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O feminismo islâmico 

 

Resumo 
 
Este artigo é resultado de uma pesquisa em andamento sobre o feminismo 

islâmico, instituído no Egito no século de 1980. Tal pesquisa tem origem no curso 

de Relações Internacionais e faz parte do Programa de Iniciação Científica do 

Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande – Unidade I. A luta feminista 

está altamente internacionalizada, com o advento da globalização, maior 

propagação e o incremento do acesso à informação, debates constantes e a 

dinâmica de interação, quiçá interdependência entre os Estados. Sabe-se que 

hoje as decisões tomadas por um país causam impacto internacional direto. E 

mesmo que a desigualdade de gênero no mundo tenha se atenuado, o Oriente 

Médio não faz parte dessa realidade. Com essa perspectiva, o estudo apresenta 

a influência e a importância das relações de gênero e das lutas feministas, 

presentes em diversas culturas humanas, porém com foco no ideário oriental, 

contribuindo então com a formação acadêmica e análise do cenário 

contemporâneo. 

Palavras-chave – Relações Internacionais; feminismo; feminismo islâmico; islã; 

oriente médio. 

 
Introdução 
 

O feminismo apresenta uma particularidade que deve ser ponderada a partir 

de sua historia e desenvolvimento, sendo um movimento que demanda o senso 

critico e, ainda mais, uma reflexão critica própria. O feminismo, de acordo com 

Celi Pinto (2010), a partir de suas teorias e reflexões emerge uma coincidência 

entre militância e construção teórica. A definição do termo “feminismo” foi 

implantada por Hubertine Auclert, feminista francesa que ao longo de sua vida 

lutou não só pelo direito ao sufrágio, mas também pelo direito as mulheres de 

administrar empresas, na década de 1881, através do jornal francês, o qual foi 

fundadora, La Citoyenne (A Cidadã). O jornal surgiu não só como o primeiro 

jornal sufragista da França, mas também como primeiro periódico feminista a 

enfrentar o Imperialismo (EICHNER, 2009, p.63). Em 1920 o termo foi usado no 

Egito em sua origem francesa e o correspondente em árabe nisa ’iyya (BADRAN, 



2002). Cila Lima (2012) ainda ressalta que, o vocábulo desde então tem 

adquirido muitos significados e designações, todavia, mantendo sempre a sua 

essência de luta pelas melhorias de direitos e emancipação das mulheres.  

Em Dicionário de Política, por Noberto Bobbio (1998: p. 486 – 490), 

vislumbra-se que, em seu prelúdio, o feminismo assume forma desde a Contra-

Reforma, permeando até o feminismo contemporâneo. E define o feminismo em 

seu significado mais amplo como: 

 
[...] Denuncia da opressão da mulher, como recusa do conceito de 
desigualdade natural e, portanto, de inferioridade, como visão conflituosa da 
relação entre os sexos e como reivindicação de igualdade, revelou-se, no 
decorrer dos tempos, de formas variadas, todas elas estreitamente 
dependentes da sociedade onde tiveram origem e da condição histórica das 
mulheres (BOBBIO, 1998, p. 486 - 490). 

 

Segundo Celi Pinto (2010), muitas mulheres, no decorrer de toda historia 

ocidental, se rebelaram contra sua condição, em descontentamento, lutaram por 

liberdade e muitas pagaram com suas próprias vidas. A seguir de exemplo A 

Inquisição da Igreja Católica, onde qualquer mulher que desafiasse os princípios 

por ela pregados sofreu de maneira implacável. Portanto, durante a Idade Média 

entre os séculos XIV, XV e XVI, período de vastas transformações políticas e 

econômicas, alterando o sistema de produção do feudalismo, como, o advento do 

mercantilismo, a formação dos Estados Nacionais e, desta forma, a tentativa de 

manter o poder da Igreja por meio da Inquisição, causando paulatinamente o 

afastamento das mulheres da hierarquia da instituição religiosa e, 

consequentemente, da participação social (FREIRE; SOBRINHO; CONCEIÇÃO, 

2006, p. 53).  

Sob a perspectiva de França (2011), os movimentos feministas no ocidente 

são o principal veículo a dar visibilidade pública às mulheres como um coletivo. E 

segundo Gohn (2007) o movimento pode ser classificado em três fases, sendo a 

primeira permeando entre os séculos XVIII, XIX e XX. Todavia, Céli Regina 

(2010) afirma que a chamada “primeira onda do feminismo” eclodiu a partir das 

últimas décadas do século XIX, primeiro na Inglaterra, quando as mulheres 

lutavam pelos seus direitos políticos, iniciando a partir do direito ao sufrágio, 

sendo popularmente chamadas de “sufragetes”.  



A partir de 1960, as mulheres passaram a atuar com outras minorias 

(estudantes e negros) e o tema da diferença entrou em pauta, reconhecendo a 

multiplicidade do sujeito (GOHN, 2007, p. 49). Foi nesse período que surgiu a 

segunda grande onda do movimento feminista, a distinção entre sexo biológico e 

o sexo social, foi neste aspecto uma estratégia importante para a segunda onda 

do movimento feminista dos finais da década de sessenta deste século 

(FERREIRA, 2004, apud FRANÇA; SILVESTRE, 2011, p. 94). Em paralelo, os 

EUA entravaram com a Guerra do Vietnã e em resposta, na Califórnia, surgiu o 

movimento hippie, propondo um novo estilo de vida, contrariando os valores 

morais e consumistas dos norte-americanos. E na Europa, aconteceu o “Maio de 

68”, em Paris, começando com protestos de estudantes exigindo uma reforma no 

setor educacional, o movimento alastrou-se pela França e evoluiu para uma 

greve de trabalhadores. Os anos de 1960 também foram os anos da pílula 

anticoncepcional, lançado primeiro nos Estados Unidos e logo após na 

Alemanha.  

Com a chegada da década de 1990 houve mudanças nos discursos e práticas 

político-culturais no movimento, ressaltando que os direitos das mulheres são 

parte inerente dos direitos humanos universais e, ao mesmo tempo, surgem cada 

vez mais reivindicações específicas. 

 
Com a expansão do feminismo negro, feminismo lésbico, feminismo popular, 
ecofeminismo, feminismo cristão e assim por diante, a segunda metade dos 
anos 80 e 90 viram a proliferação de novas protagonistas cujas trajetórias 
político-pessoais diferiam de modo significativo daquelas das primeiras 
feministas (referidas agora como “históricas”), cujos discursos enfatizavam a 

forma em que raça/etnia, classe, sexualidade, idade são constitutivas das 
identidades de gênero e cujas práticas diferiam às vezes da política cultural 
dos primeiros anos do feminismo (ALVAREZ, 2000, apud FRANÇA; 
SILVESTRE, 2011, p. 94). 
 

 

Cila Lima (2012) assume que os feminismos no Oriente Médio são as 

expressões da intersecção entre modernidade e Islã, portanto, surgem no Egito 

os movimentos islâmicos de mulheres por volta dos anos de 1980, dando origem 

ao feminismo islâmico. Margot Badran (2009), pesquisadora sênior do Prince 

Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, em Georgetown 

University, expressa e define o movimento feminista islâmico como “um discurso 

e uma prática feminista articulada dentro de um paradigma islâmico”, que “deriva 



seu entendimento e mandato do Alcorão e busca de direitos e justiça de uma 

estrutura de igualdade para homens e mulheres” (BADRAN, 2009, apud LIMA, 

2012, p. 9). 

Em uma breve introdução ao movimento, o feminismo islâmico tem como 

objetivo recuperar a ideia do ummah (comunidade muçulmana) como um espaço 

livre a ser compartilhado entre homens e mulheres. Para tanto, utilizam-se da 

releitura das escrituras do Islã, baseando-se no conceito árabe de ijtihad (livre e 

racional interpretação das fontes religiosas) (LIMA, 2012, p. 9). A metodologia do 

ijthad foi utilizada como ideia central do movimento modernista islâmico, liderado 

por Muhammad ‘Abduh, principal nome do movimento reformista, no fim do 

século XIX e início do século XX, no sentido de compatibilizar o Islã (sistema de 

crenças, princípios, dogmas e valores da religião fundada por Maomé) com a 

modernidade (BADRAN, 2009, p. 222). Com base em Mojab (2001), o ijtihad é a 

interpretação do Corão sob a perspectiva de gênero e com entendimento de que 

os ideais patriarcais subvertem os “verdadeiros preceitos islâmicos”, sendo 

realizada pioneiramente, em 1929, por uma libanesa, Nazira Zain al-Din. 

 
Objetivos 
 
Objetivos Gerais 

 Analisar o surgimento do movimento feminista ocidental e sua 

contextualização histórica e social; assim como o movimento feminista 

islâmico. 

Objetivos Específicos 

 Identificar a relação das mulheres com o Islã; 

 Estudar a influência dos movimentos feministas ocidentais no Oriente 

Médio; 

 Analisar o feminismo de origem muçulmana, a saber, o feminismo secular 

e feminismo islâmico, em especial o último; 

 Analisar as releituras dos textos religiosos do Islã e seus possíveis 

resultados, sob a perspectiva feminista; 

 Analisar o papel dos Organismos Internacionais nesses movimentos e 

suas possíveis contribuições. 

 
Metodologia  



A metodologia de pesquisa do presente estudo consiste na pesquisa 

bibliográfica, sendo assim, metodologia de pesquisa qualitativa, com base no 

método de abordagem hipotético-dedutivo que, segundo Marconi e Lakatos em 

Metodologia do Trabalho Científico (2012), tal método se indica “pela percepção 

de uma lacuna nos conhecimentos acerca da qual formula hipóteses” e “pelo 

processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos 

abrangidos pela hipótese”. 

É importante ressaltar que, das obras que aqui foram consultadas, algumas 

podem apresentar mais de 5 anos, tais obras são clássicas e relevantes para a 

discussão sobre gênero e feminismo, sendo assim, são de datas mais antigas 

mas nem por isso menos importantes para o desenvolvimento da pesquisa.   

 
Desenvolvimento 
 

É comum pensarmos que a luta feminista está altamente internacionalizada. 

Com o advento da globalização, maior propagação e o incremento do acesso à 

informação, debates constantes, e a dinâmica de interação, quiçá 

interdependência entre os Estados, hoje, as decisões tomadas por um país 

causam impacto internacional. 

Após os acontecimentos da chamada Primavera Árabe, iniciada em dezembro 

de 2010, o Oriente Médio ganhou mais força quanto às manifestações político-

sociais, atraindo olhares por todos os lugares do mundo. O feminismo, apesar de 

ser considerado um movimento de segundo plano, em relação às demais 

reivindicações político-sociais, também faz parte dessa luta constante tanto no 

âmbito doméstico quanto no internacional, mesmo que a desigualdade de gênero 

no mundo tenha se atenuado, o Oriente Médio e África não fazem parte dessa 

realidade, conforme o mapa a seguir: 

Figura 1 – Classificação de igualdade de gênero 



 

 

Segundo Vera Lúcia (2010), pesquisadora do Centro de Estudo da Religião 

Pierre Sanchis (UFMG), e participante do Núcleo de Antropologia da Religião 

(NAR/CRIA-Portugal); Núcleo de Estudos em Contextos islâmicos (NECI/CRIA-

Portugal): 

 
A situação das mulheres muçulmanas, antes limitada ao trabalho doméstico, 
modifica-se, ainda que não se possa negar algumas fontes de conflitos 
familiares, pelos mais conservadores. 
Emergir do âmbito familiar e privado para o espaço no mercado de trabalho 
levou-as às reivindicações de seus direitos igualitários, não somente 
enquanto mulheres, mas também como muçulmanas. Os meios de 
comunicação têm mostrado as restrições que algumas mulheres muçulmanas 
vivem, em determinados países de maioria islâmica. No entanto, tem 
relegado a um segundo plano a discriminação que as muçulmanas têm 
sofrido, não apenas pela suas condições de mulheres, vistas como 
“oprimidas”, mas pela sua condição de muçulmanas no pós 11 de Setembro 
(MARQUES, Vera Lúcia Maia, 2010, p. 1). 

 
Logo, segundo a perspectiva feminista, surgem questionamentos ao Corão 

como, por exemplo, a divisão de funções na família e na sociedade baseada em 

“questões biológicas” como argumento central, justificando a desigualdade entre 

os gêneros. Entretanto, tal fundamento não é alcorânico, e sim cultural e social 

(BADRAN, 2009, p. 331). 

 
Resultados 
 

Ao longo dos últimos séculos os movimentos sociais têm despontado como 

uma das principais vias de protestos através dos quais populações e 



comunidades têm expressado seus descontentamento com a realidade que 

vivem (FRANÇA; SILVESTRE, 2011, p. 89).  

 Ainda que os resultados dessa pesquisa demonstrem-se parciais, 

vislumbram-se duas importantes hipóteses. A primeira destaca que o feminismo 

islâmico emerge por meio das releituras dos textos sagrados porque as mulheres 

muçulmanas sofrem represálias sexistas. Outrossim, os capítulos do Corão que, 

segundo a perspectiva feminista, demonstram de maneira explícita a igualdade 

entre homens e mulheres, estariam sendo renegados ou ignorados em 

interferências jurídicas nas relações de gênero, conforme o exemplo: 

 

Aya 13 sura 49 (al-Hujurat) 
Oh, humanidade. Nós criamos você de um único par de um masculino e 
feminino e feito você em tribos e nações que você pode conhecer um ao 
outro (não que você pode desprezar um ao outro). O mais honrado de vocês 
diante de Deus é o mais justo de vocês (aquele que pratica o mais taqwa – 
consciência de Deus ou piedade) (BADRAN, 2009, p. 248).  
 

 A segunda abrange que o feminismo islâmico surge com reivindicações de 

luta pelos direitos igualitários, não somente enquanto mulheres que são vistas 

como oprimidas, mas também enquanto muçulmanas. Pois, muitas delas tiveram 

que retirar seu hijab (véu que cobre os cabelos) e despir suas identificações, 

literal e metaforicamente, a fim de ingressar ao mercado de trabalho e na 

sociedade (MARQUES, 2009).  Para tanto, o feminismo islâmico não só devolve 

o hijab às mulheres como também o tornou símbolo de luta política e de 

identidade (LIMA, 2012, p. 12). 

 
Considerações Finais 
 

Uma vez que a luta feminista como tal apresenta seus fundamentos no 

modelo ocidental, a aplicação no âmbito internacional pode ser problemática. 

Como, por exemplo, as mesmas diretrizes repercutidas no cenário europeu não 

se aplicam aos países do Oriente Médio, que são vistos por sua resistência. 

Ainda que a luta pelos direitos das mulheres sejam demandados nesse sentido, 

devem ser aplicados de forma ponderada, isto é, os feminismos conversam entre 

si, seja em concordância ou discordância. 



Sendo assim, as particularidades de cada movimento feminista são 

produzidas em sua forma local, cultural e regional, que também são 

demonstradas por meio do seu contexto histórico.  

Como vimos anteriormente, o feminismo islâmico surgiu por volta dos anos de 

1980, em países cujo Islã era visivelmente marcante, apresentando um discurso 

modernista islâmico, de direitos humanos e o democrático. O feminismo islâmico 

declara que os princípios de liberdade e igualdade são pertencentes à ummah 

(comunidade islâmica), seja no ambiente público ou privado. 

Portanto, a viabilidade do desenvolvimento dessa pesquisa se demonstra 

positiva, sabendo que o debate sobre o feminismo é constante e o feminismo no 

oriente tornou-se assunto presente nos estudos de gênero.  
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