 O Islão representa a ciência por uma árvore em que as fontes e princípios fundamentais são as 

raízes e o tronco é a construção doutrinária (fiqh), o entendimento da lei. 

 Como facilmente se apreende, este sistema clássico das quatro raízes do direito (bem como de 

todas as vertentes da ciência e do pensamento islâmico em geral) é formado por realidades bem 

dispares.  

Como observam Zweigert-Kötz, esta concepção conjuga duas fontes em sentido estrito (Corão e 

sunna) com um juízo (idjmã) e um método (o uso da analogia). 
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 Torna-se também claro que nestas raízes o consenso assume um papel determinante na medida 

em que pode determinar (independentemente do uso da analogia) que regras de conduta resultam do 

Corão e da sunna. 

 Será também possível distinguir na doutrina das quatro raízes, e tendo em conta as 

considerações feitas sobre o fundamento de validade do direito, entre fontes divinas e fontes humanas.  

Fala-se então entre direito divino e direito humano, sendo aquele o que está contido ou resulta 

do Corão e da sunna e este o que é formado pelas regras obtidas a partir do consenso da comunidade e 

do uso da analogia. 

 

a) Corão e sunna 

 O Corão é o livro sagrado do islão, composto por todas as revelações feitas ao profeta Maomé 

pelo anjo Gabriel. 

 É a primeira das fontes, aquela cujo conteúdo deriva imediata e directamente da revelação 

divina. “O Corão foi revelado frase por frase, versículo por versículo”(Khaldoum cit. em Louis Milliot). 

 Tem sido dividido entre as surâhs (capítulos) de conteúdo essencialmente ético e espiritual, 

reveladas em Meca e as de conteúdo social o político (princípios morais para ordenamento da 

comunidade) reveladas em Medina.  

A essência destas surâhs é, como salienta Shakankiri, a distinção do bem e do mal na divisão 

fundamental das acções humanas em benéficas e maléficas. 

 As disposições que o formam são essencialmente de natureza ética e encontram-se formuladas 

de modo tão genérico e disperso que poucas estatuições se mostram susceptíveis de aplicação directa. 

 Mesmo as disposições que revestem natureza jurídica são insuficientes para se poder falar num 

código.  

Entendem pacificamente os pensadores muçulmanos que o Livro Sagrado não é de forma 

alguma, um código de direito, embora dele emanem regras de natureza também jurídica.  

E isto por duas razões essenciais: 

− o conteúdo do Corão é insuficiente.  

São abundantes os exemplos – o dever genérico de negociar sempre de boa fé, a 

abstenção da usura, o respeito pelos magistrados… - todos eles consagrações de 

generalidade. Perguntamo-nos quais seriam as consequências jurídicas, se as há, para o 

desrespeito destes comandos. Há lacunas em todas as matérias reguladas; apenas no 
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domínio das sucessões encontramos preceitos mas detalhados. Certas instituições tidas 

por fundamentais nem sequer são aí mencionadas. 

− mesmo no que toca às matérias regulamentadas, não se encontra nenhuma organização 

completa, nenhuma teoria jurídica mais elaborada, nenhuma sistematização.  

As normas de conduta são de origem casuística. Os textos são revelados para resolver 

casos concretos, regulamentar problemas determinados que se colocaram ao Profeta. 

Sublinhe-se ainda que o Corão contém versículos contraditórios por revelados em 

ocasiões diferentes. 

A maior parte das regras de organização social contidas no Corão respeitam a deveres e 

ritos religiosos mesmo quando se está perante áreas estritamente jurídicas mas 

determinadas comummente nos seus princípios por valores éticos, como é o direito da 

família.  

O Corão não oferece um sistema completo de regras, limitando-se, quando muito, a 

apontar a solução de alguns problemas específicos. 

  A lei religiosa abrange ainda as “tradições” do Profeta, os seus ditos e acções, a sua  

  maneira de ser e de se comportar, o exemplo qualificado que serve de guia aos crentes.  

A sunna encarna a mesma ideia da shari’a.  

É o caminho seguido pelo Profeta, a resposta às questões que lhe foram colocadas, 

explicando, comentando, e complementando a revelação. 

Considera-se que as respostas fornecidas desta forma são sagradas ao mesmo título que 

os preceitos do Corão, presumindo-se que os ditos do Profeta têm o privilégio da 

infalibilidade.  

Mas esta infalibilidade não impede que se verifique aquilo que apontámos ao Corão – 

excessivo casuísmo e insuficiência de hadiths ou tradições no que respeita ao capítulo 

da justiça. Não basta para construir uma teoria jurídica, muito menos para integrar um 

código. 

Duas observações devem ainda ser feitas a propósito do Corão e da sunna e respectiva 

autoridade. 

Apelamos para o que atrás dissemos sobre a diferença entre a noção de inspiração 

(oriunda de uma concepção cristã) e a noção de revelação.  

O Profeta do Islão não é, no que toca à religião, mais do que um simples e fiel eco das 

palavras que entendeu ou recebeu durante os seus transes proféticos. Só assim se 
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justifica a importância capital que o texto do Livro Sagrado assume para os 

muçulmanos. 

 O segundo ponto que queremos focar é o da impossibilidade de existência de algum poder ou 

doutrina local que não haja recebido previamente o valor de verdade religiosa. 

 São afinal, dois corolários do exposto no ponto 4.1. 

 

b) Papel do idjmã 

 O acordo unânime dos doutores é a terceira fonte do direito muçulmano.  

Idjmã significa consenso, acordo universal.  

Acordo de quem?  

De todos os muçulmanos, só dos “prudentes”, ou de apenas uma geração de estudiosos ligados 

a uma corrente teológica? 

  O idjmã apoia a sua autoridade no Corão – “… a comunidade nunca se conciliará com um 

erro…” e “… a unanimidade será mantida pela mão de Deus”. 

 Um dos mais expressivos exemplos acerca do qual os muçulmanos sempre estiveram de acordo 

foi o de que apenas os homens podem ser juízes. 

 O conteúdo das regras obtidas pelo consenso pode consistir quer na interpretação dada a um 

hadith ou excerto do Corão ou na formulação de máximas que servem como princípios gerais sem 

derivar directamente de um qualquer texto do Livro Sagrado. 

 O princípio em que assenta e se desenvolveu o idjmã é o da infalibilidade da comunidade 

muçulmana sempre que exprime um sentimento unânime.  

Este dogma que veio permitir o reconhecimento da autoridade de soluções que não derivam 

imediatamente nem do Corão nem da sunna, assentou também no seguinte hadith: “… aquele que 

segue um outro caminho diferente dos crentes, está destinado ao inferno”. 

 Esta solução não resulta linearmente da palavra de Deus.  

Mas poder-se-á validamente argumentar que o seu fundamento último reside na sua vontade; 

logo é também, embora de forma indirecta determinada. 

 E mais, a unanimidade exigida não se reporta à unanimidade dos crentes ou ao sentimento geral 

de todos eles.  
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Para a maioria dos autores, requer-se em certo momento apenas a adesão das pessoas 

competentes, “… daqueles cuja função própria é destacar e revelar o direito: os jurisconsultos ou 

jurisprudentes do Islão” (René David). 

 Como vimos, respondida a questão preliminar, nem o Corão nem a sunna poderiam acorrer e 

resolver todas as particularidades da vida prática.  

O idjmã aparece, originariamente, como forma de suprir a insuficiência das outras fontes e, 

subsidiariamente, para explicar e legitimar algumas derrogações aparentes ao seu ensino.  

A regra que o doutor preparara não se torna lei antes do acordo dos legistas, em nome da 

comunidade.  

O idjmã assume então o carácter de consentimento infalível da comunidade.  

Este carácter especial levará à equiparação do idjmã ao costume, de raiz romanística?  

Temos para nós que tal equiparação não é legítima.  

Na verdade, o reconhecimento de uma regra de conduta, de um princípio ou instituição através 

do idjmã confere uma força de verdade jurídica incontestável.  

Esta não vem, contudo, no primeiro momento, da aceitação global mas sim da competência que 

é reconhecida aos aderentes (“Os sábios são os herdeiros dos Profetas”). 

 Mesmo rejeitando a ideia de uma autoridade interposta entre a Religião e a Razão, o Islão 

admite, em certa medida o magistério da comunidade (umma). 

 Tem-se por assente que o idjmã responde mais apropriadamente a uma necessidade de 

natureza jurídico-prática do que a uma questão sobre um princípio de fé. 

 Melhor se compreenderá o alcance desta última afirmação se dissermos que o idjmã parte das 

bases fornecidas pelo Corão e pela sunna (que são regras “fundamentais” ou primárias) para determinar 

as regras da shari’a.  

Ora estas fontes primárias não representam fontes históricas, no sentido de não ser hoje 

necessário ao julgador recorrer ou consultar directamente as mesmas; pois a interpretação infalível e 

definitiva foi já feita pelo idjmã.  

O juiz irá apenas consultar os livros de fiqh, por este motivo se frisa constantemente a 

excepcional importância e o relevo prático do idjmã.  

Lembremos as palavras de Edouard Lambert (cit. René David) – “… é à consagração pelo idjma 

que todas as regras do fiqh, qualquer que seja a sua origem, devem a sua aplicabilidade actual”. 

 Cabe ainda referir nesta sede, duas concepções essenciais. Reportamo-nos ao racionalismo e ao 

voluntarismo. 
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 Os voluntaristas atribuem todas as normas que regem a vida humana à vontade de Deus. 

Negam a existência de uma relação necessária entre a razão criadora e o conhecimento da revelação 

divina. Toda a lei provém de Deus e, em rigor, não existe outro legislador – não houve pela parte de 

Deus uma delegação de autoridade ou poder para legislar, só a Deus cabe legislar; à razão humana resta 

apenas a tarefa de determinar exegeticamente o exacto conteúdo da vontade divina. Não reveste assim, 

a razão humana, nenhuma eficácia intrínseca.  A partir do “fecho” da revelação, a razão humana nada 

pode acrescentar ao sentido das regras divinas reveladas – tudo se resume então a uma mera busca da 

intenção do legislador supremo. Admitem ainda os defensores da corrente voluntarista que as normas 

derivadas de um consenso da comunidade fazem parte da lei religiosa. As demais regras de origem 

humana possuíram apenas autoridade relativa.   

 A tese racionalista defende, de forma diferente, que as regras jurídicas propostas pela doutrina 

voluntarista (incluindo as derivadas do consenso) só podem ter uma autoridade relativa não implicando 

uma observância necessária. Estas normas devem ser objecto de “controversa dialéctica”, em constante 

confronto com outras normas, teses e argumentos para encontrar a solução mais adequada. O 

intérprete torna-se na expressão de Michel Villey “… o intermediário entre o conjunto de sinais e a 

sentença particular interpreta o direito e não uma lei, uma regra específica”.  

Um último reparo: apresentámos o idjmã como um procedimento de técnica jurídica com 

natureza legislativa (latu sensu). Ele deve ser perspectivado sobretudo noutro ângulo, como a solução 

teológica ao problema da conciliação da razão e da fé.  Está em jogo afinal o papel que o islão reserva 

ao elemento racional na plenitude do seu sistema. Abre-se a porta à discussão, que não podemos 

desenvolver entre o Islão teológico e o Islão filosofante… 

 

c) Método analógico 

 Embora sendo apenas um processo de raciocínio lógico – por analogia – o qiyâs foi elevado à 

categoria de fonte de direito pelos muçulmanos (com excepção de algumas seitas).  

Na sua ambição de completude o direito muçulmano previu (decorrente da própria natureza das 

coisas) um processo para se regularem, no futuro, as hipóteses para as quais não se encontra nos livros 

de fiqh uma resposta suficientemente precisa. 

 Diz Chafik Chehata: “o fiqh não pretende ser uma imagem da realidade; assemelha-se mais a um 

farol que deve guiar os crentes para o ideal religioso, ainda que muito frequentemente não sigam esta 

direcção”. E de outro modo, Bousquet: “A ideia de uma adaptação do fiqh à evolução dos factos é 

totalmente estranha a este sistema”. 

 O qiyâs é, portanto, o grande instrumento que serve o sistema legislativo muçulmano e o leva a 

ter em devida conta os circunstancialismos da vida em relação, as verdades da experiência e os factos 

históricos relevantes. 
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 Compreender-se-á assim que a analogia tenha exercido sobre a evolução do direito uma 

influência profunda, que o jurista muçulmano se recuse a acolher pacificamente a abstracção a 

sistematização, a “codificação”. Ele evitará a generalização e mesmo a simples definição. 

 O homem de leis opõe-se, deste modo, à concepção ocidental quer do “common lawyer” que 

pela sua técnica das distinções, chega a revelar novas normas, quer (e por maioria da razão) do 

prudente romanista. Refere Louis Milliot acerca do jurista muçulmano que ele “… pensa que o direito se 

forma a partir das soluções dos casos do dia-a-dia, em consideração das necessidades particulares do 

momento, mais do que princípios gerais formulados à priori de que se deduziriam em seguida as 

consequências da situação”.  

 O raciocínio por analogia não pode ser em rigor considerado senão como um modo de 

interpretação (em sentido amplíssimo) do direito pela determinação da regra aplicável ao caso 

concreto. Aplicam-se a um facto novo ou conhecido mas não qualificado pela lei, em resultado da 

analogia com outro, as disposições relativas a este. O raciocínio reveste a forma de silogismo em que a 

premissa maior assenta em versículos hadiths ou regras do idjmã e a premissa menor incide sobre o 

ponto análogo, a qualidade comum. Esta encontra-se contida na maior. “O termo de comparação é uma 

decisão de Deus, do Profeta ou da comunidade, que apenas dá a solução de um caso concreto e deve 

ser convertida numa proposição de carácter geral” (Louis Milliot). 

 Importa por consequência divisar uma qualidade comum às duas questões de facto? de direito? 

a comparar, o que os juristas muçulmanos apelidam de “illa” (o meio termo). Tudo se resume à 

descoberta da razão de ser e do fim de uma norma de direito divino, o que é dizer, encontrar a causa 

primeira e a causa final. Limitamo-nos agora a levantar o problema que se põe no âmbito do estudo e da 

aplicação da analogia e sobre o qual vamos tomar posição. 

 Algumas seitas rejeitam o qiyâs, em manifesta preocupação fundamentalista, pois ele poria em 

risco o próprio fundamento da religião. Violaria o princípio da autoridade divina ao exprimir meros 

pensamentos ou vontades pessoais. De qualquer maneira, esta oposição ao qiyâs não causa 

divergências práticas. Conduz somente a considerar as soluções determinadas como “implicitamente 

compreendidas” e não “deduzidas por analogia”. De forma diferente, os xiitas vêem na razão a fonte 

mais importante logo a seguir ao Corão e à sunna. Dja’far al-Sadiq, famoso jurista xiita, concluiu que “… 

tudo o que é imposto pela lei divina é ordenado pela razão e tudo o que é ordenado pela razão é 

imposto pela lei divina”.  

Noutras palavras, tudo o que é legítimo é racional e tudo que é racional é legítimo. Logo a razão 

coincide com a lei divina. Fácil é de ver que esta concepção abre um horizonte mais vasto para o futuro 

desenvolvimento do direito. Este método de comparação assegurou a sua sobrevivência ao longo dos 

séculos. Se o direito permanecesse adstrito apenas às fontes divinas (o Corão e a sunna) e por 

consequência destinado a reger um conjunto restrito de relações, teríamos seguramente um sistema 

jurídico inerme (potencialmente em vias de extinção).  

Só a intervenção humana através do qiyâs e de certo modo do idjmã assegurou ao Islão aquilo a 

que chamamos uma relativa plasticidade. 
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4.4 Estrutura e Evolução do Direito muçulmano 

a) Características estruturais específicas  

 O direito muçulmano é de base pessoal e não de base territorial. Não é de aplicação estadual 

mas obriga todos os que reúnam um elemento comum, a fé individual; e aplica-se à comunidade dos 

crentes. Pormenorizemos: 

1. A Lei aplica-se ao muçulmano, tomado como tal. Não releva portanto a pertença a um grupo 

social determinado ou a estadia num qualquer estado muçulmano. A lei muçulmana obriga ainda em 

consciência, quando este se encontra num país não submetido à jurisdição islâmica. 

2. A Lei islâmica é por natureza inaplicável àqueles que não acreditam no Deus único pois não 

reconhecem a autoridade do Legislador. Não podem, na perspectiva inversa, reclamar a sua 

protecção. Devem submeter-se à autoridade divina na medida do necessário, sendo colocados numa 

posição de inferioridade jurídica ou quase incapacidade. 

3. O direito de aplicar as leis pertence à comunidade (umma) que o exerce por intermédio de um 

representante eleito (posição controversa entre as diversas seitas), o califa, tomado como simples 

mandatário, submisso à Lei tal como outro muçulmano e não sendo titular de nenhum dos atributos 

da soberania. 

 Referimos já que das fontes primárias não é possível retirar imediatamente uma teoria geral de 

direito. Falam assim alguns autores no carácter empírico (casuístico entendemos nós), destas fontes 

porque as soluções apontadas não dependem da formulação prévia de princípios gerais mas aferem-se 

em função do caso concreto. 

 Outra característica específica é a do pluralismo. Desde os primórdios do sistema jurídico 

desenvolveram-se diferentes escolas ou correntes cujas doutrinas são ainda reconhecidas. Por razões 

históricas, sobreviveram apenas quatro escolas de ortodoxia islâmica, cada um com diferentes técnicas 

e conceitos jurídicos. Por isso é legítimo dizer, não que existem muitas correntes doutrinárias, mas sim 

diferentes sistemas jurídicos de base muçulmana, cada qual reivindicando a sua autonomia. 

 Dissemos atrás que o sistema islâmico era na sua essência um sistema de deveres e obrigações. 

Pressupõe-se, ainda que implícita, a noção de relação jurídica. Quer dizer então sobre a concepção de 

direito subjectivo? O direito subjectivo é visto como um poder que assume diversas formas de acordo 

com as suas possibilidades de alienação ou transmissão (mais um corolário da base pessoal). Não existe, 

pese tudo um critério unânime de classificação. 

 A distinção de base pode colocar-se entre os direitos de um indivíduo e os direitos de Deus. Há 

direitos que pertencem à comunidade dos crentes e que se opõe aos direitos individuais. O exemplo 

clássico não difere do tradicionalmente considerado nos sistemas romanísticos – a atribuição do direito 

de propriedade não inclui o exercício abusivo dos poderes em que o mesmo direito se exprime. 
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b) Evolução (remissão)  

  Questões que ficam por reflectir, pontos nem ao de leve tocados são todos aqueles que, como 

dissemos ao iniciar as reflexões neste ponto, se ligam ao estudo da ordem objectiva (leia-se 

objectivada), à sua vigência e coercibilidade (exemplo disto mesmo é o sentido de fonte de direito 

adoptado – fonte em sentido filosófico ou metafísico e não fonte em sentido técnico-jurídico-formal). 

 Se se seguisse outra orientação que não a tomada teríamos necessariamente que abordar 

temas como o da importância histórica e actual (e nisto reside em grande parte a razão do conflito 

permanente entre sunitas e xiitas) da interferência da autoridade na legiferação. Ou o do recurso ao 

estratagema jurídico, à ficção…  

Teríamos também que nos debruçar sobre o facto da decadência das jurisdições tradicionais (o 

desaparecimento da competência dos qhâdis – única jurisdição fundamental), ou sobre o 

importantíssimo e curioso, porque original (que saibamos não tem precedentes se bem que como lugar 

paralelo possamos referir o efeito da legalização formal – “muitas leis pouco direito”), fenómeno do 

desenvolvimento anormal da regulamentação administrativa (qânon). 

 No âmbito de uma comparação com o direito ocidental seria imprescindível referir o 

posicionamento dos vários países islâmicos em relação aos direitos de matriz romano-germânica ou aos 

direitos assentes na tradição da “common law”, ao que René David chama de “ocidentalização do 

direito” (v.g. os casos do Egipto e da Turquia). 

 Mas esses são outros temas de discussão e uma outra linha de abordagem e de evolução. 
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