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RESUMO 

Investiga o modelo muçulmano de desenvolvimento. Ele existe? Começou-se a 

analisar, mediante um estudo eminentemente bibliográfico e documental, o motivo 

por que os países do MENA (Middle East and North Africa) não se encaixam no 

modelo ocidental de desenvolvimento, que, por sua vez, foi eleito paradigma para 

fins de comparação. Dentre elas, duas razões se destacam: uma de conteúdo 

sóciopolítico e outra de orientação econômica. Somente com base no estudo acerca 

do paradigma ocidental (com ênfase em dois grandes pilares: a democracia e os 

direitos humanos/fundamentais) é que se passou à análise dos pontos de 

divergências e também de possíveis convergências entre os dois modelos de 

desenvolvimento. Fala-se em modelos de desenvolvimento (no plural), porque é 

factível se pensar em diversas versões de mundo em que cada nação seja livre para 

encontrar os próprios modelos de desenvolvimento, que não necessariamente 

convergem rumo a uma equivalência para com o padrão ocidental. Ao final do 

trabalho, restou claro que, apesar das peculiaridades da sua história (ou justamente 

em razão dela), a solução para o maior problema do mundo muçulmano, que 

segundo a Organização das Nações Unidas é o défice democrático na região, está 

dentro da própria religião islâmica e não fora dela. 

Palavras-Chave: Instituições. Democracia. Islã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 
 

Investigates the Muslim model of development. Does it exist? Through an eminently 

bibliographical and documentary study, the MENA countries (Middle East and North 

Africa) did not fit into the Western model of development, which in turn was elected 

as a paradigm for Comparison. Two reasons stand out: one of socio-political content 

and one of economic orientation. It is only on the basis of the study of the Western 

paradigm (with emphasis on two main pillars: democracy and human / fundamental 

rights) that we proceeded to analyze the points of divergence and also of possible 

convergences between the two development models. There is talk of (plural) 

development models because it is feasible to think of different versions of the world 

where each nation is free to find its own development models, which do not 

necessarily converge towards to the Western standard. At the end of the paper, it 

was clear that, despite the peculiarities of its history (or precisely because of it), the 

solution to the Muslim world's biggest problem, according to the United Nations (the 

democratic deficit in the region), is within the religion and not outside of it. 

Keywords: Muslim world. Development. Institutions. Democracy. Islam 
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INTRODUÇÃO 

 

O ponto de partida para este experimento acadêmico foi a crença 

ocidental consideravelmente difundida sobre o quanto são subdesenvolvidos os 

países árabes. Será mesmo que podem ser assim considerados? Em sendo o 

islamismo a religião que mais cresce no mundo, atualmente, é mais fácil seus fiéis 

serem alvo de notícias (que normalmente invocam a violência e desrespeito aos 

padrões ocidentais “normais” de boa conduta) de uma mídia sensacionalista. Assim 

expresso, indaga-se: serão eles tão diferentes do Ocidente? Se sim, em que 

medida? Deveriam ser eles “censurados” pelo mainstream global por não 

obedecerem a esse padrão normativo que tem pretensão de ser universal? 

Primeiramente, para atender aos fins deste escrito, faz-se necessária uma 

delimitação espacial. Esta será procedida em torno dos países do MENA, acrônimo 

comumente utilizado na Academia para determinar a área geográfica dos países do 

Oriente Médio e Norte da África (Middle East e North Africa). É claro que, como é um 

estudo (pelo menos em parte) comparativo, não haverá prejuízo da análise do 

modelo ocidental, que foi eleito como paradigma.  

Por outro lado, há a necessidade da eleição de um marco epistemológico 

temporal inicial, especialmente quando se cuidará de uma religião/sistema político 

milenar. Esse marco será o advento da Modernidade, especificamente com o 

advento do capitalismo industrial e da própria Revolução Industrial. Até esse período 

da história, a maioria dos impérios não se desenvolveu exclusivamente em 

decorrência da tecnologia, pois seus governantes não davam muita atenção a 

melhorias tecnológicas. Além disso, a utilização das até então inventadas 

tecnologias militares não eram vistas (nem por estudiosos, mercadores ou sequer 

reis) como meios capazes de salvar o império ou até mesmo de enriquecê-los 

(HARARI, 2017, 272-273). 

O que se irá defender no presente estudo é que a desigualdade em nível 

global existente hoje, principalmente entre países desenvolvidos (de primeiro 

mundo) e subdesenvolvidos (terceiro mundo), é consequência dos acontecimentos 

dos séculos XIX e XX. Isto é, foi nesse período que alguns países conseguiram tirar 

proveito das inovações tecnológicas (advindas do período industrial) enquanto 
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outros não. As mudanças tecnológicas, claro, não foram as únicas responsáveis 

pelo (sub)desenvolvimento das nações, mas com certeza tiveram um papel de 

destaque. Os países do MENA que não colheram os frutos da modernização, 

tampouco se aproveitaram de outros “motores da prosperidade”, devido, em grande 

parte, às instituições extrativistas do período colonial europeu. 

O objetivo desta dissertação consiste na tentativa de responder a uma 

pergunta somente: “Existe um modelo muçulmano de desenvolvimento?”. Para 

responder a esse questionamento específico, algumas hipóteses foram, a priori, 

formuladas. 1) Em um mundo cada vez mais globalizado e inter-relacionado, é 

razoável se pensar que há um modelo de desenvolvimento ideal para as sociedades 

como um todo, cujos fundamentos possivelmente (ou provavelmente) exaltariam 

valores tais como direitos humanos e democracia. 2) Considerando as diversidades 

culturais de cada sociedade, não seria apropriado se falar em um só padrão 

normativo universal de direitos humanos, democracia e, muito menos, de 

desenvolvimento. 

Após as leituras iniciais de referenciais bibliográficos, como de Amartya 

Sen e John Gray, este trabalho foi orientado para a segunda hipótese, uma vez que 

a tese relativista se mostra como meio mais adequado para lidar com os distintos 

“pontos de partida” de cada sociedade. Com efeito, o presente estudo será dividido 

em quatro capítulos: 

I) Primeiramente, serão expostos alguns conceitos fundamentais para a 

compreensão deste escrito, tais como: que conceito de desenvolvimento será 

utilizado, bem como o que se quer dizer com instituições e qual sua importância no 

âmbito de elaboração de um processo de desenvolvimento. Feito isso, considerou-

se relevante trazer o modelo ocidental de desenvolvimento (e sua relação com os 

conceitos de direitos humanos e democracia) e avaliar se esse modelo tem 

pretensão de ser universalizado ou não.  

II) A pergunta inicial da segunda parte do estudo foi o porquê de o mundo 

muçulmano não se encaixar nesse modelo (ocidental) de desenvolvimento. Será 

avaliada a constituição de instituições econômicas e sociais que podem servir de 

base para a compreensão do background que levou o mundo muçulmano a ser 

como é hoje. 
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III) Por meio de breve análise histórica dos países árabes, procurar-se-á 

avaliar a relação Estado-religião e como esta influenciou no contato desses países 

com a Modernidade. Desta feita, será pertinente a investigação de alguns padrões 

ocidentalizados (direitos humanos e democracia), bem como necessário se faz 

enfrentar um aspecto básico, que é se religião islâmica necessariamente deve ser 

avaliada como impeditiva à modernização do mundo muçulmano. 

 IV) Nesta parte, é trabalhado o aspecto multifário do desenvolvimento. 

Para tanto, recorrer-se-á, como referencial teórico, o filósofo John Gray com seu 

conceito de modus vivendi, o qual sugere outra modalidade de se analisar a 

interação das distintas comunidades que prestigiam modos de vida diversos. Além 

disso e finalmente será caracterizado o modelo muçulmano de desenvolvimento, 

bem como se avaliarão os aspectos convergentes e divergentes deste modelo e o 

ocidental de desenvolvimento. 

Ainda, no que diz respeito à originalidade do tema, percebe-se que o viés 

a ser obedecido pelo trabalho é não condiz com a orientação do senso comum de 

que a excepcionalidade do Mundo Árabe decorre exclusivamente da religião 

islâmica. A relevância é considerável, porquanto a temática é pouco explorada no 

Território Brasileiro, o que tornou a pesquisa particularmente dificultosa, pois houve 

a necessidade de se reportar à doutrina estrangeira para mais esclarecimentos 

sobre a temática. 

Com amparo em tais considerações, será possível compreender o que se 

quer dizer com “modelo muçulmano de desenvolvimento”, o que ele significa e 

representa para aquela sociedade. No tocante à universalização do modelo 

ocidental, será possível perceber que o que se pode universalizar são apenas os 

valores democráticos e de direitos humanos/fundamentais (evidentemente, com as 

ressalvas interpretativas que cada sociedade poderá criar para esses conceitos), e 

não o modelo ocidental como um todo. Somente assim, será possível constituir 

sociedades que, quando almejar o mesmo fim (valores democráticos e de direitos 

humanos/fundamentais), pretendem estabelecê-los de maneiras diversas.  
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1 O QUE É DESENVOLVIMENTO? 

 

Para os fins deste estudo, este primeiro capítulo servirá de base para a 

determinação de conceitos-chave que serão necessários para a compreensão de 

módulos posteriores, pois não se pode cuidar de um modelo de desenvolvimento 

muçulmano sem antes saber qual o conceito de desenvolvimento que se está 

adotando. Explorar-se-á a diferença entre o antigo e o novo conceito de 

desenvolvimento e, para tanto, o ponto de partida será a conjectura ocidental, 

considerada hoje como referência.  

Uma vez exposto o modelo ocidental de desenvolvimento ou de 

“progresso”, principalmente no que diz respeito a sua relação com direitos 

fundamentais e à própria democracia, é que se pode começar a explorar, no capítulo 

segundo, a razão por que o mundo muçulmano não se encaixa nesse padrão. Por 

esse motivo, releva também explorar aqui quais modelos de instituições estão 

diretamente interligados ao processo de desenvolvimento ocidental. 

Em assim se procedendo, será compartilhada uma crítica já tão difundida 

pela doutrina estrangeira (FERGUSON, 2012) (HOBSBAWM, 2007), que é: a 

universalização do modelo ocidental de desenvolvimento implicaria automaticamente 

na sua hegemonia sobre os demais? Uma espécie de dominação/colonização 

cultural? Ou será que o mundo muçulmano é capaz de se encaixar no modelo 

proposto pelo Ocidente? Essas são perguntas-chave que serão enfrentadas no 

decurso dos próximos segmentos. 

1.1 O antigo conceito de desenvolvimento 

 

O conhecimento científico-racional, há muito tempo, desempenhou papel 

importante na formação e desenvolvimento das sociedades, seja no aspecto 

material, cultural ou institucional. O conhecimento do mundo físico conseguiu 

proporcionar ao ser humano descobertas antes inimagináveis, que possibilitaram a 

prosperidade de vários ramos do conhecimento, da Astronomia à Medicina. Foi, 

entretanto, nas sociedades contemporâneas que a Ciência e a Tecnologia se 

tornaram o ponto de virada nas dinâmicas de mercado como as se conhece hoje 

(SALOMON; SAGASTI; SACHS-JEANTET, 1993, p. 7).  
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Expectativas sobre possibilidade de melhoria dos padrões de vida 

referem-se a um fenômeno bem mais recente, e apareceram muito lentamente na 

era pré-industrial. A ideia de progresso surgiu no contexto da civilização judaico-

cristã e desenvolveu-se principalmente com a Revolução Científica do século XVII, o 

Iluminismo1 do século XVIII e a Revolução Industrial. Desde então, o crescimento 

econômico tornou-se – para melhor ou para pior – a base da esperança das 

sociedades ocidentais para o futuro, e ciência e tecnologia tornaram-se cada vez 

mais o instrumento para a realização dessas expectativas (SALOMON; SAGASTI; 

SACHS-JEANTET, 1993, p. 7).  

Até a Revolução Científica, as sociedades, de modo geral, não 

acreditavam no desenvolvimento. Para elas, a Era de Ouro já tinha ficado para trás 

e, por isso, o mundo estava estagnado (se não ruindo). Alguns poucos poderiam até 

ter pensado que as tecnologias poderiam resolver um ou outro problema da vida 

humana, porém jamais os problemas do mundo. O conhecimento, portanto, era 

considerado limitado. Era um credo da humanidade que sua salvação jamais poderia 

vir dela mesma, mas sim de uma fonte sobrenatural que fosse capaz de impor fim a 

todas as mazelas do mundo (HARARI, 2017, 274). 

A cultura moderna, porém, admitiu a ignorância da humanidade e 

demonstrou muitas outras coisas que ainda não estavam sob o domínio ou 

conhecimento humano; que o desenvolvimento, afinal de contas, era possível por via 

da aquisição de mais habilidades e descobertas.  

A Revolução Industrial foi a grande responsável pelo despontar do 

capitalismo industrial, e de todos os seus desdobramentos, juntamente com sua 

grande repercussão histórica. O capitalismo “[...] foi o triunfo de uma sociedade que 

acreditou que o crescimento econômico repousava na competição da livre iniciativa 

privada, no sucesso de comprar tudo no mercado mais barato (inclusive trabalho) e 

vender no mais caro”. (HOBSBAWN, 1982, p. 21). A mentalidade liberal idealizada 

                                                           
1 Antes o futuro era um campo de possibilidades finitas, com maior ou menor grau de probabilidade. 
Após o séc. XVIII, a história começou a ser compreendida como constituída não mais por força do 
determinismo, isto é, deixou o conceito de história passou a ser interpretado como parte de uma 
história plural (um “singular coletivo”), a união de várias histórias singulares. “Elevar a história à 
condição de um conceito universal, que passou a ser considerado como condição da experiência e da 
expectativa possíveis, foi uma realização conceitual da filosofia iluminista”. (KOSELLECK, 2006, p. 
235). Assim, as experiências do passado não podiam mais ser consideradas como base para a 
formulação de expectativas para o futuro. “A partir de então o espaço de experiência deixou de estar 
limitado pelo horizonte de expectativa” (KOSELLECK, 2006, p. 318).  
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por autores iluministas, como John Locke, posteriormente difundida pela Escola 

Clássica (com Smith, Malthus e Mill) fez com que as ações do Estado 

(principalmente Inglês) fossem livre-cambistas e não intervencionistas. 

O drama mais óbvio deste período foi econômico e tecnológico: o ferro 
derramando-se em milhões de toneladas pelo mundo, estradas de ferro 
cortando continentes, cabos submarinos atravessando o Atlântico, a 
construção do Canal de Suez, as grandes cidades como Chicago surgidas 
do solo virgem do Meio-Oeste americano, os imensos fluxos migratórios. [...] 

Era o drama do progresso, a palavra-chave da época. Maciço, iluminado, 
seguro de si mesmo, satisfeito mas, acima de tudo, inevitável. Quase 
nenhum dos homens com poder e influência em todos os acontecimentos 
do mundo ocidental desejou pôr-lhe um freio. Apenas alguns pensadores e 
talvez um maior número de críticos intuitivos tenham previsto que este 
avanço inevitável iria produzir um mundo bem diferente daquele que se 
esperava: talvez exatamente o seu oposto. (HOBSBAWN, 1982, p. 24). 

É claro que o drama do progresso é uma metáfora, mas os efeitos 

sentidos por ela foram tão concretos quanto se pode imaginar. Para todas as nações 

que acompanhavam as mudanças repentinas, essa mudança de paradigma 

significou um cataclismo. E, mesmo aqueles que olharam de fora, que preferiram 

não fazer parte dessa marcha, estavam sendo influenciados a todo momento pelas 

suas dinâmicas. Estes países fizeram uma escolha (ou, em alguns casos, esta 

escolha foi feita para eles mais do que por eles próprios) - a de representar uma 

resistência em nome de suas antigas tradições (e modalidades de ser) ou abraçar o 

projeto iluminista baseado em um desenvolvimento individualista. 

As transformações ocorridas durante esse período formam uma 

conjunção de fenômenos inter-relacionados, a exemplo de explosão demográfica 

nos centros urbanos, alto índice de êxodo rural, dentre outros. Numa época em que 

capital significa poder, o avanço econômico deu início ao desenvolvimento 

econômico que se tornaria o mais extraordinário até então vivido pela humanidade. 

Para os homens de negócio da época, a aquisição de capital barato viabilizou a 

adesão ao capitalismo. 

A acumulação de capital teve um papel tão importante na manutenção 

das sociedades que começou a ser utilizado como parâmetro, por meio do Produto 

Interno Bruto (PIB), para se medir o desenvolvimento das nações. Uma nação era 

tão desenvolvida quanto sua capacidade de acumular capital. O conceito do PIB foi 

idealizado em 1940, nos Estados Unidos na América, mas, somente em 1944, na 

Conferência de Bretton Woods, é que foi internacionalmente adotado como medida 

de progresso econômico. A experiência decorrente da Grande Depressão em 1929, 
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(não só dos Estados Unidos, mas também de outros países que foram diretamente 

afetados) foi um dos motivos por que o governo do presidente Roosevelt se utilizou 

de estatísticas para justificar certas políticas e orçamentos, com o fito de reerguer o 

País. Por mais de meio século, o PIB foi a medida mais aceita internacionalmente; é 

uma estimativa de rendimento de mercado que abrange todos os bens e serviços 

produzidos e negociados em determinado período. 

Essa antiga mentalidade, quer dizer, a medição de desenvolvimento por 

meio de um critério puramente econômico, começou a perder força quando se 

percebeu que o acúmulo de capital, por maior que fosse, não se refletia 

adequadamente em qualidade de vida da população. Uma pergunta primordial 

começou a ser feita: se a cidade tem mais dinheiro, por que ela não teve a 

proporcional melhoria de vida?  

Esse paradoxo veio para dar espaço a um modo de pensar o 

desenvolvimento de cada nação. Começou-se a questionar de que servem tanta 

riqueza e muita tecnologia, se não para trazer um ganho sistêmico para toda a 

sociedade. “A ciência moderna não se contenta em criar teorias. Usa essas teorias 

para adquirir novas capacidades e, em particular, para desenvolver novas 

tecnologias”. (HARARI, 2017, p. 261). Não é possível se deixar levar somente pelas 

vantagens materiais que as novas tecnologias e ramos da Ciência podem trazer 

para a sociedade, leia-se: o progresso pelo progresso. Só faz sentido considerar 

como relevantes para o conceito de desenvolvimento aquelas tecnologias que têm 

algum influxo significativo na sociedade. O verdadeiro desenvolvimento só existe por 

meio de ações humanas conectadas a um contexto que não pode ser inteiramente 

neutro ou isento de valores. Outras palavras, essas ações têm que visar a um 

determinado sistema de valores, seja ele qual for. Por esse motivo, neste trabalho, 

optou-se pelo termo “desenvolvimento”. Não qualquer conceito desse vocábulo, mas 

aquele advindo da teoria de Amartya Kumar Sen.  

1.2 O conceito de desenvolvimento, segundo Amartya Sen 

 

Essa nova caracterização do desenvolvimento, a qual transcende de uma 

avaliação puramente econômica2, foi consolidada nos anos de 1990, especialmente 

                                                           
2 É interessante ressaltar que a Economia também é constituinte do desenvolvimento. O autor fala em 
liberdades econômicas, pois estas têm uma abrangência maior e são eficazes como contributo tanto 
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com a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – desenvolvido por 

Amartya Sen juntamente com o economista paquistanês Mahbubul Haq. Desde 

1993, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) recorre ao 

referido indicador para a elaboração dos seus relatórios anuais.  

Segundo esses relatórios, o desenvolvimento humano consolida escolhas 

das pessoas. É processo e ao mesmo tempo resultado (implicando que as pessoas 

têm o direito de moldar as próprias vidas como lhes convier). Esse conceito de 

desenvolvimento que se pretendeu aperfeiçoar é o que se traduz como a 

constituição das capacidades humanas (capabilities), aquele que incentiva a 

participação ativa nos processos que moldam e melhoram as vidas das pessoas 

(NAÇÕES UNIDAS, 2016, p. 2). Pode-se perceber desde já que essa é uma 

perspectiva compatível com o Estado Democrático de Direito, na qual as pessoas 

têm o poder de influenciar na sua realidade. Esse aspecto democrático é um dos 

pilares sobre os quais se constrói este capítulo. A análise democrática de 

instituições e relações intersubjetivas é de importância precípua para o 

estabelecimento de um modelo de desenvolvimento suficientemente propício a 

conservar-se no tempo. 

Essa acaba sendo uma concepção mais ampla, com uma abordagem 

crítica das necessidades, bem-estar e recursos humanos. Desenvolvimento também 

está intimamente relacionado com liberdades para realizar, de fato, todo o potencial 

da vida humana; não apenas de algumas pessoas, nem da maioria, mas de todos; 

inclusive no que diz respeito aos direitos hoje classificados como “fundamentais” 

(como, educação, saúde, direitos civis e outros), também basilares para formar uma 

sociedade mais desenvolvida para todos. A singularidade do approach da visão 

Seniana é exatamente apontar que o desenvolvimento só existe se a renda das 

                                                                                                                                                                                     
para o progresso (econômico) como para o desenvolvimento. Ao negar as liberdades de transação 
(leia-se: liberdades de troca e transação por meio de impedimentos arbitrários), priva-se a pessoa das 
liberdades como um todo. Ademais, existe uma ilusão de que as liberdades econômicas se prestam 
apenas para refletir na renda e riqueza das pessoas, o que não é verdade. Restrições arbitrárias no 
âmbito do mercado podem repercutir em outras áreas do bem-estar humano, devido ao efeito 
“cadeia” ou consequencial das liberdades, já que estão inter-relacionadas (SEN, 2000 p. 41). Nas 
palavras do autor: “A contribuição do mecanismo de mercado para o crescimento econômico é 
obviamente importante, mas vem depois do reconhecimento da importância direta da liberdade de 
troca – de palavras, bens, presentes” (SEN, 2000, p. 21); ou seja, renda e riqueza também são 
modos de se atingir outras liberdades, mas uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir 
muito além da acumulação de riqueza e da mera aferição do Produto Interno Bruto (PIB) per capita. 
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pessoas puder ser convertida em liberdades no modus vivendi que cada uma achar 

mais adequado para si. 

A tese de Amartya Sen é inovadora ao encontrar uma metodologia para 

se entender o processo do desenvolvimento. A eficácia do termo “liberdades” é 

nuclear em sua teoria, de sorte que, sem elas, o ser humano jamais conseguiria 

florescer sua personalidade e seu potencial. A importância das liberdades pode se 

dar mediante uma avaliação bem simples: a de que a medição do desenvolvimento 

sucede por meio do alargamento ou do estreitamento das liberdades de todos no 

ambiente social. 

Há o que o autor chama de “papéis constitutivo e instrumental da 

liberdade”, que, em verdade, é uma distinção, bastante salutar entre as liberdades. 

Em poucas palavras, como o próprio nome sugere, funciona como instrumento 

(meio) principal para se alcançar o desenvolvimento, mas também há o caráter 

substantivo, entendido como o fim primordial da expansão da liberdade (SEN, 2000 

p. 52). As liberdades substantivas são importantes na medida em que esse tipo de 

liberdade “[...] não é apenas a base de avaliação de êxito e fracasso, mas também 

um determinante principal da iniciativa individual e da eficácia social. Ter mais 

liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para 

influenciar o mundo”. (SEN, 2000, p. 33). Esse é justamente o aspecto da condição 

de agente3 (agency aspect) da pessoa. 

O autor, quando da adoção da perspectiva instrumentalista, a divide em 

cinco vertentes: primeiramente, as facilidades econômicas, que são as 

oportunidades de troca e participação no mercado de maneira geral, incluindo as 

                                                           
3 O agente analisado sob a perspectiva mais “grandiosa”, ou seja, aquela em que a pessoa “[...] age e 
ocasiona mudanças e cujas realizações podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e 
objetivos” (SEN, 2000, p. 33). Ou seja, “[...] sujeito autônomo é aquele que determina seu 
comportamento, que assume a responsabilidade moral por suas escolhas e que, nessas escolhas, se 
guia por critérios que ele mesmo produz ou aos quais adere voluntariamente”. (MIGUEL, 2015, p. 
603). A verdade é que cada pessoa pode contar com seu potencial para se emancipar, mas é claro 
que esse grau de emancipação vai depender de uma série de variações que, às vezes, não 
dependem, no primeiro momento, da própria pessoa, como, o fato de se nascer em uma e não outra 
classe social. Toda essa problemática gravita em torno da autonomia individual e do pluralismo de 
alternativas. A autonomia, nesse sentido, depende de um espaço de liberdade pessoal, mas também 
depende de um espectro mínimo de escolhas à disposição do agente (MIGUEL, 2015, p. 604). Em 
outras palavras, o potencial de intervenção da pessoa (na sua realidade e na de outros) depende, em 
grande medida, também do seu “ponto de partida”, para usar uma expressão rawsiana. Isso significa 
que pessoas em situações financeiras mais agradáveis, por exemplo, têm maior leque de escolhas 
individuais e, consequentemente, de liberdades individuais. Em outras palavras, pessoas que 
possuem maior renda conseguem transformar oportunidades (sociais, econômicas, políticas etc.) em 
liberdades ou até mesmo reduzir as privações dessas liberdade. 
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“[...] oportunidades que os indivíduos têm para utilizar recursos econômicos com 

propósitos de consumo, produção ou troca” (SEN, 2000, p. 55); em segundo lugar, 

estão as liberdades políticas, traduzidas, principalmente, como a possibilidade de 

participação política, sobretudo pelo uso do voto, eleições livres e a capacidade para 

determinar quem deve governar por quanto tempo e com base em quais princípios, 

sem excluir, é claro, o poder de fiscalizar as autoridades por meio de uma imprensa 

livre. As oportunidades sociais são entendidas como aquelas ligadas à educação, 

saúde etc. as quais guiam para uma vida melhor, não só na condução da existência 

privada, mas também no que concerne à participação mais ativa nas atividades 

econômica e política na sociedade, por exemplo: 

O analfabetismo pode ser uma barreira formidável à participação em 
atividades econômicas que requeiram produção segundo especificações ou 
que exijam rigoroso controle de qualidade (uma exigência sempre crescente 
no comércio globalizado). De modo semelhante, a participação política pode 
ser tolhida pela incapacidade de ler jornais ou de comunicar-se por escrito 
com outros indivíduos envolvidos em atividades políticas. (SEN, 2000, p. 
56). 

Ainda são exploradas as garantias de transparência, especialmente no 

que diz respeito a honestidade e anticorrupção, que possibilitam a sociedade 

funcionar, ainda que minimamente, com uma presunção básica de confiança; por 

fim, a segurança protetora, que visa à criação de uma “rede de segurança social” 

capaz de impedir que a população seja reduzida à miséria; em outras palavras, é 

aquela concernente à previdência e benefícios de modo geral. Esse conjunto 

instrumental de liberdades é capaz de promover as capabilities na sociedade.  

A expansão da liberdade é o fim e, ao mesmo tempo, meio prioritário para 

se atingir o desenvolvimento. É por isso que se fala em liberdades substantivas e 

instrumentais. O próprio sistema democrático, mais especificamente, a liberdade 

política, pode, por si, fortalecer as demais liberdades, por exemplo, na medida em 

que pessoas mais cientes das suas condições de agentes/cidadãos (aqueles que 

obtiveram maiores oportunidades sociais) conseguem protestar e reivindicar maiores 

liberdades políticas (SEN, 2000, p. 33) e obter maiores liberdades econômicas 

(SEN, 2000, p. 58). 

A utilização do IDH como parâmetro de medida do desenvolvimento 

contraria a antiga utilização exclusiva do PIB. As tabelas 1 e 2, à frente, com dados 

de 2015 e 2016, são elucidativas, ao demonstrar que não há identidade de 

resultados. É claro que, como será explorado mais à frente, países que detêm maior 
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PIB per capita têm maiores condições de transformar a realidade da sociedade (em 

razão de influência recíproca dos variados tipos de liberdade). Por esse motivo não 

é estranho que haja algum grau de identidade entre as duas tabelas.  

Tabela 1 – Índice de desenvolvimento              Tabela 2 – Índice de PIB per capta 

 humano 

  

 

 

POSIÇÃO PAÍS IDH 

1 Noruega 0.949 

2 Austrália 0.939 

3 Suíça 0.939 

4 Alemanha 0.926 

5 Dinamarca 0.925 

6 Singapura 0.925 

7 Países Baixos 0.924 

8 Irlanda 0.923 

9 Islândia 0.921 

10 Canadá 0.920 

11 Estados 

Unidos 

0.920 

12 Hong Kong, 

China 

0.917 

13 Nova Zelândia 0.915 

14 Suécia 0.913 

15 Liechtenstein 0.912 

16 Reino Unido 0.909 

17 Japão 0.903 

18 República da 

Coreia 

0.901 

19 Israel 0.899 

20 Luxemburgo 0.898 

POSIÇÃO PAÍS PIB PER CAPTA 

1 Luxemburgo 100.738,7 

2 Suíça 79.887,5 

3 Região 

Administrativa 

de Macau, 

China 

74.017,2 

4 Noruega 70.868,1 

5 Irlanda 64.175,4 

6 Islândia 59.764,7 

7 Qatar 59.324,3 

8 Estados 

Unidos 

57.638,2 

9 Dinamarca 53.578,8 

10 Singapura 52.962,5 

11 Suécia 51.844,8 

12 Austrália 49.755,3 

13 São Marino 47.908,6 

14 Países Baixos 45.637,9 

15 Áustria 44.757,6 

16 Região 

Administrativa 

de Hong 

Kong, China 

43.741,0 

17 Finlândia 43.401,2 

18 Canadá 42.183,3 

19 Alemanha 42.161,3 

20 Bélgica 41.271,5 
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Fontes: (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2015), (BANCO MUNDIAL, 2016). 

Como se observa nas tabelas, Singapura é o país asiático com maior 

IDH, ocupando 6º lugar no ranque mundial e somente a 10ª posição quando se 

analisa o desenvolvimento econômico do País. Qatar, com uma economia que 

ocupa a 7ª posição no ranque mundial, apesar de não estar nas 20 primeiras 

posições no Índice de Desenvolvimento Humano, ocupa a 33ª posição. Israel, ocupa 

a posição 19º de IDH e a 25ª de maior PIB per capita. Isso quer dizer que, apesar 

das pequenas e médias variações nas duas tabelas, isso não significa que a teoria 

de Amartya Sen está errada. Muito pelo contrário, isto deve ser encarado como um 

viés de confirmação. O aspecto econômico é importante, de fato, para medir o 

desenvolvimento de cada país, porém ele não é o único a ser levado em 

consideração (por esse exato motivo é que as tabelas não são idênticas). Para ficar 

ainda mais claro, Luxemburgo, em sendo considerado o país com o maior Produto 

Interno Bruto per capita do mundo, o que significa ocupar a posição vigésima de 

IDH? Significa simplesmente que pouco adianta ser rico se os cidadãos não têm a 

liberdade ou a capacidade para transformar uma grande quantia em dinheiro em 

qualidade de vida. 

De efeito, o (in)sucesso das sociedades de uma maneira geral deve ser 

avaliado, segundo a teoria de Amartya Sen, por meio das liberdades substantivas, 

que possuem suas pessoas, o que difere do antigo modelo de avaliação das 

sociedades, que enfatiza, tão somente, as variáveis financeiras. Essas liberdades 

substantivas são os frutos gerados pelo desenvolvimento, de maneira que sua 

ausência (no âmbito social e/ou econômico) pode acarretar retrocesso social. 

As oportunidades em termos de liberdades são uma via de mão dupla, no 

sentido de que tanto podem ser oriundas de ações institucionais, como também 

podem ser de iniciativa das próprias pessoas. Todos os agentes têm papel 

importante na criação e manutenção das liberdades substantivas/constitutivas. A 

inversa também é verdadeira, pois a limitação de uma liberdade específica tem o 

condão de restringir as demais espécies de liberdade, fazendo com que esse 

processo seja um encadeado de influências recíprocas e interligadas. Há, portanto, 

uma complementaridade entre agenciamento social e ações individuais. Escreve 

Amartya Sen (2000, p. 46): 



23 
 

A liberdade individual é essencialmente um produto social, e existe uma 
relação de mão dupla entre (1) as disposições sociais que visam expandir 
as liberdades individuais e (2) o uso das liberdades individuais não só para 
melhorar a vida de cada um, mas também para tornar as disposições 
sociais mais apropriadas e eficazes. 

A análise também se concentra nas capacidades das pessoas, 

relacionadas à habilidade de cada um de conseguir levar a vida que mais valoriza, 

seja ela qual for. Ela pode estar (e, na maioria das vezes, está de fato) relacionada à 

boa prestação de serviços públicos e assistência social. Assim, a relação também é 

uma via de mão dupla, porquanto, o direcionamento das políticas públicas pode ser 

influenciado diretamente pelas capacidades das pessoas e estas podem receber 

influências, também, das políticas (SEN, 2000, p. 32). 

Percebe-se, portanto, que o conceito de desenvolvimento de Amartya Sen 

corrobora com o conceito a ser utilizado neste escrito. Porquanto, ao se analisar o 

conceito ocidental de desenvolvimento (escolhido como paradigma a título de 

comparação), bem como o conceito muçulmano de desenvolvimento, dar-se-á maior 

ênfase ao estudo do caráter democrático desses modelos. Essa decisão foi tomada, 

haja vista uma declaração das Nações Unidas de que o "déficit democrático" foi 

eleito como o maior problema do mundo muçulmano, isto é, todas as outras 

adversidades são consequências de um fraco sistema democrático (UNITED 

NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2002). 

Apesar de trazer Amartya Sen como o grande referencial teórico deste 

capítulo, também é válido aportar o pensamento de Martha Nussbaum acerca do 

enfoque das capacidades, que, seguindo uma trajetória diversa da de Sen, explica: 

A versão de Sen4 concentra-se na mensuração comparativa da qualidade 
de vida, apesar de também estar interessado em questões de justiça social. 
Eu, por outro lado, tenho usado essa abordagem para fornecer a base 
filosófica para uma explicação das garantias humanas centrais que devem 
ser respeitadas e implementadas pelos governos de todas as nações, como 
um mínimo do que o respeito pela dignidade humana requer. (NUSSBAUM, 
2013, p. 84). 

Enquanto Sen se concentra numa abordagem de justiça social, baseada 

nas liberdades substantivas de escolher um determinado estilo de vida que se tem 

razão para valorizar, a essência da teoria das capacidades, de Martha Nussbaum, 

                                                           
4 Atenta-se, particularmente, para a expansão das “capacidades” [capabilities] das pessoas para levar 
o tipo de vida que elas valorizam – e com razão. Essas capacidades podem ser aumentadas pela 
política pública, mas, também, por outro lado, a direção da política pública pode ser influenciada pelo 
uso efetivo das capacidades participativas do povo. Essa relação de mão dupla é central na análise 
aqui expressa (SEN, 2000, p. 32). 
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propõe, dentre outros propósitos, um mínimo básico para a subsistência digna das 

pessoas5, ou seja, um núcleo fundamental inviolável que seja suficiente para 

possibilitar as pessoas serem e fazerem o que desejarem. O ideal por trás dessa 

perspectiva é o próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Nas palavras da 

autora, “O enfoque das capacidades é, na minha visão, uma espécie de abordagem 

dos direitos humanos, e os direitos humanos têm sido associados de modo similar à 

ideia de dignidade humana”. (NUSSBAUM, 2013, p. 94).  

Pode-se dizer, ainda, que as liberdades estão para Amartya Sen, 

enquanto as oportunidades estão para Martha Nussbaum. As duas análises são 

diferentes, mas se complementam, na medida em que de nada serve se ter a 

liberdade para fazer o que se quer sem ter as oportunidades mínimas necessárias 

para a concretização daquela liberdade. De igual modo, não adianta ter os meios 

necessários para a concretização da própria dignidade da pessoa humana sem a 

contrapartida da liberdade para fazê-lo. 

Em suma, enquanto a abordagem de Amartya Sen adere a um aspecto 

qualitativo, na medida em que “quanto mais liberdades melhor”, Martha Nussbaum, 

por outro lado, segue um posicionamento mais quantitativo, quando elege um 

mínimo necessário para uma vida digna e não avança na análise de eventuais 

incrementos na efetivação daqueles direitos. Em outras palavras, sua única 

preocupação é proporcionar as dez referências que, segundo ela, constituiriam a 

mínima dignidade da pessoa humana. 

A visão de Amartya Sen propõe uma logística de caráter inclusivo, visto 

que o desenvolvimento é alcançado na medida em que as pessoas vão constituindo 

o próprio bem-estar com base nas suas concepções acerca do que é mais 

apropriado e do que as deixa mais felizes. Um processo de desenvolvimento, porém, 

não estaria completo sem analisar também o “bem-estar” das instituições e não só 

das pessoas, pois se acredita que os dois estão interligados e recebem influências 

recíprocas. 

                                                           
5 Esse “mínimo existencial” pensado pela autora envolve dez critérios básicos, são eles: 1) Vida. 2) 
Saúde física. 3) Integridade física. 4) Sentidos, imaginação e pensamento. 5) Emoções. 6) Razão 
prática. 7) Afiliação - dividida em a) Ser capaz de viver com e voltado para outros, reconhecer e 
mostrar e b) Ter as bases sociais de autorrespeito e não humilhação -. 8) Outras espécies. 9) Lazer. 
10) Controle sobre o próprio ambiente - dividido em a) Político, que é ser capaz de participar 
efetivamente das escolhas políticas que governam a própria vida e; b) Material, ser capaz de ter 
propriedade (tanto de bens imóveis quanto de móveis) e ter direitos de propriedade em base igual à 
dos outros (NUSSBAUM, 2013, pp. 91-93). 
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Para tanto, nesse ponto específico da dissertação, sente-se a 

necessidade de se abrir um parêntese para apresentar a teoria do economista 

Douglass North acerca das instituições, tendo em vista se julgar apropriado explicar 

o que exatamente se quer dizer com o referido termo, sem perigo de interpretações 

generalistas. 

1.3 A contribuição de Douglass North acerca do peso das instituições 

 

Essa pequena digressão acerca do pensamento de Douglass North sobre 

as instituições e seus desdobramentos dentro da teoria econômica se mostrará 

pertinente quando da análise do próximo subtópico, sem prejuízo da sua retomada 

no capítulo dois deste trabalho, no qual será feita uma análise mais bem direcionada 

ao estudo do mundo muçulmano. 

O estudo das instituições não é tão recente, podendo, inclusive, ser 

dividido entre o estudo do “antigo” institucionalismo (corrente tradicionalista) e o 

“novo” institucionalismo. O grande precursor no estudo da área da corrente teórica 

do “antigo” institucionalismo foi Thorstein Veblen, considerado o fundador da Escola 

Institucionalista de economia. No período Entre Guerras, essa antiga abordagem 

perdeu influência e deu espaço, principalmente nos anos de 1960, ao novo 

institucionalismo, que, a seu turno, procurava nova abordagem das instituições 

dentro da teoria econômica. Dentre os principais estudiosos do novo 

institucionalismo, estão Douglass North e Ronald Coase (LOPES, 2013, p. 620). De 

fato, aponta-se que 

O antigo institucionalismo é, portanto, uma corrente teórica que parte de 
uma crítica 'por fora' da teoria tradicional, enquanto o novo institucionalismo 
trabalha a partir de uma crítica 'por dentro', procurando incorporar 
elementos mais eficientes na explicação dos fenômenos econômicos. 
(LOPES, 2013, p. 620). 

A grande crítica feita por Douglass C. North à teoria tradicionalista é a de 

que esta não considera, para sua análise de resultados e de desempenho 

econômico, a existência de custos de informação e de incerteza, bem como os 

custos da transação daí decorrentes. Para o autor, essa corrente “[...] não foi e não 

tem sido eficiente em demonstrar as razões que levam às diferentes performances 

das economias ao longo do tempo” (LOPES, 2013, p. 622), justamente porque não 

dá a devida importância à história (o que o autor irá correlacionar ao path 

dependence). Em outras palavras, fazer uma análise da história da humanidade, 
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bem como da sua trajetória de desenvolvimento, é indispensável para, por exemplo, 

a prescrição de políticas. “Estudando-se a história é possível observar como os 

seres humanos agem sobre sua estrutura de incentivos (instituições) no sentido de 

viabilizar o atraso ou a prosperidade econômica”. (LOPES, 2013, p. 623). 

Apesar de pouco discutido no Brasil, o pensamento de Douglass North 

tem muito a contribuir na discussão acerca dos expedientes analíticos que levam a 

melhor compreensão das transformações dentro da ciência econômica no tempo e 

no espaço (não é à toa que recebeu “Prêmio Nobel de Economia” em 1993). Sua 

análise se dá de modo sistemático com foco nas instituições. No seu artigo intitulado 

Institutions, publicado em 1991, o conceito é destrinchado:  

As instituições são as restrições humanamente concebidas que estruturam 
a interação política, econômica e social. Consistem em restrições informais 
(sanções, tabus, costumes, tradições e códigos de conduta) e regras 
formais (constituições, leis, direitos de propriedade). Ao longo da história, as 
instituições foram concebidas pelos seres humanos para criar ordem e 
reduzir a incerteza em troca. Juntamente com as restrições padrão da 
economia, eles definem a escolha definida e, portanto, determinam os 
custos de transação e produção e, consequentemente, a rentabilidade e a 
viabilidade de se engajar na atividade econômica. Eles evoluem de forma 
incremental, conectando o passado com o presente e o futuro; A história em 
consequência é em grande parte uma história de evolução institucional em 
que o desempenho histórico das economias só pode ser entendido como 
parte de uma história sequencial. As instituições fornecem a estrutura de 
incentivo de uma economia; À medida que essa estrutura evolui, ela molda 
a direção da mudança econômica em direção ao crescimento, estagnação 
ou declínio6. (NORTH, 1991, p. 97). 

A seu ver, instituições eficazes são habilitadas a aumentar os benefícios 

das soluções cooperativas ou os custos da não cooperação. Existe o que o autor 

chama de “custos de transação”, reduzidos pela criação de instituições, de modo 

que os ganhos potenciais do comércio sejam realizáveis, e estes se tornem 

atividade cada vez mais viável e lucrativa para ambas as partes envolvidas. As 

instituições políticas, juntamente com as econômicas, são partes essenciais de uma 

matriz institucional efetiva, do mesmo modo que ocorre com as liberdades 

substantivas, ou seja, são influenciadas umas pelas outras. Daron Acemoglu e 

                                                           
6 No original: Institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic and 
social interaction. They consist of both informal constraints (sanctions, taboos, customs, traditions, 
and codes of conduct), and formal rules (constitutions, laws, property rights). Throughout history, 
institutions have been devised by human beings to create order and reduce uncertainty in exchange. 
Together with the standard constraints of economics they define the choice set and therefore 
determine transaction and production costs and hence the profitability and feasibility of engaging in 
economic activity. They evolve incrementally, connecting the past with the present and the future; 
history in consequence is largely a story of institutional evolution in which the historical performance of 
economies can only be understood as a part of a sequential story. Institutions provide the incentive 
structure of an economy; as that structure evolves, it shapes the direction of economic change 
towards growth, stagnation, or decline. 
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James Robinson (2012), em sua obra Por que as nações fracassam, adotam um 

posicionamento convergente, no sentido de que as instituições são as responsáveis 

pelos incentivos econômicos (que, por sua vez, servirão para a busca de 

“liberdades” como educação, saúde, dentre outras). E é o processo político o grande 

responsável pela determinação de políticas econômicas às quais a comunidade 

estará submetida, bem como pelo funcionamento desse processo. Por exemplo, 

mediante decisões políticas é que se delibera o modo como os cidadãos irão 

controlar (ou se irão controlar) os políticos; decidido isso, saber-se-á se os políticos 

serão verdadeiros representantes do povo ou se abusarão do poder a eles conferido 

para benefício próprio ou de uma minoria (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 32).  

As instituições são capazes de definir e limitar o conjunto de escolhas de 

pessoas. Em outras palavras, as pessoas estão constantemente sendo influenciadas 

pelas instituições, muitas vezes sem nem mesmo perceberem. Elas podem ser 

informais (evoluídas com o tempo), como códigos de comportamentos/conduta, ou 

formais (criadas pela sociedade propositalmente), como regras e leis. Se as 

instituições representam restrições formais ou informais do comportamento em 

sociedade, a inversa também é verdadeira. A complexidade da interação das 

organizações, seja no âmbito financeiro ou somente no social, pode resultar na 

necessidade de redefinição das próprias regras do jogo. 

“Instituições reduzem a incerteza ao fornecer uma estrutura para a vida 

cotidiana”7. (NORTH, 1990, p. 3). Segundo Herton Castiglioni Lopes (2013, p. 624), 

é em decorrência da complexidade do “ambiente” humano que este é permeado de 

incertezas. A insegurança em relação ao futuro existe de fato e isto decorre das 

limitações cognitivas ou mesmo a não “ergodicidade”8 do mundo; é daí que surgem 

os custos de transação.  

É interessante ressaltar que, muito embora um dos principais papéis das 

instituições em determinada sociedade seja reduzir a incerteza, estabelecendo uma 

estrutura estável para as interações humanas, tal estrutura estável não se confunde 

com sua eficiência. E mais: sua estabilidade não é uma maneira de negar o fato de 

que elas estão em constante mudança. Por meio de convenções, códigos de 

                                                           
7 No original: Institutions reduce uncertainty by providing a structure to everyday life. 
8 O termo ergodicidade deve ser entendido aqui como relacionado a sistemas (complexos ou não) 
nos quais acontecimentos podem ser previstos por meio de cálculos probabilísticos. Isto é, eventos 
futuros são calculados com base na repetição dos eventos passados. 
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conduta e normas de comportamento, as instituições estão evoluindo e, portanto, 

constantemente alterando as escolhas disponíveis para os indivíduos (NORTH, 

1990, p. 6).  

As crenças evoluem e influenciam as ações das pessoas no sentido de 

perpetuar determinada estrutura institucional ou transformá-la (reformá-la), o que 

pode viabilizar (ou não) melhores condições de crescimento. A concepção de path 

dependence é justamente a ideia de que as decisões enfrentadas no presente 

dependem da trajetória do conhecimento e das decisões tomadas no passado; ou 

seja, as tomadas de decisões são baseadas na história. A evolução institucional, 

que determina em certa medida o (in)sucesso das comunidades, é resultado de 

fatores concatenados no curso da história. Como apontam Daron Acemoglu e James 

Robinson (2012, p. 33), “Cada padrão institucional hoje se encontra profundamente 

enraizado no passado porque, uma vez que a sociedade se organiza de 

determinado modo, este tende a persistir”; e também North (1993, p. 16): 

À medida que as tribos evoluíram em diferentes ambientes físicos, 
desenvolveram diferentes idiomas e, com diferentes experiências, diferentes 
modelos mentais para explicar o mundo ao seu redor. Na medida em que as 
experiências eram comuns a tribos diferentes, os modelos mentais 
forneceram explicações comuns. O idioma e os modelos mentais formaram 
as restrições informais que definiram o quadro institucional da tribo e 
passaram intergeracionalmente como costumes, tabus, mitos que 
proporcionaram a continuidade que chamamos de cultura e que faz parte da 
chave para o ‘path dependence9. 

Algumas mudanças, entretanto, podem suceder lentamente, ao passo 

que outras até mesmo em uma velocidade glacial. É por isso que se deve estender o 

olhar como historiador para percebê-las. Esse detalhe é importante haja vista as 

rápidas mudanças institucionais que acontecem a todo instante e em todos os 

locais. Sobre esse aspecto, mudanças formais são mais fáceis de ocorrer “da noite 

para o dia” como resultado de decisões políticas e/ou judiciais. Por outro lado, as 

restrições informais, ou seja, aquelas incorporadas em costumes, tradições e 

códigos de conduta são muito mais impermeáveis a políticas deliberadas, por 

estarem mais enraizadas na sociedade (NORTH, 1990, p. 6). 

                                                           
9 No original: As tribes evolved in different physical environments they developed different languages 
and, with different experiences, different mental models to explain the world around them. To the 
extent that experiences were common to different tribes the mental models provided common 
explanations. The language and mental models formed the informal constraints that defined the 
institutional framework of the tribe and were passed down intergenerationally as customs, taboos, 
myths that provided the continuity that we call culture and that forms part of the key to path 
dependence 
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Para Douglass North, as instituições afetam o desempenho das 

economias10. Assim como que esse desempenho se dá de forma diferenciada nas 

diversas economias no tempo, em razão da variabilidade das instituições, é também 

dificilmente controverso. Daron Acemoglu e James Robinson (2012, p. 32) sugerem 

que cada sociedade deve funcionar de acordo com um conjunto de regras 

econômicas e políticas, ou seja, “[...] é o processo político que determina a que 

instituições econômicas as pessoas viverão submetidas, e se as instituições políticas 

que ditam como funciona esse processo”. 

Em uma descrição metafórica, o autor mostra as instituições como as 

“regras do jogo” dentro de uma sociedade. Elas são restrições concebidas pela 

própria sociedade e são capazes de estruturar os incentivos no intercâmbio humano, 

seja no âmbito político, social ou econômico. As instituições são responsáveis pela 

maneira como as sociedades evoluem no tempo e, portanto, são a chave para a 

compreensão do avanço histórico (NORTH, 1990, p. 3). São, em verdade, 

determinantes cruciais. 

É interessante ressaltar, ainda, a diferenciação que o autor faz entre 

organizações e instituições. Diferentemente das organizações, as instituições são as 

“regras do jogo”. Elas são criações passíveis de alteração pelos seres humanos, 

sendo responsáveis pela determinação das oportunidades (ou a falta delas) dentro 

da sociedade. As organizações, por outro lado, são criadas para colher as 

vantagens dessas oportunidades e, à medida que evoluem, alteram as instituições. 

As organizações incluem corpos políticos (partidos políticos, representantes 

políticos, agências regulatórias etc.), corpos econômicos (firmas, cooperativas, 

sindicatos etc.) e corpos sociais (igrejas, clubes, associações etc.). Em suma, são 

grupos que se unem em razão de um objetivo comum, são os “jogadores”. 

A continuar com a metáfora das instituições como as “regras do jogo”, os 

jogadores, naturalmente, escolhem ser vinculados quando os ganhos de viver de 

acordo com as regras do jogo excedem as vantagens da sua deserção (NORTH, 

1993, p. 11). 

                                                           
10 Essa afirmação, entretanto, não é pacífica. Para aprofundamento do tema, ver a obra de Kevin E. 
Davis e Michel J. Trebilock intitulada A relação entre direito e desenvolvimento: otimistas versus 
cético”. 
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Em suma, o roteiro é o que se segue: 1) O ambiente econômico e social 

dos agentes é permeado por incerteza; 2) A principal consequência dessa incerteza 

são os custos de transação; 3) Para se reduzir os custos de transação e coordenar 

as atividades humanas, as sociedades desenvolvem instituições; 4) O conjunto 

dessas regras pode ser encontrado na matriz institucional das sociedades (path 

dependent); 5) Com amparo nessa matriz, definem-se os estímulos para o 

surgimento de organizações que podem ser econômicas, sociais e políticas; 6) Estas 

interagem entre si, com os recursos econômicos e com a própria matriz institucional 

- que define os custos de transação - e são, portanto, responsáveis pela evolução 

institucional e pelo desempenho econômico das sociedades ao longo do tempo. 

(GALA, 2003, p. 103). 

1.4 Respeito ao processo de desenvolvimento 

 

Para atingir o “desenvolvimento como liberdade”, é necessário se 

trabalhar com etapas lentas de desenvolvimento, a fim de que, assim, se consiga 

dar uma margem de adaptação tanto para a sociedade quanto para as instituições. 

Trabalhando com essa perspectiva, é possível se pensar em um “melhor” 

desenvolvimento, que logre transportar maior quantidade de pessoas do seu status 

quo (seja ele qual for) para um patamar mais elevado na escala de desenvolvimento 

humano. Desenvolvimento é, portanto, um fenômeno cujo tempo deve ser 

respeitado, sob pena de cercear as experiências e capacidades de uma parcela da 

sociedade. 

A realidade seria diferente, caso se optasse por um desenvolvimento 

rápido e eficaz, no qual se leva em consideração, tão somente, o fator econômico. 

Haja vista a análise da teoria de Amartya Sem, acerca do desenvolvimento, e de 

Douglass North, a respeito das instituições, injetar mais dinheiro na economia 

fortaleceria, sim, as liberdades econômicas. O rápido crescimento econômico, no 

entanto, provavelmente, não concederia o tempo necessário de adaptação (de 

instituições e da sociedade) que o processo de desenvolvimento necessita para ser 

o menos traumático possível. Explica-se: as transformações decorrentes de um 

rápido crescimento econômico podem ser negativas para com a sociedade, porque 

não há tempo para o amadurecimento das instituições. É muito provável que uma 

parcela da população (maior ou menor, a depender de cada caso) não acompanhe 
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as mudanças sociais e econômicas e, como consequência, seja excluída. Em outras 

palavras, o crescimento econômico não pode estar desacompanhado do 

desenvolvimento das instituições, o que não implica, de modo algum, relação de 

subordinação.  

Essas duas vertentes precisam andar juntas, pois, caso contrário, a longo 

prazo, o crescimento econômico completamente desvinculado das transformações 

institucionais, apesar de conseguir ensejar alguma riqueza (e com isso um “verniz” 

de desenvolvimento – no sentido amplo discutido há pouco), funcionará como um 

agente de exclusão (e não inclusão) social. 

Deve-se notar que quase nenhum dos “Tigres Asiáticos” que seguiram o 
exemplo do Japão, industrializando-se por meio da exportação de 
commodities como produtos de algodão, o fizeram com a ajuda de 
instituições democráticas. A Coreia do Sul foi conduzida por sua revolução 
industrial pelos generais Park Chung-hee (1960-79) e Chun Doo-hwan 
(1980-87), enquanto Lee KuanYew, em Singapura, e Suharto, na Indonésia, 
foram essencialmente absolutistas (o primeiro, um iluminista), e partidos 
monopolistas predominaram em Taiwan e no Japão. Hong Kong continuou 
senso uma colônia britânica ate 1997. No entanto, em cada um desses 
casos, o sucesso econômico foi seguido, após certo atraso, pela 
democratização. (FERGUSON, 2012, pp. 280-281). 

Logo, pode-se inferir, por óbvio, que quando as duas transformações se 

emparelham, o desenvolvimento será mais bem aproveitado. É bem verdade que um 

sistema de comércio que seja verdadeiramente livre desempenha papel fundamental 

no processo de desenvolvimento, pois é capaz de ensejar crescimento econômico e 

aumento das riquezas por parte da sociedade. Ele, no entanto, por si, não é 

suficiente para resolver os problemas das liberdades substantivas e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas de acordo com o que elas acham mais apropriado 

para si. As outras liberdades são igualmente importantes e exercem papel de 

destaque na transformação da pessoa e, consequentemente, da sociedade. 

Outra modalidade de operacionalização não será, em termos gerais, 

socialmente benéfica se os contextos sociais e políticos não estiverem preparados 

para absorvê-la e incorporá-la. Com vistas a realizar as transformações estruturais e 

sistêmicas exigidas pelo processo – que é muito mais difícil e complexo do que se 

possa imaginar no primeiro momento – é necessário muito mais do que a simples 

transferências de recursos.  

Um ou outro tipo de desenvolvimento, entretanto, seja aquele focado no 

crescimento exclusivamente econômico ou o idealizado por Amartya Sen, são 
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capazes de induzir “excessos indesejados” ou, ainda, para se utilizar de uma 

expressão de Zygmunt Bauman (2005, p. 20), refugo humano. As necessidades e 

carências da população são ilimitadas e os recursos, limitadíssimos, já disse Flávio 

Galdino (2005, p. 155). Deve-se, portanto, procurar a melhor maneira de se trabalhar 

o processo de desenvolvimento.  

Considerando que as pessoas são influenciadas constantemente pelas 

instituições, estas precisam estar maduras para fluírem na mesma velocidade e 

intensão que a sociedade, pois a interferência acontece reciprocamente. Com efeito, 

será possível se falar em uma sociedade verdadeiramente capaz de (ou que detém 

meios suficientes para) envolver-se em um processo de desenvolvimento que não 

seja incompleto ou truncado.  

A extensão da diversidade econômica e política de interesses 

influenciará, por certo, a estrutura das regras (e das instituições). Isso se dá porque, 

quanto mais convergentes forem os interesses, mais provável é que instituições 

serão estruturadas para facilitar modalidades complexas de intercâmbio (formal, mas 

também informal) e também facilitar outros modos de resolução de problemas por 

formar a coalizão (NORTH, 1989, p. 662). Para que isso se torne factível, porém, a 

fim de as instituições, de fato, facilitarem o convívio social, é necessário respeito ao 

tempo de amadurecimento. 

Isso não quer dizer, entretanto, que o tempo de amadurecimento é, de per 

se, condição suficiente e necessária para se alcançar um nível ótimo de 

desenvolvimento. Isto é, o desenvolvimento das instituições não é automático com o 

tempo, pois, sociedades mais antigas não necessariamente têm melhores 

instituições. Evidentemente, essas mesmas sociedades tiveram mais oportunidades 

(oferecidas pelo feixe de tempo) de desenvolverem melhores instituições, porém a 

percepção temporal é incrivelmente subjetiva. Fernand Braudel (2009) destaca o seu 

conceito de multiplicidade de tempos (pluralidade de durações) como condição 

necessária para a compreensão do tempo histórico de longa duração. As distintas 

percepções temporais de uma pessoa ou coletividade, com entendimentos 

temporais similares, que se pode denominar de realidades paralelas, fazem com que 

a história seja contada sob perspectiva diferente. Sociedades variadas têm distintas 

percepções da realidade e do tempo no contexto onde ocorre. É o que Niklas 

Luhmann (2011) chama de tempo social.  
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Por exemplo, o tempo no Ocidente é sentido de modo muito diferente da 

do Oriente de maneira geral11. O tempo necessário para o amadurecimento é muito 

relativo, não só porque cada sociedade tem ritmo característico de desenvolvimento, 

mas também porque cada uma tem a própria percepção de tempo, que, por sua vez, 

é diferente de outras. Não é correto, então, afirmar que algumas sociedades estão 

“atrasadas” em termos de desenvolvimento, pois cada qual está no seu “tempo 

certo”, estão se utilizando da melhor realidade disponível a elas e que foram 

impostas pela história de longa duração para trilhar o seu processo de 

desenvolvimento. 

As crenças compartilhadas são mais fortes dentro de uma sociedade 

harmônica, pois ajudam a compreender a formação das suas instituições e as bases 

delas próprias. É, por isso, necessário que se dê tempo para que a própria 

sociedade eleja prioridades e caminhe em direção a elas. Considerando a intenção 

de se criar um sistema de modelos mentais compartilhados que torne viável a vida 

em sociedade (por ser capaz de estabelecer um ponto focal que consiga coordenar 

as ações das pessoas), parece certo que o compartilhamento de experiências fica 

um tanto prejudicado/limitado pela Modernidade e seu consequente dinamismo 

baseado em trocas de experiências cada vez mais impessoais. É uma característica 

da Modernidade a negação do passado para possibilitar uma visão progressista, o 

que relega o papel dos costumes e da tradição como elementos de coesão social 

para as sociedades mais “primitivas”, tornando as relações mais “líquidas”. De efeito, 

indaga-se: será que a Modernidade prejudica o tempo de amadurecimento das 

instituições? Essa é uma indagação aprofundada no capítulo terceiro. 

1.5 O desenvolvimento ocidental 

 

O Estado de Direito12 pregava o Estado das leis, e não do homem, como 

bem relembra a Massachusetts Declaration of Rights (1780) no art. 3013. Nesse 

                                                           
11 A percepção do tempo como um fenômeno físico comum foi desprezada com os avanços dos 
estudos da Filosofia da História. Isso quer dizer que cada sociedade percebe seu tempo de modo 
diverso da de outra (KOSELLECK, 2006).  
12 Em alemão Rechtsstaat, que se opõe ao Obrigkeitsstaat (Estado baseado no uso arbitrário do 
poder). 
13 No original: “XXX. In the government of this Commonwealth, the legislative department shall never 
exercise the executive and judicial powers, or either of them; the executive shall never exercise the 
legislative and judicial powers, or either of them; the judicial shall never exercise the legislative and 
executive powers, or either of them; to the end, it may be a government of laws, and not of men” 
(grifou-se). (MASSACHUSETTS, 1970, online). 
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mesmo artigo é onde está previsto o princípio do Checks and Balances, cuja 

preocupação era estabelecer um freio nos poderes que regem determinado Estado-

Nação. Muito embora o Estado de Direito tenha submetido todos ao Império do 

Direito (Rule of Law), esse sistema institucional não propôs ultrapassar a garantia da 

igualdade formal entre as pessoas, uma vez que todos já estavam sob a cobertura 

da lei. Isso, entretanto, não pode ser ressaltado como ponto negativo para o 

conceito de Estado de Direito, pois nunca foi feita a promessa de que esse sistema 

iria garantir ampla igualdade. Não havia, pois, a necessidade de se assegurar a 

igualdade material entre os indivíduos, mas tão somente de outras garantias 

institucionais que, à época, ocupavam papel de destaque nas demandas sociais. 

O Estado de Direito, de fato, serviu como uma das bases sobre as quais 

foi estabelecido o desenvolvimento ocidental. Todos os principais eventos que 

influenciaram na construção do modelo ocidental de desenvolvimento, como se 

conhece hoje, vieram do Ocidente (revoluções liberais, o advento do 

constitucionalismo, a internacionalização dos direitos humanos etc.). Esses 

acontecimentos históricos tipicamente ocidentais, em momento posterior, refletiram 

em ordenamentos cada vez mais distantes. Por ora, entretanto, esse recorte 

espacial não é o assunto a ser discutido. 

As ideias advindas do Estado de Direito implicaram, por óbvio, em 

mudanças de paradigmas, na percepção da própria Constituição e seu papel dentro 

da sociedade e na interpretação do mundo jurídico de modo geral. Essa nova 

“situação jurídica” foi o substrato em cima do qual se construiu o desenvolvimento 

ocidental nos moldes do tópico anterior. Posteriormente, o Estado (até então de 

Direito) começou a regulamentar, de maneira mais veemente, determinadas 

relações jurídicas, e passou a ser exigido que fornecesse prestações materiais (tais 

como os direitos sociais prestacionais14). Essa alteração fez com que toda a ideia de 

Estado de Direito evoluísse para o que se convencionou chamar de Estado 

Democrático de Direito. 

1.5.1 E sua relação com a Democracia 

 

                                                           
14 Direitos hoje conhecidos hoje como de segunda dimensão. 
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Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, e também no curso da 

segunda metade do século XX, foi redefinido o papel da Constituição nas nações 

(principalmente ocidentais), bem como houve a influência desta sobre as 

instituições. Com a consolidação do Estado Democrático de Direito, na segunda 

metade do século XX, três grandes pilares se fizeram indispensáveis para o mundo 

ocidental: o neoconstitucionalismo (que galga posição dominante da Constituição no 

ordenamento jurídico), a democracia (regime político que permite a participação 

igualitária dos cidadãos e também um nível de autodeterminação política) e os 

direitos humanos/fundamentais (que vieram alterar o verdadeiro centro do 

ordenamento do Estado para a pessoa). O que, no entanto, ele trouxe de novo? O 

que o termo “democrático” veio, de fato, a somar ao antigo “Estado de Direito”? 

É importante destacar o fato de que a expressão “democrático” em 

Estado Democrático de Direito não faz alusão, tão somente, à democracia 

representativa, uma vez que esta já era existente no Estado de Direito. O grande 

ganho sistêmico conquistado aqui foi a promoção de mudança qualitativa, ou seja, o 

Estado, além de estar submetido ao Direito, este (o Direito) deveria ser produzido e 

aplicado de maneira democrática. “Ao contrário do que poderia dar a entender a 

expressão, o que é democrático não é o Estado (em si mesmo cercado de 

autoritarismo típico do Poder que o caracteriza), mas sim o direito que o limita”. 

(MARDEN, 2016, p. 199). 

O Estado Democrático de Direito é uma “fórmula melhorada” que trouxe 

preocupação maior com o cidadão, se tornou um Estado expresso em valores 

democráticos. Enquanto o Estado de Direito, além de trazer a legalidade, se 

preocupava com limitar o poder, o Estado Democrático de Direito faria isso e muito 

mais, pois asseguraria respeito aos direitos fundamentais. 

Para fins didáticos, recorre-se - caracterizando a democracia - o conceito 

de Norberto Bobbio (2015, p. 35): 

Afirmo preliminarmente que o único modo de se chegar a um acordo 
quando se fala em democracia, entendida como contraposta a todas as 
formas de governo autocrático, é o de considerá-la caracterizada por um 
conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está 
autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. [...] 
Para que uma decisão tomada por indivíduos (um, poucos, muitos, todos) 
possa ser aceita como decisão coletiva é preciso que seja tomada com 
base em regras (não importa se escritas ou consuetudinárias) que 
estabeleçam quais são os indivíduos autorizados a tomar as decisões 
vinculatórias para todos os membros do grupo, e à de quais procedimentos. 
No que diz respeito aos sujeitos chamados a tomar (ou colaborar para a 
tomada de) decisões coletivas, um regime democrático caracteriza-se por 
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atribuir este poder (que estando autorizado pela lei fundamental torna-se um 
direito) a um número muito elevado de membros do grupo. 
 

Também se faz interessante ressaltar o posicionamento de Robert Dahl 

(2012, p. 384): 

Para que um Estado seja governado democraticamente, evidentemente 
duas condições são necessárias: (1) se as organizações militares e policiais 
existirem, como é certo que existirão, elas deverão estar sujeitas ao controle 
civil. Mas o controle civil, ainda que necessário, não é suficiente, pois muitos 
regimes não democráticos também mantêm o controle civil. Portanto, (2) os 
civis que controlam os militares e a polícia devem estar, eles próprios, 
sujeitos ao processo democrático. 

 

Considerando essas circunstâncias, saber se um país é ou não 

democrático não é uma avaliação simples que pode facilmente se encaixar no molde 

“sim ou não”. Há diversos ganhos sistêmicos que foram contribuindo no percurso 

histórico para que o conceito de democracia tivesse os moldes de hoje. Portanto, 

dificilmente os Estados Unidos, por exemplo, poderiam ser considerados 

democráticos durante parte do século XX, pois não permitia que mulher e os negros 

pudessem votar. À vista disso, é lícito inferir que 

Um sistema democrático constitucional é um sistema de governo 
culturalmente sensível, em constante evolução, e pode passar pela 
regressão, bem como pelo avanço que os efeitos das circunstâncias atuais 
determinam. O mesmo critério se aplica à evolução da democracia no 
mundo árabe, da mesma forma que se aplicava à evolução da democracia 
com o passar do tempo nos Estados Unidos. Uma democracia completa e 
única não é um objetivo alcançável15. (SHOMAR, 2005, pp. 71-72). 

Robert Dahl (2012) também concorreu para uma interpretação plural do 

conceito de democracia, quando ofereceu a ideia de poliarquia16, a qual pode ser 

entendida como sendo a melhor (e mais factível) aproximação do conceito utópico 

de democracia. Na visão do autor, o termo “democracia” consolida um ideal 

(inalcançável), enquanto as poliarquias se referem às “democracias reais”. Portanto, 

existem diferentes modelos de poliarquias, os quais, cada um a sua maneira, tentam 

se aproximar do ideal democrático da melhor maneira possível. Muito embora essa 

interpretação possibilite a existência de variados padrões de democracia, haja vista 

que há várias maneiras de se interpretar as distintas poliarquias (como também de 

compará-las com modelos em curso anteriormente), este não é um problema. Isso 
                                                           
15 No original: “A constitutional democratic system is an ever-evolving, culturally sensitive system of 
government and can go through regression as well as advancement as the effects of present day 
circumstances dictate. The same criterion applies to the evolution of democracy in the Arab World just 
as it applied to the evolution of democracy with the passing of time in the United States. A perfect one-
stop democracy is not an achievable goal”. 
16 Significa “o governo de muitos”. Poliarquia, aqui, se refere a uma democracia possível, ou seja, 
aquela que cultua pluripartidarismo, liberdade, disputa real pelo poder etc. 
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porque essas conformações diversas de interpretação se complementam: mais do 

que isso, servem de padrões para distinguir uma poliarquia de uma não-poliarquia. 

Assim expresso, qual a relação do Estado Democrático de Direito com o 

desenvolvimento das nações ocidentais? Primeiramente, há que se destacar o 

approach de formação de uma sociedade livre, justa e solidária, em que os cidadãos 

tenham iguais possibilidades de participar, ainda que representados, das decisões 

políticas do seu país, consubstanciando o real significado de democracia, que é 

“governo do povo”. A democracia como realização de valores de convivência 

humana é uma versão sofisticada do próprio Estado de Direito (MARDEN, 2016). 

O novo modelo do Estado de Direito compreende um conteúdo básico de 

organização política, soberania popular, pluralismo, respeito às garantias e 

liberdades fundamentais; e o faz mediante uma democracia participativa em que se 

pressupõe diálogo. A aspiração é que seja uma convivência social baseada em 

liberdade, igualdade e solidariedade e, principalmente, onde o poder é “do povo, 

pelo povo e para o povo”. 

A democracia, como meio para formar instituições cada vez mais 

inclusivistas, é peça-chave para a garantia do aumento substancial da qualidade de 

vida dos cidadãos e do sucesso das nações. Essa é a tese central do livro de Daron 

Acemoglu e James Robinson (2015), adotada neste estudo. 

O poder/dever do Estado de proteger e garantir meios de liberdades17 por 

via de uma governança verdadeiramente democrática não significa dizer que se está 

em um jogo de “ranking pela soma”, isto é, não se está se reportando a 

desenvolvimento, se uma Constituição fosse puramente nominal, cujas previsões se 

dariam de modo simplesmente ilustrativo. Os valores nela contidos deveriam ser 

capazes de promover inclusão social e desenvolvimento em geral. É cediço o fato de 

que as chances de se ter maior previsão de instituições inclusivistas em determinada 

sociedade que já tenha uma abertura constitucional nesse sentido são maiores, mas 

esse não é o fator único a ser examinado. De nada adianta ter previsão 

constitucional se, na prática, as instituições e as liberdades (aqui entendidas no 

                                                           
17 O termo “liberdades” aqui é entendido na concepção, já explorada no item 1.2 desta obra de 
Amartya Sen. 



38 
 

sentido proposto por Amartya Sen) não funcionam ou se a população não consegue 

transformar essas previsões em felicidade18.  

Acentuou Harari (2017, p. 313), amiúde, que a ênfase em liberdades 

políticas e democráticas é prioridade do Ocidente, porém, de outro modo, os valores 

asiáticos seguiram foco diferente, baseado em outra política hierárquica e na 

disciplina durante o tempo todo. Com efeito, a existência de duas realidades 

igualmente válidas (Ocidente e Oriente19), porém distintas, significa sinalizar o fato 

de que há distintas configurações com suporte nos quais as pessoas de cada 

sociedade percebem e interpretam o mundo ao seu redor, construindo realidades 

concretas e aceitáveis para cada uma delas. A construção de sentido/significado em 

um contexto social específico é feita pelas pessoas e para as pessoas, ao ponto de 

criar um “estado de aceitação pública”. Assim, contextos sociais díspares são 

capazes de criar diferentes regras adequadas a gerenciar a vida em sociedade e 

diferentes normas de convivência são eleitas como “apropriadas”. Em suma, cada 

sociedade é capaz de eleger o que é “bom para si”. Cada uma delas, portanto, tem 

as próprias razões que a levaram a escolher determinada forma de estabilidade 

social e não outra. Essa capacidade de tomar as decisões e de estabelecer a própria 

realidade consubstancia a Teoria da Democracia Construtiva, segundo a qual uma 

sociedade é tão mais democrática quanto mais for assegurada aos cidadãos a 

capacidade de constituir a realidade onde vivem (MARDEN, 2016) 

Dessa forma, podem existir diversos “tons” de democracia. Não é 

somente a presença de eleições livres, a tolerância religiosa ou a ampla liberdade de 

imprensa que irão classificar um país como democrático ou não, é um conjunto de 

instituições que propiciam o olhar sob vários pontos de vista e que os considerem, 

mesmo que para rejeitá-los. 

1.5.2 E sua relação com os Direitos Fundamentais/Humanos 

Muitos tendem a acreditar que direito ao desenvolvimento está ligado a 

responsabilidade para com os menos favorecidos, mas a caridade é uma obrigação 

comum no concerto das doutrinas religiosas. Não se pretende trabalhar o 

desenvolvimento assentado na ideia de caridade. Muito pelo contrário, a base moral 

                                                           
18 “A definição geralmente aceita de felicidade é “bem-estar subjetivo” (HARARI, 2017, p. 390). 
19 Sem prejuízo de esses dois extremos estarem, eles mesmos, subdivididos em diversas outras 
realidades. 
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para buscar um direito ao desenvolvimento não está ligado à benevolência, mas sim 

à lógica dos direitos humanos. Isto é, uma afirmação legítima e aplicável a sujeitos 

de direitos. 

Não é correto percorrer este módulo de dissertação fazendo referência 

somente a um ou a outro direito. Nesse ponto específico, deve-se apontar tanto os 

direitos fundamentais quanto os direitos humanos. Sob a perspectiva do Direito 

Natural, segundo o qual o direito se revela como uma ordem “ideal” capaz de 

estabelecer o que é “correto”, vários teóricos jusnaturalistas tiveram contribuições 

reconhecidas, dentre os quais Santo Agostinho (para o qual a lei divina era a lei 

superior) e Tomás de Aquino (que distinguia três tipos de leis: a natural, a humana e 

a divina). A Teoria do Direito Natural considera que os direitos, de modo geral, são 

universais e comuns aos seres humanos, e que, por isso, todos têm direitos iguais 

de se beneficiar de valores como a liberdade e a igualdade20. A importância de cada 

vida humana é, por essa perspectiva, o próprio objetivo de uma filosofia moral que 

valoriza cada ser humano pelo que de fato ele é. O intrínseco da humanidade é o 

próprio fundamento dos direitos humanos. 

Celso Lafer, em sua obra A reconstrução dos direitos humanos, analisa a 

ascensão do Cristianismo como contribuição para o pensamento de que a pessoa, 

em vez de se preocupar com a vida e a imortalidade da pólis, começou a se 

preocupar em maior medida com a vida e a imortalidade de si (LAFER, 1998, pp. 

119-120). O autor também realça outra dimensão importante para a consolidar a 

tradição dos direitos humanos como ela é hoje: o advento do individualismo21 como 

integrante da lógica da Modernidade.  

                                                           
20 Uma maneira de se pensar a “tensão” entre liberdade e igualdade é olhar para dois grandes 
filósofos estadunidenses, Robert Nozick (2011) e John Rawls (2016). Enquanto o segundo 
argumentou que igualdade era a grande referência para a construção de instituições políticas e 
sociais e que qualquer desvio desse “padrão” de igualdade deveria ser especialmente justificado, 
Robert Nozick acentua que a liberdade quebra padrões; ou seja, no minuto em que é dada liberdade 
para o ser humano fazer as próprias escolhas, eles iriam quebrar padrões porque começariam a fazer 
escolhas imprevisíveis baseadas nas suas preferências. Nesse caso, se se pretende respeitar a 
liberdade humana, necessário será abrir mão dos “padrões” de comportamento; de outro modo, para 
manter esses mesmos padrões, será necessária interferência na liberdade de escolha dos seres 
humanos em suas relações. Será que a igualdade é um valor tão importante que os seres humanos 
estariam dispostos a abrir mão da sua liberdade para alcançá-la? A resposta dos liberais clássicos, 
bem como do próprio Nozick é uma só: não. 
21 Na sua acepção mais ampla, aquela em vê na subjetividade da pessoa “o dado fundamental da 
realidade”. (LAFER, 1998, p. 120). 



40 
 

O primeiro direito individual a ser reivindicado (o que só aconteceu após o 

reconhecimento dos direitos como subjetivos, o que, por sua vez, se deu com a 

transição da Idade Média para a Idade Moderna) foi o direito da liberdade de opção 

religiosa e, depois dele, a laicização do Direito22, ambos frutos da Reforma 

Protestante. Mais tarde, as teorias contratualistas vieram oferecer uma justificativa 

de que o fundamento do Estado (e, consequentemente, do Direito) não vem de uma 

força soberana (ou divina), mas da própria sociedade, no momento em que ela saiu 

do seu estado de natureza. A ideia de que homem poderia organizar o Estado de 

acordo com a sua vontade e também de que a fonte da lei é o próprio homem (e não 

Deus) vem legitimar, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948. 

De fato, para o homem emancipado e isolado em sociedades 
crescentemente secularizadas, as Declarações de Direitos representavam 
um anseio muito compreensível de proteção, pois os indivíduos não se 
sentiam mais seguros de sua igualdade diante de Deus, no plano espiritual, 
e no plano temporal, no âmbito dos estamentos ou ordens das quais se 
originavam. É por isso que a positivação das declarações nas constituições, 
que se inicia no século XVIII com as Revoluções Americana e Francesa, 
tinha como objetivo conferir aos direitos nelas contemplados uma dimensão 
permanente e segura (grifo no original). (LAFER, 1998, p. 123). 

Em se referindo a uma conquista histórico-axiológica, o “valor” de cada 

pessoa humana encontra sua expressão jurídica nos direitos fundamentais (LAFER, 

1998, p. 118). Diz-se isso porque há uma diferença sutil, porém de grande 

relevância, entre as dicções “direitos fundamentais” e “direitos humanos”. Em 

primeiro lugar, considerando que o objeto desta passagem é a análise dos direitos 

fundamentais e humanos, a investigação terminológica se faz indispensável, 

justamente, porque até hoje há quem empregue as expressões como sinônimas, o 

que não é tão desconcertante, pois há certa similaridade entre os direitos 

fundamentais e os direitos humanos. A diferença consiste, segundo as lições de 

Ingo Sarlet (2012), no fato de que os direitos fundamentais se referem àqueles 

direitos do ser humano positivados em um determinado Estado/Ordenamento 

Jurídico. Por outro lado, os direitos humanos não necessitam dessa vinculação para 

                                                           
22 Com o passar dos anos, a perda da força de influência da Igreja foi notória. Essa instituição foi 
perdendo espaço e suas explicações sobre o mundo começaram a ser desacreditadas. A religião 
começou a ser vista apenas como uma parte da cultura de uma sociedade. Sua força política foi 
esvaziada, não completamente, mas o suficiente para dar espaço à criação de Estados laicos. A 
laicização impulsionou o desenvolvimento das ciências; assim, uma nova explicação de mundo 
surgia, uma explicação baseada na razão (e não mais na fé).  
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com uma ordem constitucional, pois eles aspiram à validade universal para todos os 

povos, de modo que é inequívoco o caráter supranacional. 

O “modelo ocidental” de desenvolvimento tem motivo para valorizar 

direitos fundamentais em razão do background de estabelecimento da tradição dos 

direitos humanos. Isso porque os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, 

advindos da Revolução Francesa, bem como as influências das outras revoluções 

liberais (estadunidense e inglesa), auxiliaram na elaboração de um modelo 

ocidentalmente aceito e que é ao mesmo tempo sustentável.  

Considerando, porém, toda a história da humanidade, o lapso referente 

ao reconhecimento dos direitos humanos até os dias de hoje é praticamente 

insignificante, ou seja, toda a sua trajetória23 coincide com a história das sociedades 

ocidentais. Isso quer dizer que, à medida que essas sociedades foram se 

desenvolvendo e transformando seus estilos de vida, elas foram sentindo 

necessidade de convencionar a criação de certos “princípios” de proteção que 

tivessem aplicabilidade geral e, ao mesmo tempo, conseguissem constranger e 

compelir a um comportamento, ainda que minimamente, juridicamente adequado. 

Após a Segunda Guerra24, devido, principalmente, às atrocidades 

cometidas durante essa época, é que se sentiu a necessidade de se 

internacionalizar os direitos humanos. “É neste cenário que se vislumbra o esforço 

de reconstrução dos direito humanos, como paradigma e referencial ético a orientar 

a ordem internacional”. (PIOVESAN, 2010, pp. 96-97). Não que o Oriente nunca 

tivesse alcançado algum tipo de conquista nesse sentido, mas esse nível de 

internacionalização (e também de constitucionalização dos direitos humanos25) foi de 

uma extensão jamais vista.  

                                                           
23 E especialmente as dimensões – ou gerações, como preferem alguns - dos direitos (no que se 
refere aos direitos fundamentais). 
24 Esse período pós-Guerra coincidiu também com o fim da Era colonial, o que deu ensejo à criação 
do TWAIL (Third World Approaches to International Law), uma escola crítica cujos métodos avaliam a 
“exploração” do Terceiro Mundo por meio do direito internacional, ou seja, como este último é 
utilizado para justificar algumas conquistas desde a época colonial. O movimento também pode ser 
caracterizado, em outras palavras, como uma “[...] escola crítica e, ao mesmo tempo, um movimento 
intelectual e político que atribui ao sistema internacional a exploração contínua do Terceiro Mundo 
através da subordinação ao ocidente. Nesse diapasão, procura alterar aspectos ditos opressivos do 
direito internacional através do reexame da era colonial” (CIDRÃO, LEITÃO; DA SILVA, 2017, p. 9). 
Este assunto será tratado mais a fundo no módulo a seguir. 
25 A constitucionalização dos direitos humanos significa nada mais que o fato de que, após a 
Segunda Guerra Mundial, as constituições ocidentais se abriram para a importância dos direitos 
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O que se quer dizer é que o próprio conceito de direitos humanos (e 

também de direitos fundamentais) foi idealizado pela cultura ocidental. Sua 

modelagem foi feita com esteio na cultura ocidental (MARDEN; CIDRÃO, 2018). 

Tendo isso em vista, como se pode esperar que o Oriente (mais especificamente, o 

mundo muçulmano), com cultura completamente diversa, possa se adequar a essas 

normas de Direito Internacional que procederam da história ocidental? 

Sob essa perspectiva, é interessante trazer o contexto sobre o qual foi 

publicada a Declaração do Cairo sobre Direitos Humanos no Islã26, em de 5 de 

agosto de 1990. Na data de 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas proclamou a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), a 

qual foi aceita pela maioria dos Estados-Membros das Nações Unidas, incluindo 

Estados islâmicos (com exceção da Arábia Saudita). Em resposta, os então 45 

Estados-Membros da Organização para a Cooperação Islâmica (conhecida pelo 

acrônimo OCI27) adotaram a Declaração do Cairo sobre Direitos Humanos no Islã em 

1990, que, por sua vez, foi “[...] a general guidance for Member States in the Field of 

human rights” (UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 1990, online). Em 1993, 

o Irã, com apoio de outros países islâmicos, propôs que esta declaração fosse aceita 

como “alternativa” à DUDH. O objetivo foi parcialmente atingido, quando, em 1997, a 

Declaração do Cairo sobre Direitos Humanos no Islã foi incluída no mesmo ano 

como último documento no Human Rights: A Compilation of International 

Instruments, Vol. II, que trata dos instrumentos regionais. A pouca conformidade 

com a DUDH pode ser observada nos artigos 24 e 25 da referida Declaração, que 

diz:  

Artigo 24: Todos os direitos e liberdades estipulados nesta Declaração 
estão sujeitos à Sharia Islâmica. Artigo 25: A Sharia Islâmica é a única fonte 
de referência para a explicação ou esclarecimento de qualquer dos artigos 

                                                                                                                                                                                     
humanos, e começaram a absorver em seus textos esses valores inerentes à pessoa humana. Logo, 
com a constitucionalização, esses direitos virariam “fundamentais”. 
26 Conhecida como The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI). 
27 A OCI é uma organização intergovernamental que reúne hoje 57 países (de 4 continentes – África, 
Asia, Europa e América do Sul) com uma população muçulmana expressiva, ou seja, 47 desses 
países possuem população de maioria muçulmana. O objetivo da organização é basicamente 
promover a cooperação e a solidariedade entre os países muçulmanos, bem como servir como a 
“voz” deles no panorama internacional. A organização visa a defender os interesses e assegurar o 
desenvolvimento desses países.  
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desta Declaração28. (UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 1990, 

online).  

A Declaração em nenhum momento faz referencia à DDUH. Suas 

prescrições são feitas no limite da Sharia, a exemplo da liberdade de expressão, 

prevista no artigo 22, alínea a: “Everyone shall have the right to express his opinion 

freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari'ah”. 

(UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 1990, online). É dificil calcular até que 

ponto a Declaração do Cairo sobre Direitos Humanos no Islã é uma mera 

complementação (que capta as especificidades dos povos muçulmanos) ou uma 

verdadeira alternativa à DUDH. Muitos dos direitos contidos nessa Declaração, de 

certo modo, são “adaptados” à Sharia, fazendo com que haja uma suspeita de que 

seu objetivo (ou consequência) seja miná-los quando deveria garanti-los. Isso, 

porém, como se pode observar em capítulos seguintes, não passa de ilusão. 

Tencionou-se demonstrar com o advento da Declaração do Cairo sobre 

Direitos Humanos no Islã que a promulgação do texto foi nada mais do que uma 

reação ao universalismo pretendido pela DUDH. Sua intenção foi primariamente 

chamar atenção para as especificidades da região, suas crenças e estilo de vida 

que, por motivos já explorados, são diferentes do modelo ocidental. No próximo 

segmento, serão mais bem explorados o conceito de universalismo e sua relação 

com os países de maioria muçulmana. 

1.6 Acepção disjuntiva: universalização ou ocidentalização do conceito de 

desenvolvimento? 

 

Neste segmento acerca do estudo do desenvolvimento, sente-se a 

necessidade de dedicar algumas linhas para uma verticalização que se fará útil 

quando do estudo do mundo muçulmano propriamente dito no capítulo 2. Essa 

verticalização diz respeito ao período colonialista, baseado em uma visão puramente 

eurocentrista. Durante muito tempo, a maioria dos não europeus foi colonizada sob a 

égide de um princípio internacional hoje conhecido como Doctrine of Discovery29 

                                                           
28 No original: Article 24: All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the 
Islamic Shari'ah. Article 25: The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or 
clarification of any of the articles of this Declaration. 

29 No influente caso Johnson v. M'Intosh (1823), a Suprema Corte dos Estados Unidos da América 
declarou que a Doutrina da Descoberta era um princípio estabelecido do Direito colonial inglês e 
estadunidense. Na ocasião, o Tribunal definiu que, desde o momento em que as nações europeias 
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(Doutrina da Descoberta/do Descobrimento) (MILLER, 2011, p. 1). Em geral, a ideia 

que circunda toda a lógica do colonialismo é essencialmente darwiniana, no sentido 

de ser um “social darwinism” (MAHMUD, 1999, p. 1221), no qual o mais forte tem o 

direito à sobrevivência e à mantença da sua identidade cultural mediante seleção 

(quase) natural. 

Nova fase do período colonialista foi a primeira metade do século XIX, 

mais especificamente durante a Conferência de Berlim, ocorrida de novembro de 

1884 a fevereiro de 1885, da qual participaram todos os países colonialistas (dentre 

os quais França, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Rússia etc.) com intuito de 

repartir e dividir o território africano (colônias) única e exclusivamente de acordo com 

seus interesses. Mais tarde, por meio do acordo de Sykes-Picot, de 1916, houve a 

divisão de terras do Oriente Médio e do norte da África entre França e Inglaterra (e, 

em menor medida, a Itália). Foram estabelecidas novas fronteiras de maneira 

estritamente arbitrária e sem qualquer preocupação com as peculiaridades sociais e 

culturais de cada região. A corrida imperialista só ruiu após o fim da Segunda Guerra 

Mundial (HUNTINGTON, 1996, p. 263); tanto que, no ano de 1950, a descolonização 

asiática já estaria quase completa (HOBSBAWN, 1995, p. 217), muito embora o fim 

das colônias africanas só se daria nos anos de 1970. 

Releva destacar o fato de que, durante a exploração das terras do 

MENA30 pelos europeus, uma cultura extrativista foi implantada. Os colonizadores 

não tinham a pretensão de firmar uma colônia de povoamento (como aconteceu nos 

Estados Unidos e na Austrália, por exemplo). Seu intuito era puramente a 

exploração de riquezas, a criação de uma colônia de exploração. Nesse aspecto, 

instituições inclusivistas (para usar uma terminologia de Daron Acemoglu e James 

Robinson) não foram incentivadas. De fato, para tal objetivo, as únicas instituições 

que precisaram ser criadas foram as extrativistas, e elas funcionavam bem, ao ponto 

de assegurar uma boa extração de riquezas naturais daquelas terras. Esse tipo de 

política não garante o desenvolvimento de “boas” instituições, mas sim um ambiente 

hostil no qual as liberdades do povo foram, em grande parte, cerceadas. Esta, 
                                                                                                                                                                                     
descobriram novas terras, o país descobridor ganhou automaticamente direitos soberanos e de 
propriedade sobre essas terras colonizadas, mesmo que os povos indígenas já as ocupassem e 
delas fruissem. Além do direito de propriedade, o país descobridor também ganhou domínio, apesar 
de forma mais limitada, sobre os povos nativos, seus respectivos governos, bem como a última 
palavra sobre os direitos políticos, comerciais etc. (MILLER; LESAGE; ESCARCENA, 2010, p. 822). 
30 MENA (Middle East and North Africa) é um acrônimo comumente utilizado na Academia para se 
referir aos países do norte da África e Oriente Médio. 
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entretanto, por incrível que possa parecer, é capaz de sobreviver o suficiente para 

valer a pena, isto é, ela consegue se sustentar até certo ponto. Depois disso, um 

país ou região, onde não há um suporte mínimo para a criação de instituições 

minimamente inclusivistas, restará inclinado ao insucesso31. 

O fim do colonialismo nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra 
Mundial gerou circunstâncias críticas para muitas ex-colônias. Entretanto, 
na maioria dos casos na África subsaariana e em muitos da Ásia, os 
governos pós-independência meteram no bolso uma página do livro de 
Robert Michels e dedicaram-se a repetir e intensificar os abusos 
perpetrados por seus predecessores, em geral, estreitando ainda mais a 
distribuição de poder político, desmantelando restrições aos poderosos e 
solapando os já pífios incentivos proporcionados pelas instituições 
econômicas aos investimentos e progresso econômico. (ACEMOGLU; 
ROBINSON, 2012, p. 88). 

Por mais que a mentalidade dos europeus à época fosse a de que 

estivessem fazendo um “favor” para as então colônias, ajudando na sua civilização 

(MUTUA, 2000, p. 33) e, consequentemente, transformando os “selvagens” em 

verdadeiros cidadãos civilizados do império (BAUMAN, 2013, p. 14), a índole de 

dominação nunca deixou de existir. A única solução aparente para esse problema foi 

a utilização de princípios de moralidade no âmbito do Direito Internacional. 

Após o período colonial europeu, foram instituídos novos países 

independentes. Muitos deles instalaram-se sob governos ditatoriais32, significando 

dizer que a sonho de independência não correspondeu às expectativas. Em novo 

contexto de mundo, no qual conflitos culturais tomaram espaço prioritário na pauta 

                                                           
31 “Existem muitas variedades de regimes árabes, mas poucas delas têm profunda legitimidade 
popular. A Arábia Saudita é uma construção pós-imperial que se inclina, instável, para uma teocracia 
antiocidental. O Iraque também é uma criação dos imperialistas que se iam embora, mas o regime de 
Saddam Hussein é um estado essencialmente ocidental cuja afinidade mais próxima e com a antiga 
União Soviética. Sejam quais forem suas diferenças, poucos regimes árabes já foram democracias 
que funcionavam. Isso não significa que as tentativas norte-americanas de exportar a democracia 
serão bem-vindas. Nem as hipersutis elites árabes nem as massas das ruas aceitam que haja apenas 
“um modelo sustentável” de desenvolvimento. Numa região onde o poderio norte-americano é odiado 
de modo implacável, as tiranias árabes nativas têm maior probabilidade de serem aceitas como 
legítimas do que os “Estados de mercado apoiados pelos EUA” (GRAY, 2004, p. 116). 
32  “As estruturas coloniais muniram o continente, na década de 1960, de um legado institucional 
ainda mais complexo e pernicioso do que o dos primórdios do período colonial. O desenvolvimento de 
instituições políticas e econômicas, em muitas colônias africanas, significou que, em vez de gerar 
uma circunstância crítica propícia ao seu aprimoramento institucional, a independência abriu uma 
brecha para que líderes inescrupulosos assumissem o poder e intensificarem a exploração até então 
promovida pelos colonialistas europeus. Os incentivos políticos proporcionados por essas estruturas 
criaram um estilo de política que veio apenas reproduzir os padrões históricos de direitos de 
propriedade inseguros e ineficientes, sob Estados com fortes tendências absolutistas mas, não 
obstante, desprovidos de qualquer autoridade centralizada sobre seus territórios”. (ACEMOGLU; 
ROBINSON, 2012, p. 91). 
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das discussões internacionais, as diferenças entre esses polos se transformaram em 

um coeficiente crítico da boa convivência entre nações. 

As razões dos conflitos contemporâneos entre nações, sobretudo entre os 

países de Primeiro e Terceiro Mundo, paulatinamente, se diversificaram. Elas 

deixaram de ter escopo exclusivamente econômico para assumir um aspecto 

também cultural. As diferenças entre o “civilizado” e o “incivilizado” foram 

drasticamente ampliadas com o passar do tempo. O advento do capitalismo 

(juntamente com a Revolução Industrial) e, ainda mais, sob a égide da globalização, 

intensificaram o efeito separatista.  

Ao mesmo tempo em que o período colonial funcionou (ou ainda 

funciona?) como um componente fundamental para o relacionamento intersubjetivo 

das nações, ele também operou como um elemento de dominação das nações e 

não menos de amplificação das diferenças. O Estado-Nação, ao mesmo tempo em 

que funciona como agente criador da história, também é alvo da própria história que 

criou.  

Nesse sentido, teria funcionado o período de colonização europeu como 

um elemento de reversão/retrocesso do desenvolvimento desses países do MENA? 

É possível imaginar, muito embora não se possa mensurar, quão diferente seria o 

desenvolvimento de cada país caso nunca tivesse havido o período de colonização 

europeu. Que grau de desenvolvimento esses países teriam alcançado hoje? Que 

caminho eles teriam trilhado se não tivesse ocorrido uma intervenção externa tão 

forte? Que “caminho natural” teriam seguido? 

Saber se o passado imperialista é relevante para a discussão atual acerca 

da imposição de um determinado modelo de desenvolvimento é pertinente, haja 

vista que o passado, ao que parece, não se mostra apenas como história, mas é 

criador de um path dependence. O que a comunidade e o mercado internacionais, 

influenciados por uma nova cultura capitalista e de globalização, querem unificar são 

instituições que, na verdade, são particulares de cada região do globo. O perigo 

dessa mentalidade é que, assim como o modelo de exploração ultrapassou as 

fronteiras da Europa ocidental à época do imperialismo europeu, o modelo ocidental 

de desenvolvimento transcendeu suas fronteiras para operar como uma lei universal 

supostamente capaz de representar toda a humanidade. Será, no entanto, que 

outros povos, a exemplo dos muçulmanos, compreendem valores e instituições 
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típicas do mundo ocidental da maneira como este último entende? Essa é uma 

discussão que será adiada e enfrentada pelo capítulo 2 deste ensaio. 

O passado foi (e ainda continua sendo) fonte de obrigações em curso, ou, 

melhor dizendo, acontecimentos/conjunturas atuais. Em outras palavras, os 

conceitos e práticas jurídicas (ou extrajurídicas) desenvolvidos sob a égide do 

princípio da Doctrine of Discovery podem continuar moldando, mesmo na era pós-

colonial, os contextos sociais, econômicos e políticos no mundo (ORFORD, 2011, p. 

2). 

Por meio de uma seleção (quase) natural, o Ocidente é exitoso em 

manter e fazer prevalecer seu modus vivendi em detrimento de países colonizados. 

Isso significa dizer que parcela da culpa sobre os influxos dos conflitos (inclusive 

culturais) teve origem no período colonial. A pergunta que interessa no momento é: 

seria razoável pensar que o Ocidente impôs (à época do imperialismo europeu) e 

continua impondo seus conceitos, inclusive no que se refere a sua modalidade de 

desenvolvimento, aos países colonizados do Terceiro Mundo? Seria essa uma nova 

“fase” do imperialismo? 

Há uma crença de que os extremos atuais de desenvolvimento desigual, 

guerras civis e pobreza são consequências de uma liderança fracassada dos países 

de Terceiro Mundo, em especial dos Estados pós-coloniais, em vez de serem 

consequência de uma rede política e econômica global constituída no decorrer da 

história e que pode ser desafiada. Não parece razoável, porém, essa atribuição, pois 

“até pouco tempo atrás”, esses países sequer tinham preocupações 

governamentais, estavam apenas sobre o comando das nações colonizadoras. 

Somente após a independência é que passaram a desfrutar os benefícios (e os 

dissabores) da autodeterminação.  

A tentativa de se universalizar um conceito de desenvolvimento - ou seja, o 

modo ocidental de fazer escolhas e viver em obediência a elas - traduz a mesma 

lógica uma vez vivida no período colonial. Essa tentativa pode (e deve) ser 

entendida como um sistema (quase) predatório utilizado para legitimar as escolhas 

do Ocidente. Como diria Samuel P. Huntington (1996, p. 228), “[...] o que é 

universalismo para o ocidente é imperialismo para o resto”. Mesmo que a promessa 

de universalização dos conceitos fosse genuína, ela ainda não obedece à lógica de 

que cada nação tem o direito de constituir o próprio conceito de desenvolvimento 
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compatível com suas especificidades; muito pelo contrário, é um novo formato de 

subordinação das nações. 

Os países à margem desse modelo de desenvolvimento estão corretos em 

eventualmente recusar a sua imposição. Essa pode ser tida como uma proposta 

reativa e, ao mesmo tempo, proativa, na medida em que busca a transformação do 

seu estado de subordinado. As amarras do neocolonialismo, no entanto, 

especificamente no que diz respeito à imposição do conceito de desenvolvimento, 

não estão ligadas à exploração (material) do país como foi no período colonialista, 

pois ela hoje é sinônimo de controle dos países mais vulneráveis, na medida em que 

limitam seu crescimento. Ou seja, é imposição de um modo de vida que pode não 

ser compatível com o restante das nações. 

De fato, a qualidade e a intensidade de um determinado modelo de 

colonização dependem, em última instância, do poder colonizador. O Ocidente, 

nesse aspecto, pode ser sedutor com seu discurso enaltecedor da dignidade da 

pessoa humana e outros valores e princípios comuns da visão ocidental. A depender 

do real interesse das nações, no entanto, distintos padrões de instituições, relações 

sociais e interações econômicas serão criados, e, por óbvio, podem ser diferentes 

do modelo ocidental. Inclusive, é interessante ressaltar que, mesmo sem as amarras 

da colonização, países independentes podem escolher, por si, construírem e 

manterem instituições exclusivistas, pois tudo faz parte do jogo democrático. O fato 

de serem independentes, não necessariamente, trará, como consequência imediata 

as boas instituições. 

O passado não deve ser, contudo, ignorado, considerando sua relevância 

para a consolidação de instituições no tempo. Ninguém e nenhuma nação está 

condenado(a) a cometer os mesmos erros do passado. Em vez disso, as novas 

formulações de arquiteturas políticas, econômicas e sociais devem se materializar 

na concepção de instituições eficientes e, ao mesmo tempo, respeitar a diversidade.  

O colonialismo de outrora parece ter evoluído para um novo padrão 

dominador: como se não fosse suficiente um domínio de cunho econômico, o 

Ocidente cuida para que sua dominação alcance patamares culturais. As teorias 

racistas de outrora foram substituídas por uma frente de batalha, a cultural, ou seja, 

“[...] o lugar do racismo na ideologia imperialista foi substituído pelo “culturismo” 

(HARARI, 2017, p. 312). A diferenças dos méritos entre umas e outras nações não 
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são mais expressadas em termos biológicos que distinguem raça, mas exprimidas 

como diferenças históricas. Não está “no sangue”, está na cultura. 

A promessa de um modus vivendi “universal” e de um sistema que 

pretende ser isonômico em termos de capacidades e liberdades individuais se 

depara com uma realidade desafiadora; aquela da diversidade, na qual as pessoas 

valorizam desiguais condutas e respeitam cultos distintos. Como culturas tão 

diferentes e com um histórico tão conturbado como a ocidental e a não ocidental 

conseguem conviver? Conseguem, de fato? A cultura muçulmana pode ser 

considerada democrática? Esses e outros questionamentos serão enfrentados nos 

próximos capítulos. Neste capítulo, foram definidos marcos e conceitos que se 

mostrarão de grande valia no decorrer do trabalho. A partir de agora, será procedida 

a abordagem mais vinculada ao mundo muçulmano, deixando um pouco de lado 

avaliações ocidentais para facilitar as comparações futuras. 
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2 POR QUE O MUNDO MUÇULMANO NUNCA SE ENCAIXOU NO MODELO 
OCIDENTAL 

 

No capítulo anterior, de maneira geral, exploraram-se alguns conceitos 

fundamentais e também um pouco sobre como o desenvolvimento e as instituições 

ocidentais se relacionam com conceitos-chave de democracia e direitos 

humanos/fundamentais. Pretende-se agora analisar o mundo muçulmano e por que 

ele não se enquadra no modelo ocidental. 

A cultura ocidental, baseada no modelo europeu, “[...] é caracterizada por 

valores democráticos, tolerância e igualdade de gênero, ao passo que a cultura 

muçulmana, que evoluiu no Oriente Médio, é caracterizada por política hierárquica, 

fanatismo e misoginia”33. (HARARI, 2017, p. 313). Definitivamente, essa visão da 

cultura muçulmana não condiz com a formação de instituições inclusivistas. Será 

mesmo que essa parte do mundo ficou excluída das boas práticas que colaboram 

com o “sucesso” das nações? Em razão dessa duas culturas serem tão diferentes 

considerando o fato de que parte da população muçulmana (a mais fundamentalista) 

não esteja disposta ou até mesmo não consiga adotar alguns valores e costumes 

ocidentais, é que  surge outra preocupação: como e por que o mundo muçulmano 

não se encaixa nos moldes ocidentais de democracia e direitos 

humanos/fundamentais, quando estes são (ou pelo menos parecem ser) valores 

bastante sedutores? 

Convém ressaltar que o modelo ocidental de democracia, assim como 

qualquer outro conceito, não é universal; democracia é uma realidade estabelecida 

intersubjetivamente que se poderá revelar em diversos níveis. Mais do que 

perguntar o que se conhece hoje, igualmente importante é indagar como se conhece 

(CRUZ; WYKROTA, 2015, p. 3). Cada “núcleo racional” (seja ele individual ou 

coletivo) tem uma maneira de interpretar fatos e situações. Direitos humanos (e 

fundamentais) são formulações humanas; democracia é elaboração humana, assim 

como carros e telefones também são. A interpretação, após os giros linguísticos34 

                                                           
33 Essa afirmação, entretanto, é um tanto quanto perigosa, pois peca pela sua generalidade. 
34 O advento do giro (ou virada) linguístico(a) se deu pela necessidade de revisão dos parâmetros de 
verificação da própria verdade em si, dando espaço para a ascensão do paradigma da linguagem e 
da pragmática e se distanciar dos parâmetros da filosofia da consciência. Isso significa que a verdade 
não deveria mais ser buscada por via de uma lógica cartesiana, mas da própria linguagem. Esta 
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(the linguistic turn) e os trabalhos de alguns filósofos da linguagem (a exemplo de 

Ludwig J. J. Wittgenstein), serve para representar e descrever, por via de 

significantes, o mundo que cerca o ser cognoscente. O mais importante é que, se os 

“jogos de linguagem” existem, então há várias maneiras de se interpretar um mesmo 

objeto cognoscível; sendo assim, o mesmo conceito pode ter variadas implicações 

para sociedades diferentes.  

Se há diversas maneiras de se interpretar conceitos, valores e 

instituições, então, o caso não é bem se os povos islâmicos estariam aptos a viver 

em uma democracia (aqui entendida sob os moldes ocidentais), pois, mais do que 

isso, há outra indagação: que conceito de democracia seria aceitável para esses 

povos? Da mesma forma, o problema não gravita ao redor da pergunta se os direitos 

humanos são ou não compatíveis com a cultura muçulmana, mas que tipo de 

interpretação de direitos humanos podem ser considerados fundamentais para essa 

cultura. Será mesmo que os direitos humanos/fundamentais estão sendo negados 

para essas populações? De igual feito, não se deve perquirir se o conceito de 

desenvolvimento, como se entende no Ocidente, pode ser transportado e utilizado 

pelas sociedades muçulmanas, mas sim que o conceito de desenvolvimento foi/está 

sendo estabelecido pelo mundo muçulmano.  

Qual, porém, é a razão disso? Por que o mundo muçulmano tem razões 

diversas para escolher outros conceitos para considerá-los fundamentais? A fim de 

responder esses questionamentos, tem-se que aprofundar nas raízes do problema: 

explorar como as instituições foram constituídas e como influenciam a tomada de 

decisões políticas e econômicas até hoje. 

2.1. Especificidades institucionais 

 

As sociedades árabes, frequentemente, são mal interpretadas no 

sentido de que a elas é imputado um discurso aparentemente excepcional de 

ideias hostis acerca da democracia, Estado de Direito e também sobre a 
                                                                                                                                                                                     
última, então, “passa de condição de objeto para a condição de fundamento de todo o pensar. 
Filosofar se torna filosofar a partir da linguagem, sendo meio irrecusável e inultrapassável do sentido 
e validade de todo o saber”. (ALVES; OLIVEIRA, 2017, p. 143). Nesse sentido, pode-se imaginar uma 
ruptura com o objeto dentro da estrutura sujeito-objeto. Ou seja, não há compreensão do mundo sem 
compreensão da linguagem, pois os limites desta são os limites do mundo individual de cada um, só 
há mundo por via da linguagem, ou, ainda, “[...] não há nada antes da linguagem; ao contrário, a 
linguagem é condição de possibilidade de se conhecer o próprio mundo.” (ALVES; OLIVEIRA, 2017, 
p. 146). 
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modernidade de modo geral. Por muito tempo, essas comunidades sofriam (e, em 

alguma medida, ainda sofrem) nas mãos de governos sem legitimidade e que não 

ofereciam canais adequados para a formulação e concretização dos interesses da 

sociedade. Esses governantes, repressivos e ineficientes, costumavam tomar as 

rédeas de uma gestão sobre Estados “improdutivos” (se comparados com o 

restante do mundo), mas em crescente ascensão populacional. 

Para entender por que existe desigualdade entre as nações ocidentais 

bem sucedidas e o mundo muçulmano é preciso entender como suas dinâmicas são 

organizadas. Já foram expressos embasamentos para o estudo das sociedades 

ocidentais no capítulo 1 do presente trabalho; agora, procede-se à análise específica 

acerca no mundo muçulmano. Por que essas sociedades são organizadas de 

maneira “ineficaz”? Será cabível uma comparação entre os dois modelos? Que 

diferenças podemos encontrar entre os dois modelos? 

Na obra “Por que as nações fracassam”, Daron Acemoglu e James 

Robinson (2012) apontam três teorias que não funcionam (ou pelo menos são 

insuficientes) para justificar o “atraso” de certas nações, vê-se na sequência:  

1) A hipótese geográfica. Os autores, respaldados por comparações 

territoriais, chegam à conclusão de que espaço geográfico não é determinante para 

o desempenho das nações. Nesse sentido, o Oriente Médio, por exemplo, foi o 

grande protagonista do mundo durante a revolução neolítica. As primeiras cidades a 

se “desenvolverem” (por assim dizer) tiveram origem onde hoje é o Iraque. Foi na 

Turquia onde o ferro foi fundido pela primeira vez e, até a Idade Média, o Oriente 

Médio era engajado em tecnologias da época. Por isso, não foi a localização 

geográfica que possibilitou que o Oriente Médio pudesse viver sua “Era de Ouro”, 

bem como não foi a Geografia a grande responsável pelo empobrecimento da 

região. (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, pp. 38-44). 

2) O aspecto cultural. Também por via de comparações entre nações e 

comunidades, os autores não consideram essa vertente como plausível para 

explicar, de per se, fracasso ou progresso. Considerando o fato de que mudanças 

culturais são um tanto quanto lentas para se consolidarem ou se alterarem, é que 

dificilmente seriam as grandes responsáveis por um declínio ou uma ascensão 

brusca nos padrões de vida de uma sociedade. De volta ao exemplo muçulmano: 

apesar da preponderância da religião muçulmana na região do Oriente Médio, 
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juntamente com o fato de que muitos desses países foram províncias do Império 

Otomano (o que afetou adversamente a região), após a dissolução do Império, a 

região foi colonizada, principalmente, por ingleses e franceses. Esse fato inibiu o 

desenvolvimento de um ambiente propício para criar de uma região permeada de 

liberdades e capacidades. Após a independência desses países, entretanto, seria 

natural pensar que a região conseguiria se desvincular das amarras colonialistas e 

dar início a um processo de ascensão de IDH, o que, de maneira geral, jamais 

ocorreu. Muito pelo contrário, esses países desenvolveram regimes políticos 

independentes e autoritários, os quais permitiam que somente umas poucas 

instituições políticas e econômicas fizessem parte da matriz institucional. Portanto, o 

que se pode concluir, na visão dos autores, é que a cultura também não é uma 

hipótese cabível aqui (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 44-50). 

3) O elemento da ignorância. Em poucas palavras, significa que certas 

nações são pobres porque seus governantes simplesmente não sabem o que fazer 

para alterar essa realidade, culpando o excesso de falhas de mercado (tais como 

externalidades negativas, assimetria de informações etc.) como justificativa para o 

fracasso. Os autores acentuam que, para supostamente solucionar o problema da 

ignorância, bastaria contar com autoridades que entendam do jogo econômico e de 

mercado e, consequentemente, implementar as orientações supostamente corretas 

rumo a uma economia de qualidade e minimamente falha. Mais um estudo de caso 

demonstrou o contrário, entretanto. Dessa vez, utilizando-se do exemplo concreto da 

industrialização de mangas enlatadas na região de Gana, onde a fabricação do 

produto era muito superior à demanda mundial em sua totalidade (o que de fato 

determinou a manutenção da política irracional foi a necessidade de Nkrumah de 

utilizá-las para a obtenção de apoio político e assim sustentar o regime totalitário), os 

autores chegam à conclusão de que o principal obstáculo não é a ignorância das 

autoridades, mas sim os incentivos e restrições impostas pelas instituições políticas 

e econômicas daquela sociedade que impedem a adoção de políticas capazes de 

reduzir as falhas de mercado e estimular o crescimento econômico (ACEMOGLU; 

ROBINSON, 2012, pp. 50-53). 

Destaque-se o fato de não se pretende aqui discordar com as visões dos 

autores, pelo menos não completamente. Não se acredita que os verdadeiros 

motivos advêm de aspectos de ignorância, muito menos de Geografia. Em verdade, 
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a proposta será apresentada por meio de duas hipóteses - uma econômica e outra 

político-social, que, em última instância, podem ser consideradas parte da cultura 

desses países. Isto é, o conceito utilizado pelos autores é restrito no sentido de não 

englobar a maneira como esses países conduzem sua vida político-social e suas 

estratégias econômicas. Essas duas vertentes (social e econômica), no entanto, na 

visão adotada neste trabalho, fazem parte da história e do desenvolver cultural 

desses países. Feita essa observação, se buscará demonstrar como as 

consequências do path dependence perpetuam as más escolhas políticas e 

econômicas feitas propositalmente no âmbito dessa região. 

2.1.1 As consequências de um modelo “rentier economy” nos Estados árabes 

O caráter autoritário de certos governos pode, muitas vezes, ser 

associado à ausência de uma estrutura político-administrativa capaz de garantir um 

mínimo de liberdade social, econômica e política. De fato, esse é um importante 

fator. Também, entretanto, para não cair na falácia da falsa causa (se não falsa, pelo 

menos incompleta), é importante destacar que o caráter histórico-social de criação e 

desenvolvimento dessas comunidades não foi o único fator decisivo para o que se 

denominou “arab exceptionalism”35 (OWEN, 2004, p. 131), ainda que fosse suficiente 

para tanto. Outro fator que deverá ser considerado é o aspecto econômico. 

Portanto, sem descartar a importância de fatores sociais, esta seção 

busca analisar tão somente os fatores econômicos (e, eventualmente, políticos, pois 

decisões acerca da arquitetura econômica são, primariamente, decisões políticas) 

que também foram motivos determinantes para a situação atual do desenvolvimento 

muçulmano. 

Há de se destacar, desde logo, o fato de que o sistema empresarial 

muçulmano é considerado relativamente simples, pois não há muitas previsões 

alcorânicas nesse sentido, tampouco houve grande difusão de interpretações 

legislativas, pois os próprios sistemas de mercado são simples36.  

                                                           
35 Esse conceito se relaciona com o que se acredita ser um conjunto de aspectos culturais e/ou 
religiosos (se um conceito já não estiver dentro do outro) antidemocráticos que repudiam ou pelo 
menos resistem à ideia democrática. A exceção se dá, nesse caso, pela ausência de políticas e falta 
de coesão social que favoreçam um canal vanguardista que seja suficientemente estruturado e capaz 
de implementar certas mudanças em sociedades “fossilizadas”. 
36 Uma forma de troca que era muito comum há milhares de anos, mas que perdura até hoje no Norte 
da África e também no Oriente Médio é o Suq. Esse modelo de troca é, na verdade, um intercâmbio 
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O que se pretende demonstrar aqui, mediante de uma análise histórica e 

predominantemente econômica, é que o mundo muçulmano elaborou a sua narrativa 

de desenvolvimento na qual inclui "falhas institucionais" no âmbito econômico. As 

instituições criadas fizeram com que o mundo muçulmano não tivesse um 

desempenho econômico, pelo menos em termos de Produto Interno Bruto per capita, 

igual ou suficientemente semelhante ao de países ocidentais de Primeiro Mundo. 

Esse fato, por si, entretanto, não colabora para a alegação de que o modelo de 

desenvolvimento muçulmano está "atrasado" em razão dos seus indicadores 

econômicos não serem tão saudáveis. A importância conferida a esses indicadores 

também é um ponto que deverá ser levado em conta. Será mesmo que o baixo 

crescimento econômico importa para a população? E, ainda, será que ele possui 

alguma relação com o défice democrático da região? 

Ao final deste segmento será possível observar que um modelo 

econômico saudável, ou seja, aquele que consegue absorver boa parte da mão de 

obra local (e, por via de consequência, diminuir o desemprego), apresentando uma 

proposta viável de mercado, ainda que minimamente competitiva, será suficiente 

para se começar a estruturar um ambiente propício às instituições inclusivistas e, 

consequentemente, a uma melhora significativa no aspecto democrático da região. 

Estudo realizado por Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei 

Shleifer e Robert W. Vishny (LA PORTA; et al, 1999), demonstrou que, dentre as 

características comuns de países bem sucedidos economicamente, estão: a alta 

escolaridade, a desigualdade de renda relativamente baixa, a baixa fertilidade, o 

clima temperado, os mercados de capitais bem desenvolvidos, as liberdades 

políticas e econômicas extensivas, o forte direito de propriedade, homogeneidade 

étnica, origens coloniais britânicas (e não francesas), sistema jurídico de common-

                                                                                                                                                                                     
generalizado, relativamente impessoal e com custos de transação relativamente altos. As principais 
características desse modelo são: a multiplicação de pequenas empresas com até 40 a 50 por cento 
da força de trabalho da cidade envolvida nesse processo de intercâmbio; os baixos custos fixos em 
termos de aluguel e maquinário; uma divisão de trabalho muito finamente desenhada; uma enorme 
quantidade de pequenas transações; contato direto entre vendedor e cliente (barganha intensiva); e 
bens e serviços que não são homogêneos. Nesse tipo de transação, o mais beneficiado era aquele 
que possuía mais informação que o adversário (NORTH, 1991, p. 103). Na sociedade ocidental com 
a qual se está familiarizado, as organizações e instituições evoluíram de uma forma tal que puderam 
garantir muitos riscos e incertezas advindas das assimetrias de informação. Em outras palavras, as 
instituições evoluíram no sentido de facilitar e melhorar as transações comerciais. Na verdade, se 
observa é que, ali no Suq, alguns fundamentos das instituições (que tornariam as organizações 
viáveis e lucrativas) estão pouco consolidados. 



56 
 

law, estabilidade política, boa governança, ajuda estrangeira adequadamente 

condicionada, entre outras. 

Assim, uma parte da doutrina acredita que as nações do Oriente Médio 

têm características de um "Estado fraco". Estados fracos, geralmente, são aqueles 

que não têm as características essenciais do Estado Democrático de Direito, não 

conseguem controlar eficientemente as relações sociais ou extrair recursos humanos 

e financeiros. Isso dificulta o governo democrático, impede o Estado de representar 

adequadamente seus cidadãos e substitui os direitos políticos pelo bem-estar 

momentâneo proporcionado pelo Estado.  

A incapacidade das instituições do Oriente Médio de se adequarem às 

circunstâncias da realidade ocidental levou esses países a uma conformação de 

desenvolvimento diferente do modelo ocidental. O pouco progresso econômico da 

região foi agravado ainda mais por uma falta de diversidade e de competição 

empresarial no ambiente econômico desses países. A centralização e até a 

fossilização37 dos arranjos institucionais, fruto de um contexto histórico, criou 

obstáculos para o desenvolvimento econômico na região (AYRES; MACEY, 2005, p. 

400). Como visto anteriormente, uma herança deixada pelo período colonialista 

também é um empecilho ao processo de desenvolvimento. As novas políticas 

internacionais econômicas são consideradas influências estrangeiras e, por esse 

motivo, são vistas com maus olhos pelos muçulmanos. 

É fato que há um problema de falta de estímulos políticos, bem como falta 

vontade por parte da própria população para se lançar no setor econômico industrial 

(por motivos que ficarão mais claros adiante). Será, porém, que as elites 

governamentais estão racional e deliberadamente se opondo ao desenvolvimento 

econômico com intuito de perpetuar seu poder? 

Há quem defenda (AYRES; MACEY, 2005) a ideia de que, nesses casos, 

a atuação do Governo é necessária para fornecer um quadro legal para o 

empreendedorismo, pois esse sistema legal permitiria a criação de entidades 

empresarias por meio das quais o investimento é feito. Sugerem: 
                                                           
37  Sob esse aspecto, o mundo muçulmano parece perder um pouco da sua sagacidade desde o 
momento em que continua a interpretar seu ambiente e suas atitudes com base em um texto 
imutável, que, por motivos óbvios, tem perdido (ou enfraquecido) sua capacidade de guiar a vida em 
sociedade com o decorrer dos anos. A interpretação de mundo para eles, por mais dinâmico que 
possa parecer para todos os outros, continua a ser ancorada em valores que não evoluem com o 
tempo. 
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Para o desenvolvimento, o estado deve fornecer pelo menos três funções: 
(1) deve criar um ambiente legal em que os contratos possam ser criados e 
executados livremente; (2) deve criar e livremente permitir o uso das várias 
formas de organização empresarial que servem de veículo para investir; e 
(3) deve aprovar leis que permitam que essas organizações empresariais 
tenham personalidades jurídicas distintas.38 (AYRES; MACEY, 2005, p. 
407). 

 

Pesquisa realizada pelo Doing Business (2017, online), que investiga os 

ambientes regulatórios mais propícios para a criação e operação de empresas 

locais, revelou que o país árabe mais bem classificado no quesito “facilidade para se 

fazer negócios” foi os Emirados Árabes Unidos, ficando em 26º lugar, em 

contraposição a outros países como Arábia Saudita (classificada em 94º), República 

Islâmica do Irã (120º), Egito (122º), Iraque (165º), que também estão entre os 190 

países avaliados na pesquisa. Ainda segundo o relatório, esses mesmos países, ao 

contrário do que se possa pensar, não possuem políticas tão rigorosas quando se 

analisa o quesito “facilidade para a abertura de novas empresas”. O Egito 

conquistou a 39ª posição, Emirados Árabes Unidos a 53ª, República Islâmica do Irã 

a 102ª, Arábia Saudita a 147ª e Iraque a 164ª. O resultado do desempenho árabe 

não é de todo infeliz, principalmente quando comparado com o Brasil, por exemplo, 

que ocupou a posição 175º nesse ranque. Por que esses países, muito embora de 

uma maneira geral não mantenham uma política rigorosa e burocrática para a 

abertura de empreendimentos, não estão bem classificados no quesito “facilidade 

para se fazer negócios”? 

Pela análise dos dados fornecidos pelo projeto Doing Business, é 

razoável deduzir que o problema central e sobre o qual as discussões deveriam 

convergir não é acerca da facilidade ou dificuldade de se abrir um negócio na região, 

mas sim que nesses países não há a cultura de se abrir empreendimentos e investir 

no setor comercial e/ou industrial. Essa conclusão guia para uma nova pergunta: 

qual o real motivo segundo o qual não há cultura de empreendedorismo nos países 

árabes? Esse é o aspecto que se passa a analisar. 

2.1.1.1 O que são Rentier economies? 

 

                                                           
38No original: For development, the state must provide at least three functions: (1) it must create a 
legal environment in which contracts can be freely made and enforced; (2) it must create and freely 
permit the use of the various forms of business organization that serve as the vehicles for investing; 
and (3) it must pass laws that permit these business organizations to have distinct legal personalities. 
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Chega a ser até contraintuitivo se pensar que Estados que tenham maior 

quantidade de riqueza concentrada em recursos naturais crescem mais lentamente 

do que países semelhantes menos dotados dos mesmos recursos. Por quê? Os 

países ricos em recursos naturais (sejam eles renováveis ou não) que adotam o 

modelo de rentier economy - incluindo a riqueza do petróleo no caso dos países 

árabes - obtêm uma grande proporção de suas receitas de fontes 

externas/estrangeiras mediante a venda desses recursos.  

O sistema é simples, por exemplo: as empresas petroleiras exploram, 

produzem, refinam, transportam e comercializam o petróleo. Elas pagam aos 

governos concessionários uma parcela do seu lucro. Com a revolução do petróleo 

nos anos de 1970, houve uma quebra dos privilégios do Ocidente. Os países 

produtores de petróleo ganharam o direito de fixar os preços do petróleo e os termos 

das concessões. Com o tempo, os países assumiram maior controle sobre seus 

recursos, principalmente porque atuaram “em concertos”. (LEVINS, 2013, p. 391). 

O Fundo Monetário Internacional identificou como sendo ricos ou pelo 

menos potencialmente ricos em petróleo 41 países. Desses, 33 preveem a 

participação direta do Estado em vários graus. Além disso, essas empresas estatais 

(também conhecidas como NOCs – National Oil Companies) controlam 90% de todo 

o petróleo mundial e são responsáveis pela produção de 70% dele. Não é à toa que 

metade das 50 maiores empresas petrolíferas são NOCs (MCPHERSON, 2010, p. 

264). 

Como os governos detêm e controlam a receita acumulada pela indústria 

do petróleo (e não as empresas e as pessoas), eles se beneficiam de um poder 

econômico muito forte. Juntamente com esse poder econômico vem grande poder 

político. O Estado rentier é baseado em uma economia de alocação e redistribuição 

em que o Estado é a principal força motriz dessa circulação. É de responsabilidade 

exclusiva dos governos a distribuição da receita e fornecimento de benefícios, 

mediante os quais os governos compram a fidelidade da população.  

Como a renda é distribuída, as pessoas desenvolvem uma mentalidade 

rentier39. Essa mentalidade, na qual a renda e a riqueza não estão relacionadas ao 

                                                           
39 É interessante notar que, por exemplo, a Noruega (que lidera um dos maiores índices de qualidade 
de vida da população) conseguiu evitar o pensamento rentier e todas as suas consequências por 
meio da utilização de instituições estatais eficazes em controlar a riqueza do petróleo (e isso inclui um 
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trabalho, mas sim a outras circunstâncias mercadológicas, distingue-se do 

comportamento econômico padrão no mundo, quebrando a causalidade trabalho-

recompensa. Dado que há pouco desejo de se industrializar nos estados árabes 

rentiários, quais são exatamente os seus modos de produção? Embora suas 

economias sejam membros do sistema capitalista mundial, os estados árabes 

realmente não produzem nada digno de nota (pois o petróleo não é realmente 

"produzido" - é meramente extraído e exportado) (LEVINS, 2013, p. 393). 

Esses países são alvo de um défice de democracia que afasta o 

desenvolvimento da realidade do país. Possível justificativa para isso parece ser 

que, desde o momento em que os governos podem gerar riqueza significativa com 

suporte nos próprios recursos naturais, é permitido a eles reduzir a carga tributária 

sobre seus cidadãos40, e estes últimos, por sua vez, exigem menos do governo. Isso 

se deve ao fato de que os cidadãos se sentem cada vez menos em uma relação 

sinalagmática, com obrigações mútuas. Nesse sentido, estados como a Líbia e a 

Arábia Saudita usam sua riqueza advinda do petróleo para programas de gastos 

sociais que ajudaram a reduzir as pressões internas para reformas sociais e 

democratização (AYRES; MACEY, 2005, p. 418) (LUCIANI, 1995, p. 211). 

Em verdade, a falta de incentivos, associada à riqueza do petróleo, pode 

reduzir ainda mais as motivações dos governantes para instituir reformas 

econômicas, pois essa situação provoca certo conforto para os governantes. É 

interessante ressaltar que o problema com a hipótese de que o modelo rentier 

representa uma explicação global para os obstáculos legais e burocráticos 

enfrentados pelo desenvolvimento dos negócios do Oriente Médio é que essa 

explicação se aplica tão somente aos estados que obtêm uma grande parte de sua 

renda com o petróleo e/ou outros recursos naturais (AYRES; MACEY, 2005, p. 418). 

                                                                                                                                                                                     
forte envolvimento do governo na produção de petróleo, um regime tributário que garante uma grande 
renda para o Estado da produção de petróleo e o estabelecimento de um fundo petrolífero investido 
no exterior). Além disso, o país possui uma economia muito mais desenvolvida e diversificada do que 
os outros países e, mais importante, uma forte capacidade das instituições estatais para lidar com as 
pressões e riscos internacionais (LISTHAUG, 2005). 
40 São exemplos de países que possuem uma baixa “tax rate” (em %) Qatar, ocupando o 2º lugar no 
ranque mundial, com apenas 11,3% dos lucros, Arábia Saudita, na 7º posição e com uma taxa de 
apenas 15% do lucro Emirados Árabes Unidos, em 8º lugar com porcentagem de 15,9. Em 
contrapartida, a Noruega ocupa a 76ª posição, com um percentual de 39,5% do seu lucro advindo de 
impostos em geral. Ainda, países não ricos em petróleo como Suíça (31º lugar com 28,8%),  Estados 
Unidos (92ª posição com percentual de 43,9%) e Japão (113ª posição com 51,3%) (WORLD 
ECONOMIC FORUM, 2016, online). 
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Essa observação, obviamente, levanta a questão de por que os países do 
Oriente Médio não adotaram ou tomaram emprestado algum tipo de 
organização corporativa do Ocidente, já que era óbvio que essa forma de 
organização empresarial era uma maneira extremamente eficiente de 
organizar um sistema econômico. Além disso, o enorme sentimento anti-
americano no mundo muçulmano pode explicar a relutância em adotar uma 
forma de fazer negócios tão intimamente alinhados com o Ocidente em 
geral, e com os Estados Unidos em particular, pelo menos nos últimos 
cinquenta anos41 […] (AYRES; MACEY, 2005, p. 425-426). 

O desafio, em vez disso, é político e exige um grande sacrifício: abrir mão 

de uma parcela de poder pelo Estado. É de se notar, portanto, que fatores políticos 

(e não só econômicos) devem ser trazidos à colação.  

2.1.1.2 Rentier StateTheory (RST) 

 

A Rentier State Theory (RST) consegue justificar algumas diferenças 

entre os países considerados oil-producing e non-oil-producing, averiguando a 

correlação entre as rendas advindas de recursos e governos autoritários, bem como 

a ausência de democracia na região. Consegue também avaliar o influxo das rendas 

na economia, o tipo de regime e o grau de estabilidade e durabilidade.  

As rendas, no entanto, não podem comprar LPP [legitimidade política 
positiva]. As rendas em si mesmas não podem traçar a linha moral entre o 
certo e o errado, ou estabelecer a fonte moral de autoridade – ‘o 
legitimador’. Além disso, os cidadãos de um Estado rentier estão bem 
conscientes de que não é nem o próprio regime que cria riqueza, mas sim a 
terra. Isto, eu enfatizo, é uma razão importante porque ‘a natureza rentier do 
estado limita a capacidade do regime de se legitimar através de seu 
desempenho econômico’42. (ABULOF, 2017, p. 11). 

Economicamente, a doença holandesa (também conhecida como Dutch 

disease) explica por que o aumento dos recursos muitas vezes retarda a 

modernização e o crescimento (ABULOF, 2017). Essa “maldição dos recursos” está 

relacionada aos efeitos macroeconômicos negativos associados à maldição dos 

recursos naturais explorados pelos países adotantes do rentier economy. É um 

fenômeno de natureza econômica em que a descoberta e a exploração dos recursos 

                                                           
41 No original: This observation of course raises the question of why Middle Eastern countries did not 
adopt or borrow some sort of corporate organizational form from the West, since it was obvious that 
this form of business organization was an extremely efficient way to organize an economic system. In 
addition, massive antiAmerican sentiment in the Muslim world may explain the reluctance to adopt a 
form of doing business so closely aligned with the West in general, and with the United States in 
particular, at least over the past fifty years or so. 
42 No original: Rents, however, cannot buy PPL [positive political legitimacy]. Rents, in and by 
themselves, cannot draw the moral line between right and wrong, or establish the moral source of 
authority - ‘the legitimator’. Moreover, the citizens of a rentier state are well aware that it is neither 
themselves nor the regime itself that creates wealth, but rather, most often, the land. This, I submit, is 
an important reason why ‘the rentier nature of the state limit[s] the regime’s ability to legitimize itself 
through its economic performance’. 
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naturais levam à desindustrialização (ou no mínimo a uma estagnação) da economia 

de determinada nação, isso ocorre porque torna menos competitivos os bens 

comercializados. Isso tudo em decorrência de fluxos de receitas de recursos que 

levaram à valoração da moeda do país e aos padrões de gastos domésticos e outros 

efeitos internos de alocação de recursos. A contração da indústria transformadora e 

do setor comercial, em termos gerais, leva a um crescimento lento, implicando que o 

setor de recursos naturais não possui (ou possui poucas) externalidades positivas 

(KARARACH, 2017, p. 98). 

Em virtude da atenção que se concede à RST, Michael Lewin Ross (2001, 

p. 356) testou a teoria e a comprovou válida. Seus resultados demonstram que (1) o 

petróleo prejudica a democracia, em particular nos Estados mais pobres; (2) os 

efeitos nocivos do petróleo sobre a democracia não se limitam ao Oriente Médio, 

mas também são encontrados nos estados ricos em petróleo da Ásia Central e da 

América Central, e (3) a riqueza mineral não petrolífera também inibe a democracia. 

Os países produtores de petróleo foram menos afetados pela Primavera 

Árabe do que os importadores, porque eles têm a prerrogativa de não precisar abrir 

o seu sistema para sobreviver, isto é, eles podem contar com o lucro do petróleo 

como uma vantagem contra as ameaças sociais e políticas. Então, quanto mais alto 

o preço do petróleo, mais meios financeiros eles têm para comprar sobrevivência. 

A título de análise: as monarquias do Golfo Pérsico produtoras de 

petróleo, com exceção de Bahrein, foram apenas marginalmente afetadas pela 

Primavera Árabe, enquanto os países importadores de petróleo (como Tunísia, 

Egito, Yemen e Síria) sofreram drasticamente com o tumulto advindo do movimento, 

que se iniciou em 2010. Pode-se inferir, portanto, que as monarquias do Golfo 

Pérsico não podem ser consideradas compatíveis com o modelo de democracia 

ocidental. A resistência dos países que foram pouco afetados não advém do 

autoritarismo em si, mas de um modo diferente de contrato social, baseado na 

economia do petróleo (ATZORI, 2013a, p. 4). 

2.1.1.3 O problema das rentier economies 

 

Promover o empreendedorismo pode vir a trazer riscos e recompensas 

para os líderes estatais. Essas recompensas vêm sob a modalidade de uma maior 

riqueza; por óbvio, aumentando o produto da tributação e outros modos de coleta de 
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receita, a renda nacional também aumenta. Os riscos, por outro lado, decorrem do 

fato de que, quando os rendimentos aumentam, os governos tendem a se tornar 

menos democráticos. Há uma relação positiva, estatisticamente significativa, entre 

liberdade econômica e renda nacional per capita. A liberdade econômica hoje, regra 

geral, leva a uma riqueza maior amanhã43. Mais interessante ainda, a liberdade 

econômica pode, de algum modo, causar a liberdade política (AYRES; MACEY, 

2005, p. 417). 

O sistema consegue se manter por enquanto, todavia se levam milhões 

de anos para criar petróleo. As reservas atuais não durarão para sempre, e mesmo 

se durassem, o preço do petróleo é altamente variável, cerca de duas vezes mais 

variável do que outras comodities44 (EIFERT; GELB; TALLROTH, 2002, p. 3). Por 

estas razões, tanto de ordem genealógica como de mercado, o sistema rentier traz 

graves ameaças que afetam tanto os investidores privados quanto o próprio governo 

(RUBINSTEIN, 2012, p. 24), devendo ser considerado insustentável. 

Corroborando esse pensamento, Michael Ross (2001, p. 336)  enfatiza 

que a democracia é causada por uma coleção de mudanças sociais e culturais - 

incluindo especialização ocupacional, urbanização e níveis mais altos de educação - 

que, por sua vez, são causados pelo desenvolvimento econômico. Um corolário 

implícito da teoria da modernização é que, se o desenvolvimento econômico não 

produz essas mudanças culturais e sociais, isso não resultará na democratização. 

É importante frisar a ideia de que o crescimento não é encorajado nos 

países do Oriente Médio porque as elites nesses países não querem, por motivos 

meramente políticos, que esse crescimento ocorra, pois essas mesmas elites estão 

interessadas na mantença do status quo. Isso porque o desenvolvimento tem o 

condão de desestabilizar a balança de poder e aumentar a probabilidade de uma 

                                                           
43 Grande exceção a essa regra é a China, país majoritariamente não livre em termos econômicos, 
mas que mantém um ótimo crescimento econômico quando comparado com outros países 
(ocidentais ou não).  
44 “A situação é mais dura na Arábia Saudita. Segundo algumas estimativas, a renda per capita 
daquele país caiu em cerca de três quartos nos últimos vinte anos. Parte disso se deve à queda do 
preço do petróleo, mas boa parte é resultado do crescimento populacional. Quando a população 
dobrar nos próximos vinte anos, a  renda per capita poderá cair no mesmo patamar novamente. Hoje 
em dia, cerca de 50% dos sauditas têm menos de 15 anos. Grande número de rapazes enfrenta o 
desemprego. A maioria deles foi educada para ver o ocidente com profundas suspeitas. A 
combinação de população crescente, queda do padrão de vida e um sistema de educação 
fundamentalista torna o regime saudita inerentemente instável”. (GRAY, 2004, p. 80). 
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mudança na realidade política. Assim, é mais interessante para os políticos que as 

liberdades econômicas não fortaleçam outros tipos de liberdades. 

É nessas circunstâncias que Thomas Friedman, em 2006, sugeriu a First 

Law of Petropolitics (FLP), que postula um elo de comunicação entre a alta no preço 

do petróleo e o ritmo da liberdade (pace of freedom45). 

O preço do petróleo e o espaço de liberdade sempre se movem em direções 
opostas em estados ricos em petróleo. De acordo com a primeira lei da 
petropolitica, quanto maior o aumento do preço médio do petróleo no 
mercado mundial, mais as liberdade de discurso, liberdade de imprensa, 
eleições livres e justas, e judiciário independente, o Estado de Direito e os 
partidos políticos independentes são corroídos. E as tendências negativas 
são reforçadas pelo fato de que quanto mais alto o preço, menos líderes de 
petrolistas são sensíveis ao que o mundo pensa ou diz sobre eles. Por outro 
lado, de acordo com a Primeira Lei da Petropolitica, quanto menor o preço 
do petróleo, mais países petrolíferos são forçados a avançar em direção a 
um sistema político e uma sociedade mais transparente, mais sensível às 
vozes da oposição e mais focada na construção do direito e estruturas 
educacionais que maximizarão a capacidade de suas pessoas, tanto 
masculinas quanto femininas, competirem, estrelarem novas empresas e 
atraírem investimentos do exterior. Quanto menor o preço do petróleo bruto, 
mais líderes petrolistas são sensíveis ao que as forças externas pensam 
sobre eles46. (FRIEDMAN, 2006, p. 31). 

Países que se beneficiam das rendas advindas do petróleo (ou de 

qualquer outro recurso natural, a exemplo do gás natural), como visto, tendem a ser 

mais resistentes, pois seu potencial de criar um sistema de incentivos e 

desincentivos para prevenir uma alteração na realidade social é afetado. As rentier 

economies podem representar, ao mesmo tempo, uma oportunidade e uma ameaça 

para os países árabes em geral. Percebe-se que as companhias petroleiras não são 

meros instrumentos do Estado, mas verdadeiros baluartes e pertencentes à matriz 

do sistema econômico árabe. 

                                                           
45 Daniel Atzori (2013b) sugere que o uso da expressão “pace of freedom” por Friedman possa ser 
identificada como uma ideia de liberdade do ocidente como um caminho “moralmente bom” para o 
desenvolvimento. Portanto, no seu lugar, o autor sugere na sua obra que a expressão “pace of 
freedom” fosse substituída por “resilience of autocratic forms of governments”, já que o termo 
“autocrático” não implica julgamento moral, mas tão somente uma forma de organização estatal 
diferente. 
46 No original: The price of oil and the space of freedom always move in opposite directions in oil-rich 
petrolist states. According to the first law of petropolitics, the higher the average global crude oil price 
rises, the more free speech, free press, free and fair elections, and independent judiciary, the rule of 
law, and independent political parties are eroded. And the negative trends are reinforced by the fact  
that the higher the price goes, the less petrolist leaders are sensitive to what the world thinks or say 
about them. Conversely, according to the Frist Law of Petropolitics, the lower the price of oil, the more 
petrolist countries are forced to move toward a political system and a society that is more transparent, 
more sensitive to opposition voices, and more focused on building the legal and educational structures 
that will maximize their people’s ability, both men’s and women’s, to compete, star new companies, 
and attract investments from abroad. The lower the price of crude oil falls, the more petrolist leaders 
are sensitive to what outside forces think of them. 
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A democracia é sempre um assunto em voga, e ainda mais afamada em 

decorrência do poder da mídia47. Muitas vezes, no entanto, os reais problemas 

acerca da situação socioeconômica (que também contribuíram para a irrupção da 

Primavera Árabe) são deixados de lado ou distorcidos. De certo modo, o fato de que 

a exploração dos recursos naturais pode ser uma maldição que resulta em um 

crescimento precário e conflitos maiores parecer ser um verdadeiro paradoxo.  

Por intermédio do modelo rentier, os Estados não precisam extrair tributos 

desproporcionados da sua população. Em decorrência disso, as ações 

governamentais são menos supervisionadas/constrangidas por pressões populares, 

já que o público não vê muitos encargos tributários. Esse é um contrato social em 

que os cidadãos fazem relativamente pouca demanda para o governo, desde que 

ele forneça alguns serviços cobrando poucos tributos. Em geral, essa arquitetura 

prejudica o crescimento econômico, já que a expansão da base fiscal não é uma 

prioridade. O sistema é efetivo no sentido de que consegue aumentar a autonomia 

do Estado ao eliminar economicamente outros agentes econômicos; em outras 

palavras, eles compram legitimação. “Não precisando de tributação, assim, estados 

rentistas não desenvolvem nenhuma forma de representação democrática”48. 

(ATZORI, 2013a, p. 7). 

A população, decerto, confia no governo para lhes fornecer água, comida, 

abrigo, oportunidades de trabalho etc. Enquanto o rentier state fornecer para a 

população um mínimo existencial de bens e serviços, não é de todo estranho que a 

população não se apressará em exigir um novo sistema completamente diferente 

(ainda que esse sistema aumentasse a representação). Em vez disso, os cidadãos, 

de modo geral, confiam em que seus governos irão distribuir a renda advinda do 

petróleo por meio de subsídios que atendam às necessidades básicas de vida. 

Alerta, porém, Charlotte Levins (2013, p. 389): “Mas o luxo de não trabalhar não vem 

sem custos: uma população complacente com pouca representação, falta de 

                                                           
47Indubitavelmente, a mídia, cada vez mais, desafia o autoritarismo nos Estados árabes. Sem 
dúvidas, ela teve um papel importante na primavera árabe, mas às vezes ela é supervalorizada e tida 
como a verdadeira causa do movimento, o que não é verdade (ATZORI, 2013b, p. 16). 
48 No original: “Not needing taxation, thus, rentier states do not develop any form of democratic 
representation”. 
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responsabilidade do governo, desempenho medíocre e pouca confiança entre os 

‘que têm’ e os que ‘não têm’”49. 

Como a renda do petróleo representa a maioria das receitas do Estado50, 

qualquer perturbação na indústria do petróleo (e, consequentemente, seu valor de 

mercado) pode ser catastrófica para o Estado rentier árabe51. Dos anos de 1951 a 

1956, uma grande quantidade de moeda estrangeira inundou o Oriente Médio em 

decorrência da maior demanda de petróleo à época (LEVINS, 2013, p. 390). 

Embora os árabes não estejam pedindo a versão ocidental da 

democracia, os recentes acontecimentos mostram que os árabes estão cada vez 

mais questionando a capacidade do governo de administrar as questões políticas e 

econômicas, dentre as exigências mais frequentes, a menor corrupção. Os Estados 

devem tomar medidas para apaziguar este público cada vez mais inconformado. 

Devem, à vista disso, começar pelo reconhecimento dessa realidade e começar a 

direcionar uma reforma (LEVINS, 2013, p. 419). 

Boa estratégia para esses países seria a diversificação da economia 

como um plano de desenvolvimento a longo prazo. A importância dessa 

diversificação funcionaria como mecanismo de proteção contra a volatilidade global 

e os choques comerciais. Essa preocupação, no entanto, não é nova, pois já nos 

anos de 1930, um estudo realizado por Glenn E. MacLaughlin (1930), que deu 

origem ao artigo Industrial Diversification in American Cities, publicado pela Oxford 

University Press, explicou a relação significativa entre o grau de concentração 

industrial em uma determinada cidade e as flutuações de negócios que essa cidade 

experimenta. À época, houve um desejo por parte de muitas cidades americanas em 

                                                           
49 No original: “But the luxury of not working does not come without costs: a complacent population 
with little representation, a lack of government accountability, mediocre performance, and little trust 
between the ‘haves’ and the ‘have-nots’. 
50 Muito embora os recentes esforços de privatização da economia nos países exportadores de 
petróleo, a maioria das economias nacionais continua dominada pelo Estado (em particular nas 
indústrias extrativas) e não suficientemente diversificada. Na Arábia Saudita, por exemplo, a 
participação do Estado em empresas estatais é de 19,8% do PIB; nos Emirados Árabes, a 
porcentagem sobe para 21,8%; e no Catar, 23,1%. O setor petrolífero continua predominante em 
muitos países, com o PIB do petróleo como parcela do PIB total variando de 19,5% no Iêmen a 
62,9% no Kuwait (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016, online). 
51 A Arábia Saudita revelou recentemente seu ambicioso programa de desenvolvimento econômico, 
que visa à ampla diversificação da economia para reduzir a dependência do petróleo até 2030. 
Esforços recentes de reforma contam com a melhoria das instituições públicas, abrindo a economia 
aos investidores estrangeiros e comércio internacional e aumento da transparência no sistema 
financeiro. Ainda assim, muito precisa ser feito (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016, online). 



66 
 

diversificar suas atividades industriais com a crença de que as variações na 

produção e no emprego seriam menos severas. 

A fragilidade das economias e a marginalização desses países na 

economia global é consequência, também, da falta de diversificação das estruturas 

econômicas. A diversificação, nesse caso, pode contribuir para o crescimento, 

aumentando o número de setores e, como consequência, as oportunidades de 

investimento em uma economia globalizada bastante volatilizada. Além disso, 

desenvolver quadros regulatórios capazes de preservar a estabilidade micro e 

macroeconômica, além de programar o uso mais ou menos “sustentável” dos 

recursos. 

Por mais que as instituições econômicas sejam importantes para a 

determinação do grau de pobreza ou riqueza de uma determinada nação e, como 

visto, para a própria democratização da região, em última instância, as instituições 

políticas é que influenciam em larga escala as instituições econômicas. Sob essa 

perspectiva, o grau de desenvolvimento de um Estado depende da interação das 

suas instituições políticas e econômicas, a qual determinará prosperidade ou 

pobreza. Tendo isso em mente, passar-se-á para a análise político-social. 

2.1.2 Aspectos político-sociais: em direção à democracia? 

Considerando a má governança, marcada pela repressão, os países de 

maioria muçulmana, durante décadas e até hoje, aparecem no panorama mundial 

como exceção a certas tendências ocidentais que surgiram como soluções, não só 

para a maior participação das pessoas na vida pública (mediante de eleições 

democráticas, por exemplo), mas também para outras questões de cunho social 

(PAUST, 2013, online). Esse excepcionalismo é um dos principais motivos pelos 

quais, no ano de 2010, entraram em erupção protestos populares que rapidamente 

se espalharam pelo mapa político do Mundo Árabe, dando início, assim, à Primavera 

Árabe. 

Com as rebeliões, o movimento veio como uma promessa de boa política 

e afirmação da soberania popular desses países contra um sistema autoritário e 

arbitrário. A esperança era a de que se pudesse superar o chamado 

“excepcionalismo” muçulmano para conduzir esses países rumo à constituição de 

melhores sociedades na região. 
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Hoje, anos após as “revoluções”, o Mundo árabe ainda está em crise. 

Grupos armados que competem entre si e contra o Estado tomaram conta da 

realidade regional, antigas autocracias usurparam o poder em alguns países, os 

conflitos regionais se alastraram para maior escala, fato que levou ao maior fluxo 

migratório de refugiados dos últimos tempos. O que terá frustrado a antiga promessa 

de melhorias nesses países? 

O objetivo principal desta parte do ensaio é fornecer uma visão geral das 

deficiências institucionais no contexto histórico-social desses países, o que já 

contribui para a apreensão do porquê de esse despertar democrático não ter 

acontecido de fato. Será que existe alguma condição específica inata ou até mesmo 

irracional desses povos que os tornam resistentes às inovações globais52? 

Para tanto, no lugar de se entregar uma abordagem religiosa, o tema será 

abordado com o intuito de investigar instituições que falharam ao se desenvolver 

dentro de propostas inclusivas, efetivas e também legítimas no mundo árabe; sem 

prejuízo, entretanto, da análise da natureza política, legal e social de alguns fatos 

que se aglutinaram para gerar esse gap entre o modelo árabe e o ocidental. 

2.1.2.1 Democracia para quem? 

 

Muitos hão de concordar com a ideia de que a Modernidade, apesar do 

seu alto custo e sua inevitabilidade, é um fenômeno positivo em decorrência do seu 

dinamismo e promessa de transformação, não só da vida econômica, política e 

social, mas também da eliminação de velhas certezas e restrições. Não é à toa que 

a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a democracia como um dos 

seus princípios básicos e valor universal para promover os direitos humanos e 

outras liberdades fundamentais: 

                                                           
52 Por exemplo, o maior percentual dos países de maioria muçulmana atingiu média “baixa” nos 
indexadores de “Availability of latest Technologies” (Disponibilidade para novas tecnologias) e 
“Internet users % pop.” (usuários de internet – em % da população). A República do Irã atingiu a 
posição 107 no primeiro indexador e 88 no segundo (com 44.1% da sua população com acesso à 
internet). Egito atingiu a posição 117 no ranque mundial no primeiro e 96 no segundo (com 35.9% da 
sua população com acesso à internet). Paquistão atingiu posição 99 no primeiro indexador e 119 no 
segundo (com apenas 18% da sua população com acesso à internet). Outros países conquistaram 
melhores índices, a exemplo da Arábia Saudita, com a posição 42 no primeiro indexador e 49 no 
segundo (com 69.6% da sua população com acesso à internet) e Emirados Árabes Unidos com a 
posição 11 em ambos indexadores (com 91.2% da sua população com acesso à internet) (WORLD 
ECONOMIC FORUM, 2016, online). 
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Nós nos comprometemos a proteger e promover ativamente todos os 
direitos humanos, o estado de direito e a democracia e reconhecemos que 
eles estão interligados e se reforçam mutuamente e que pertencem aos 
valores e princípios fundamentais das Nações Unidas, universais e 
indivisíveis, e apelam a todas as partes. das Nações Unidas para promover 
os direitos humanos e as liberdades fundamentais de acordo com os seus 
mandatos. [...] Reafirmamos que a democracia é um valor universal 
baseado na vontade livremente expressa das pessoas de determinar seus 
próprios sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais e sua plena 
participação em todos os aspectos de suas vidas. Também reafirmamos 
que, embora as democracias compartilhem características comuns, não 
existe um modelo único de democracia, que não pertence a nenhum país ou 
região e reafirma a necessidade do devido respeito à soberania e ao direito 
de autodeterminação. Enfatizamos que a democracia, o desenvolvimento e 
o respeito por todos os direitos humanos e liberdades fundamentais são 
interdependentes e se reforçam mutuamente53. (UNITED NATIONS 
GENERAL ASSEMBLY, 2005, online). 

A experiência democrática, de modo algum, é uma experiência da 

Modernidade. Olhando para os últimos 200 anos de história, pode-se observar que 

essa ideia se espalhou de modo relativamente consistente, muito embora não 

uniforme (AFSAH, 2017, p. 15). Pode ser descrita, sob uma perspectiva mais 

sofisticada, como a disseminação da ideia de que a população deveria estar 

envolvida em decisões que afetem os próprios meios de subsistência e sua vida em 

geral. 

A democracia ocidental carrega uma promessa do diálogo e participação 

política nas decisões e conceitos supostamente universais, que podem facilmente 

ser confundidos com a ocidentalização. Adaptação é um processo difícil de ser 

enfrentar porque, normalmente, desafia qualquer conhecimento préexistente. Então, 

para um muçulmano, confrontar tudo aquilo que lhe é familiar significa desconstituir 

a própria identidade, a sua maneira de reconhecimento de si e a forma como ele 

pensa o mundo; e isso é deveras desgastante54. A Modernidade, nesse ponto, é 

                                                           
53 No original: We recommit ourselves to actively protecting and promoting all human rights, the rule of 
law and democracy and recognize that they are interlinked and mutually reinforcing and that they 
belong to the universal and indivisible core values and principles of the United Nations, and call upon 
all parts of the United Nations to promote human rights and fundamental freedoms in accordance with 
their mandates. […] We reaffirm that democracy is a universal value based on the freely expressed 
will of people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full 
participation in all aspects of their lives. We also reaffirm that while democracies share common 
features, there is no single model of democracy, that it does not belong to any country or region, and 
reaffirm the necessity of due respect for sovereignty and the right of self-determination. We stress that 
democracy, development and respect for all human rights and fundamental freedoms are 
interdependent and mutually reinforcing. 
54O problema de adaptação ao que é moderno também está relacionado ao que os cientistas 
comportamentais chamam “dissonância cognitiva”. Em outras palavras, é mentalmente desgastante e 
estressante agir desacordamente em relação às suas crenças e/ou valores ou até mesmo ser 
confrontado com certas informações/comprovações que as contradizem. Nesse sentido, o ser 
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vista como tendência ao desenraizamento, ao abandono de tudo aquilo que faz 

parte do seu ser.  

De tal sorte, o Islã, muitas vezes, é mal compreendido. Isso se dá pelo 

fato de que a junção entre Igreja e Estado é uma concepção confusa e distante da 

realidade ocidental atual. Essa característica essencial, sem a exclusão de outras, é 

capaz de explanar o fundamento de uma comunidade, que é, de certa maneira, 

restrita em suas crenças e que se demonstra relutante a algumas inovações da 

Modernidade55 e ao próprio racionalismo - este último já tão consagrado no mundo 

ocidental desde as ideias de Max Weber (1982, p. 165) acerca do desencantamento 

do mundo. 

Abraçar a ciência, racionalidade e progresso exige desistir de muitas coisas 
e estados mentais que são valorizados e que constituem elementos cruciais 
de identidade. As mudanças radicais na atitude pessoal de alguém, na 
organização social, no próprio tecido de nossas vidas que abraçam o  – e 
não apenas se subtemer ao – que a modernidade exige, é um processo 
doloroso que exige muitas lutas políticas amargas56. (AFSAH, 2017, p. 6). 

O que significa, porém, alcançar o sucesso no mundo moderno? 

Malgrado o “sucesso” atingido pelas nações ocidentais, existe uma suposição 

implícita de que aquilo que resumidamente se chama de “Ocidente” pode ensinar ao 

restante do mundo algumas premissas sobre criação do Estado e capacidade 

administrativa. Tal não é verdadeiro se se considerar que há várias maneiras de se 

interpretar “sucesso”. Com o fenômeno da globalização, as nações estão cada vez 

mais conectadas e interligadas de um modo tal que sobreviver isoladamente é um 

verdadeiro desafio. Esses laços podem ter uma carga tanto positiva (como aquelas 

derivadas de tratados e convenções internacionais) como negativa (em caso de 

guerras). 

                                                                                                                                                                                     
humano precisa de um mínimo de coerência entre os elementos cognitivos (nesse caso, o seu 
conhecimento do mundo fático e sua crença).  
55John Gray (2004, pp. 92-93) faz uma análise sobre a organização Al-Qaeda como uma formulação 
essencialmente moderna no sentido de que, além de fazer uso de aparelhos celulares modernos, 
computadores e sites codificados na internet, ela também faz uso dessa tecnologia para mobilizar o 
apoio de países muçulmanos como estratégia central. Sua organização também é essencialmente 
moderna, tendo em vista que “[...] lembra menos as estruturas de comando centralizado dos partidos 
revolucionários do século XX que as estruturas celulares dos cartéis das drogas e as redes planas 
das empresas virtuais. Sem rede fixa e com membros ativos em praticamente todas as partes do 
mundo, a Al-Qaeda é uma ‘multinacional global’”. (GRAY, 2004, p. 92-93).  
56 No original: Embracing science, rationality and progress requires giving up many things and mental 
states that are prized and constitute crucial elements of identity. The radical changes in one’s personal 
attitude, in social organization, in the very fabric of our lives that embracing – not merely submitting to 
– modernity requires, is a painful process necessitating many bitter political struggles. 
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Em se cuidando do aspecto negativo, as competições derivadas das 

pressões econômicas e corridas armamentistas exercidas pelo “sistema” maior (que 

é o das relações internacionais) afetam profundamente a maneira pela qual o Estado 

escolhe conduzir a sua ordem interna. No concerto desse sistema, há um curioso 

elemento analisado por Kenneth Waltz (2002) na obra “Theory of International 

Politcs, publicada em 1979 - ao se abster da competição acirrada da Modernidade, 

os países correm o risco de sucumbir. Isto é, os países são “forçados” a imitar e 

inovar por si (inovação essa que será imitada por outros, e assim sucessivamente), o 

que levará, de uma maneira ou de outra, a um tipo de mimetismo internacional ou 

uma emulação forçada, de maneira que, gradualmente, os Estados se tornarão cada 

vez mais semelhantes em alguns aspectos importantes dentro da sua estruturação. 

Como bem analisa o autor, “[...] os estados são parecidos nas tarefas que 

enfrentam, os fins a que aspiram são similares, o que os diferencia é a capacidade 

para desempenharem estas funções”. (WALTZ, 2002, p. 136). Caso contrário, 

sofrerão as consequências da inadaptação, tendo que suportar que outro Estado-

agente (aquele que se “desenvolveu”) colha os frutos do desenvolvimento e se torne 

uma superpotência no panorama internacional. 

Mediante breve análise da experiência japonesa e sua respectiva 

modernização, é possível demonstrar uma adaptação de sucesso aos moldes 

internacionais, bem como o êxito em competir no mercado sem abrir mão de suas 

tradições57. Ainda no governo Tokugawa e, tomando maior força durante a Era Meiji, 

especialmente nos anos de 1867 a 1912, o Estado japonês embarcou em uma 

reforma econômico-militar sob o lema fukoku kyohei (enriqueça o país, fortaleça o 

exército)58. As notórias realizações, e ainda mais o fim da Segunda Guerra Mundial, 

                                                           
57 A experiência japonesa foi chamada por John Gray (2004, p. 29) de “o paradigma de modernização 
nativa”, na qual a industrialização do país não necessariamente resultou no rompimento completo de 
uma ordem social feudal. O Japão, para conseguir resistir às potencias européias dominantes à 
época, foi forçado a imitá-las. Nas palavras do autor: “Fora da Europa, algumas das experiências 
mais bem-sucedidas de modernização aconteceram em países que enxertaram nova tecnologia em 
sua cultura nativa. Embora a tentativa de emular os modelos europeus tenha levado ao desastre na 
Rússia, os países asiáticos tomaram do Ocidente empréstimos muito mais seletivos. Ainda assim, 
não foram capazes de evitar inteiramente a modernização européia” (sic) (GRAY, 2004, pp. 28-29). 
58 “Após a Restauração Meiji, houve no Japão uma série de reformas institucionais transformadoras. 
Em 1869, o feudalismo foi abolido, e os 300 feudos restituídos ao governo central e convertidos em 
prefeituras,sob o controle de um governador indicado. A tributação era centralizada, e um moderno 
Estado burocrático substituiu o antigo, feudal. Em 1869, foi introduzida a igualdade de todas as 
classes sociais perante a lei. [...] O Estado dedicou-se avidamente à construção de infraestrutura [...] 
Em 1890, o Japão era o primeiro país asiático a adotar uma Constituição escrita e estabelecer uma 
monarquia constitucional, com parlamento eleito, a Dieta e Judiciário independente. Tais mudanças 
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fizeram com que o país fosse aceito como um membro “igual” pela comunidade 

internacional. A revolução constitucional iraniana, por exemplo, foi profundamente 

influenciada pelo modelo japonês, muito embora os resultados tenham sido menos 

significantes (ABRAHAMIAN, 1979, p. 1-33). Percebe-se, entretanto, que a realidade 

japonesa ainda é muito distante da muçulmana, que, por sua vez, prefere se 

esquivar do avanço tecnológico59. 

Em um mundo globalizado tanto quanto pluralista como o que se tem 

hoje, é impossível se comparar distintas culturas e as transformar em um parâmetro 

de sucesso ou insucesso. Chega a ser desonesto, inclusive de um ponto de vista 

lógico, descrever Estados Árabes como um completo fracasso quando comparado 

com o Leste. Nesses casos, não há um padrão ou um paradigma comum, tendo em 

vista que a cultura é algo imprevisível, contingencial e que só pode ser entendida 

dentro do seu contexto. Nas palavras de John Gray (2004, p. 31), 

Os países que buscam modernizar-se com base em suas próprias tradições 
culturais em vez de modelos ocidentais são sábios. Ao resistir ao poder 
ocidental, contudo, não conseguem evitar que fiquem, de certa maneira, 
parecidos com os protótipos europeus do Estado moderno. Nenhum país 
pode fugir aos imperativos do mundo moderno que a Europa criou. 

Conturbações, tanto no âmbito interno quanto no externo, prejudicaram a 

estabilidade desses países. Enquanto o restante do mundo marchava para um 

gradual aumento das participações da população na tomada de decisões acerca da 

res publica, o mundo muçulmano restou um outliner, uma exceção às tendências 

observadas mundo afora. Essa exclusão de participação nesse “movimento” global 

de maior e melhor composição política e econômica foi (e ainda é) uma situação sui 

generis, que serviu como um catalisador no processo de reprodução da miséria e 

instabilidade política. 

Esse mal-estar, se é que se pode assim o chamar, não deve ser reduzido 

a fatores unicamente religiosos que, potencialmente, pudessem justificar uma 

predisposição ao “fracasso”. Existe uma gama de outros fatores que contribuíram 

                                                                                                                                                                                     
foram decisivas para permitir ao Japão ser o maior beneficiário da Revolução Industrial na Ásia”. 
(ACEMOGLU. ROBINSON, 2012, p. 230). 
59 Sob esse aspecto, dados do Fórum Econômico Mundial sugerem que países como a República do 
Irã apresenta posição 108 no ranque mundial (com taxa de 3.7 – em escala de 1 a 7) no quesito 
“Capacity for innovation”, Arábia Saudita, posição 72 (taxa de 4.1 – em escala de 1 a 7), Egito, 
posição 135 (taxa de 3.1 – em escala de 1 a 7), Israel, posição 4 (taxa de 5,9 – em escala de 1 a 7), 
Yêmen, posição 136 (taxa de 3.1 – em escala de 1 a 7), Kuwait, posição 93 (taxa de 3.8 – em escala 
de 1 a 7), enquanto o Japão ocupa a posição 21 com taxa de 5.1 (WORLD ECONOMIC FORUM, 
2016). 
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para o desenvolvimento do mundo muçulmano da maneira como se deu, inclusive 

circunstâncias culturais e históricas que decorreram do seu passado colonial. 

2.2 A democratização que nunca foi 

 

A Primavera Árabe começou ostensivamente na Tunísia (tendo se 

espalhado para países como Egito e Líbia) em dezembro de 2010. As pessoas 

partiram para as ruas em busca de maiores oportunidades econômicas e liberdades 

políticas. Esse movimento foi resultado de uma manifesta luta contra a política do 

até então presidente Zine al-Abidine Ben Ali, que assumiu o poder em decorrência 

de um golpe de Estado em 1987. Na ocasião, o povo exigia mudanças econômicas, 

políticas e sociais e, à medida que os movimentos de protesto cresciam, o 

Presidente Ben Ali respondeu com ofertas de concessões políticas para preservar o 

regime vigente. No decorrer de seu governo, no entanto, Ben Ali se tornou cada vez 

mais intolerante às queixas populares e ameaçou uma repressão contra os protestos 

violentos, que, por sua vez, representaram as piores agitações no país em décadas. 

Ademais, não conseguiu implementar efetivamente certas promessas (inclusive de 

novos empregos), o que correspondeu à sua queda política um pouco mais tarde em 

2011 (LIOLOS, 2013, p. 222-223) (BORGEN, 2010, online) (BBC NEWS, 2011, 

online). 

Inicialmente, o que deu azo para as rebeliões da Primavera Árabe em 

2010 (de modo mais geral) foram duas falhas inter-relacionadas: a política e a 

economia. No que diz respeito à política, as sociedades árabes não criaram 

sistemas suficientemente pluralistas em que os interesses concorrentes pudessem 

ser articulados e as ideias debatidas no âmbito do politicamente relevante. Como 

consequência, aos cidadãos restaram poucas vias disponíveis para participar do 

discurso político, muito menos da tomada de decisões. 

A frustração se deu, em grande parte, pelo fato de o crescimento 

econômico ter sido financiado predominantemente pela renda advinda da exploração 

do petróleo na região e impulsionado por indústrias improdutivas “protegidas”. A 

distribuição de renda, nesse caso, se mostrou por demais desigual. A incompetência 

administrativa dos países exploradores do petróleo, juntamente com a volatilidade 

das receitas advindas desse mercado petroleiro instável, foram fatores que 

contribuíram para o fracasso econômico da região. Diferentemente de uma simples 
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revolução normativa, que estabelece novos parâmetros legais, a Primavera Árabe 

visava a romper com o antigo regime imposto pela minoria e seus paradigmas 

políticos tirânicos, dando espaço para uma revolução democrática, ou seja, a 

ambição nesse ponto era se separar do status quo. 

As revoltas populares acontecidas durante esse período levaram à 

reafirmação do nacionalismo árabe. As revoltas foram alimentadas, também, pela 

crença de que direitos legítimos haviam sido usurpados. O dinheiro fácil advindo da 

exploração petroleira, mesmo com as privatizações ocorridas durante os anos de 

1990, continuou a se concentrar nas mãos da minoria, fato que disseminou ainda 

mais a péssima imagem do Estado, que, por sua vez, não soube regular, gerir ou 

redistribuir a renda.  

Quando os levantamentos para a Primavera Árabe começaram, o 

descontentamento popular com as perspectivas econômicas da maioria era a 

principal força motriz (AFSAH, 2017). O diálogo democrático já era audível e a 

principal demanda era a exigência de uma melhor governança e uma distribuição 

mais justa de oportunidades. 

É este duplo fracasso, ou seja, a incapacidade de criar instituições políticas 
capazes de canalizar a articulação significativa das queixas e buscar 
soluções equitativas e a incapacidade de criar as condições prévias para 
um mercado de trabalho capaz de absorver um número crescente de 
candidatos a emprego, que contabiliza a instabilidade estrutural do corpo 
político árabe que entra no século XXI. Essa dupla falha colocou o contrato 
social subjacente sob um estresse sem precedentes, que se desvendou 
violentamente após 2010. (AFSAH, 2017, p. 22).60 

O dilema em que se encontraram os países árabes provocou, sem 

surpresas, uma perda no quantum de legitimidade e de confiança depositadas no 

governo, pois não foram capazes de suprir as expectativas populares no tempo, fato 

este que insta mudanças urgentes, especialmente no que diz respeito à participação 

popular na tomada de decisões governamentais. 

No âmbito do que se imagina ser democracia, seus valores e princípios, é 

natural que se pense em eleições honestas e periódicas, nas quais os candidatos 

podem competir livremente pelo voto, a fim de se estabelecer uma governança 

                                                           
60 No original: It is this dual failure, namely the failure to create political institutions capable of 
channelling meaningful articulation of grievances and search for equitable solutions, and the failure to 
create the preconditions for a labour market able to absorb growing numbers of job-seekers, that 
account for the structural instability of the Arab body politic entering the twenty-first century. This dual 
failure put the underlying social contract under unprecedented stress, which violently unravelled after 
2010 [sic]. 
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legítima. Essa é a direção para a qual os esforços internacionais pretendem 

convergir. Uma das grandes vantagens do sistema eleitoral é a sua relativa 

facilidade de implementação, o que torna seu custo-benefício incomparável em 

relação a outros instrumentos de escolha, pois consagra o ideal de soberania 

popular.  

Sem nenhuma surpresa, no entanto, essa não é a descrição que a 

maioria atribuiria para as eleições nos Estados Árabes. O problema também é que, 

mesmo em um sistema de eleições periódicas, elas nem sempre garantem a 

necessária estabilidade em uma sociedade fracionada. É natural que se encontrem 

dificuldades na implementação de aspectos democráticos em ambientes políticos 

imaturos e que estiveram sujeitos a um passado autoritário por demais agressivo. 

Em outras palavras, um dos grandes problemas, além dos aspectos econômico e 

político, é o fato de que esses países, apesar (ou justamente por causa) do seu 

passado permeado de autoritarismo externo, não desenvolveram mecanismos e 

instituições estatais efetivos, mas, tão somente, aqueles necessários para um 

controle doméstico mais ou menos razoável. 

Pesquisa realizada no ano de 2015 pelo Arab Center for Research and 

Policy Studies (ACRPS), baseada em mais de 18 mil entrevistas presenciais 

realizadas em 12 países árabes (Argélia, Marrocos, Tunísia, Mauritânia, Egito, 

Sudão, Palestina, Líbano, Jordânia, Iraque, Arábia Saudita e Kuwait), mostrou que, 

apesar de os árabes idealizarem diferentes concepções sobre o que é democracia 

(uns acreditando que a democracia era a garantia de direitos civis e políticos, outros 

que se tratava de igualdade, ou até mesmo aqueles que retrataram como sendo 

sinônimo de segurança e estabilidade), 79% deles acreditam que ela é o sistema 

mais apropriado de governo para seus países (ARAB CENTER WASHINGTON DC, 

2016, online). 

É verdade que, ainda que se supusessem as melhores das 

circunstâncias, por óbvio, uma transição para um sistema verdadeiramente 

democrático implicaria mudanças radicais e incertezas advindas da ruptura com a 

antiga arquitetura político-econômica. A má gestão de instituições extrativistas, que 

levou ao fracasso econômico (e que se arrasta até os dias de hoje), é um fator que 

influencia nas probabilidades de sucesso da transição. 
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A diferença extrema entre ricos e pobres levou à polarização das 

sociedades. O setor privado permaneceu, em grande parte, informal. Por isso, 

apesar do grande lucro advindo do petróleo, as economias árabes não são muito 

produtivas, o que os faz ser bem menos integrados no mercado global. Em suma, ao 

contrário do resto do mundo, as nações árabes - produtoras e não produtoras - 

obtiveram benefícios substanciais do choque do preço do petróleo. Crescendo 

rapidamente, puderam dispensar-se de instigantes e dolorosas políticas de ajuste 

nas esferas política, social e econômica61 (AFSAH, 2017, p. 51). Para tanto, as 

nações devem chegar a um consenso (mínimo) sobre assuntos “básicos”, mas que é 

de enorme importância para os assuntos políticos, tais como: a identidade do 

Estado, seus objetivos, meios factíveis para se concretizar esses objetivos etc. 

(LIOLOS, 2013, p. 231). 

Um dos principais objetivos da Primavera Árabe foi, de fato, estabelecer 

um governo mais democrático e representativo. As nações envolvidas, sem dúvidas, 

tiveram algum progresso por meio de pequenas reformas (abordadas no próximo 

capítulo), mas muito ainda hão de fazer se quiserem criar instituições e cultura 

democráticas estáveis e duradouras orientadas nesse sentido.  

Esse também é o posicionamento das Nações Unidas, ou seja, o de 

garantir uma sustentabilidade da e na transição para a democracia. Para tanto, se 

faz necessário assegurar os primeiros passos, como o bom funcionamento do 

Judiciário (com imparcialidade e independência). Inclusive, faz-se necessário tentar 

adequar o consenso universal, este impossível em uma sociedade complexa. A 

população árabe precisa se tornar minimamente familiarizada com a aceitação de 

um método de compromisso durante essa fase, sob pena de nunca conseguir 

canalizar seus esforços em direção a um objetivo comum. 

Uma vez escolhida essa “linguagem” de aspirações, devem ser 

empregadas disposições funcionais que estabeleçam instituições capazes de 

implementar esses compromissos; e, em momento posterior, implementar a 

possibilidade de eles serem suficientemente verificados para limitar o poder 

concentrado e a tirania. É importante destacar, ainda, o fato de que o Estado não 

                                                           
61“ No original: In short, unlike the rest of the world, Arab nations – producers and non-producers alike 
– reaped substantial benefits from the oil price shock. Growing rapidly, they could dispense with 
instigating painful political, social and economic adjustment policies. 
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deve assumir um papel de muito poder ao ponto de prejudicar as próprias 

aspirações da sociedade. Quem tem o poder legítimo para escolher a configuração 

dessas instituições, como estas atuarão e outras decisões igualmente importantes 

sobre a organização das sociedades é o próprio povo, isso porque o sistema deve 

ser representativo o suficiente. 

2.3 Os erros de ontem e os erros de hoje 

 

A escolha por instituições políticas e econômicas inclusivas ou exclusivas 

tende a ser path dependent. Isto é, a opção por instituições que promovam 

pluralismo e inclusão de modo geral torna cada vez mais improváveis as escolhas 

por instituições repressivas e que alimentam o absolutismo. É um feedback positivo 

e, como consequência dessa cultura inclusivista, criam-se condições mais 

igualitárias na sociedade, à medida que se estabelecem melhores distribuições de 

renda e se atribui mais “poder” para a população. 

Assim como as liberdades de Amartya Sen fortaleçem umas às outras62, 

as instituições inclusivas apoiam e são apoiadas por outras instituições inclusivas, 

“[...] os círculos virtuosos, embora continuem sujeitos a contingências significativas, 

possibilitam a continuidade das instituições e, com frequência, chegam mesmo a 

desencadear uma dinâmica que conduz a sociedade a uma inclusão crescente”. 

(ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 283). 

De igual maneira, as instituições extrativistas/exclusivas dão espaço para 

a criação de outras instituições extrativistas. Na maioria das vezes, a pequena 

parcela da população que se beneficia do extrativismo faz tudo o que está no seu 

alcance para a mantença daquele status quo e, assim, manter-se no poder. Nesse 

tipo de arquitetura político-econômica, quanto mais poder, mais “vantagens” e 

ganhos dentro do jogo político se consegue extrair do sistema. Resguardar um 

sistema exclusivista e perpetuar a existência de instituições nada pluralistas 

favorece (ou facilita) o abuso de poder. 

Muitas nações também receiam trocar o velho sistema por um novo por 

causa do medo da “destruição criativa”. As inovações, muito embora contribuam 

                                                           
62 A inversa também é verdadeira. Segundo o autor “[...] a privação de liberdade econômica pode 
gerar a privação de liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou política pode, da 
mesma forma, gerar privação de liberdade econômica”. (SEN, 2000, p. 23). 
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para a melhoria do modo de vida da população, e também para a prosperidade e 

desenvolvimento em geral, implicam abandono do sistema com o qual se está 

acostumado. A destruição criativa enseja desenvolvimento na medida em que 

promove redistribuição de renda e de poder político (ACEMOGLU; ROBINSON, 

2012, p. 161). Por esse motivo é que líderes políticos não estão dispostos a 

abandonar seus privilégios em nome de uma “nova forma de se fazer as coisas”. 

Não só os líderes políticos, mas a sociedade, também, receia a inovação porque, 

apesar de trazer enriquecimento, a destruição criativa afeta, ainda, negativamente, a 

parte da população que trabalha com e investe nas antigas tecnologias, o que 

representa uma ameaças às modalidades de subsistência de boa parte da 

população. Ao possibilitar o avanço das novas tecnologias e das novas 

configurações de comércio, o antigo equilíbrio restaria prejudicado. Por isso, as 

novas tecnologias, para serem implementadas de fato, devem ser acompanhadas de 

fortes políticas inclusivas capazes de superar as resistências da própria sociedade e 

também da elite dominante.  

É claro que dizer que as instituições são path dependent não significa 

dizer que todas as escolhas feitas no presente devam ser idênticas às escolhas 

pretéritas. Há uma possibilidade implícita de observância que servirá de base para a 

análise histórica e, inclusive, para averiguar qual a melhor decisão política ou 

econômica a ser tomada hodiernamente, mesmo que isso signifique quebrar o 

padrão das instituições. Intenta-se dizer é que há uma tendência de as instituições 

continuarem a propagar seus efeitos positivos ou negativos (a depender de cada 

caso), mas isso não quer dizer que países adotantes hoje de instituições 

extrativistas nunca poderão alterar a sua rota rumo a uma sociedade pluralista e 

inclusiva.  

Os países não estão condenados a cometer os mesmos erros do 

passado. Uma vez dado início à adoção de instituições realmente capazes de 

estabelecer uma sociedade melhor, a tendência é não largá-las, pois aumenta o 

nível de satisfação popular. Perceba-se, de novo, que isso não tenciona expressar 

que um país que adote instituições inclusivas não venha, por qualquer outra razão 

superveniente e forte o bastante, a reverter o sistema institucional. É improvável, 

mas possível. 
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A desigualdade mundial pode ser explicada por esta visão. De acordo 

com Daron Acemoglu e James Robinson (2012), alguns países hoje considerados 

desenvolvidos são assim designados porque conseguiram embarcar no processo de 

industrialização e transformação tecnológica que aconteceu no século XIX. Os 

países que não embarcaram nessa “aventura” não conseguiram tirar proveito das 

grandes oportunidades disponibilizadas por esse processo. O sucesso se deu 

justamente porque aqueles que adotavam instituições, ainda que, minimamente, 

inclusivas, tiveram um terreno fértil para posteriormente colher os frutos da 

Revolução Industrial, inclusive (e principalmente) das oportunidades econômicas 

vindas com ela.  

A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. O ambiente era propício e 

o País aproveitou a oportunidade para dar início às grandes transformações que 

estariam por vir. Assim que o processo se iniciou, logo se espalhou pelo restante da 

Europa ocidental e depois para outros continentes que compatilhavam as mesmas 

espécies de instituições que a Inglaterra, ou seja, instituições inclusivas (ou, pelo 

menos, suficientemente inclusivas, que possibilitasse a eclosão do processo). 

Os exércitos franceses [...] também promoveram mudanças drásticas na 
situação geral. Em grande parte da Europa, foram extintas as relações 
feudais; a influência das guildas; o controle absolutista exercido por 
monarcas e príncipes; o poderio econômico, social e político do clero; e os 
fundamentos do Ancien Régime, que tratava as diferentes pessoas de 
maneira desigual, com base no segmento social em que nasciam. Essas 
mudanças criaram o tipo de instituição econômica inclusiva que permitia à 
industrialização arraigar-se nesses lugares. Em meados so século XIX, a 
industrialização encontrava-se em franco andamento em quase todas as 
regiões que estiveram sob controle francês. (ACEMOGLU; ROBINSON, 
2012, p. 228). 

Agora que o conceito de instituições foi contextualizado propriamente, é 

interessante reaver algumas indagações feitas no primeiro capítulo deste escrito: 

que grau de desenvolvimento os países árabes teriam alcançado hoje caso não 

tivessem sofrido a violência externa advinda da colonização? Que caminho eles 

teriam seguido? 

É possível dizer que os países poderiam ter espontaneamente adotado 

instituições inclusivas adaptadas ao seu processo próprio de desenvolvimento. 

Portanto, poderiam ter estabelecido instituições peculiares e características que 

favorecessem o seu crescimento econômico, bem como todas as vantagens e 

consequências advindas dele. Por outro lado, entretanto, é possível se pensar que 



79 
 

seria mais provável que os países do Oriente Médio continuassem a adotar 

instituições e políticas extrativistas em razão do seu passado. Isso porque o Império 

Otomano sempre foi (até o seu colapso em 1923-1924) um regime tipicamente 

absolutista63, que adotava instituições extrativistas, tanto no âmbito político como no 

econômico. Por esse motivo, é razoável se pensar que os novos países surgidos 

com o fim do Império Otomano, em decorrência de tudo o que foi expresso sobre 

path dependence, seguissem o mesmo caminho e adotassem as mesmas 

instituições. Tudo, evidentemente, são conjecturas, mas não se pode ignorar os 

fatos como se nunca tivessem existido. A importância do papel da história implica 

que pequenas mudanças institucionais, por menores que sejam, são capazes de 

quebrar o path dependence, ensejando qualquer tipo de consequência (pequena ou 

grande), ainda que inesperada e/ou improvável. 

Assim se fará necessária breve análise histórica dos países árabes, 

considerando os fatores julgados mais relevantes para a construção das instituições 

árabes, como são hoje. Só assim é que se poderá avançar no estudo acerca da 

relação religião-Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Exemplo claro do absolutismo otomano foi a proibição de prensas tipográficas, que permitiam que 
os livros não mais tivessem que ser copiados a mão por escribas, e sim impressos. Após muitas 
negativas pelos antigos sultões, quando finalmente foi permitido imprimir livros em árabe pelo Sultão 
Ahmed III, estes deveriam ser revisados por três eruditos religiosos especializados em lei islâmica 
sob a alegação de que os impressos ficassem livres de erros tipográficos. Era sabido que os livros 
disseminavam conhecimento e novas ideias, o que fazia a população bem mais difícil de ser 
“controlada”, o que representava uma verdadeira ameaça ao status quo político e social existente 
(ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 166-167). 
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3 O ENTEDIMENTO ACERCA DA INSTITUIÇÃO DO MUNDO MUÇULMANO 

Para a compreensão do atual modelo de desenvolvimento muçulmano e 

das suas instituições (principalmente as jurídicas e religiosas) – bem como a 

maneira como se relacionam - faz-se necessário um aprofundamento no que diz 

respeito à história desses países e aos acontecimentos que influenciaram no 

estabelecimento do modelo muçulmano de desenvolvimento. A relação entre 

Religião e Direito, certamente, ocupa um lugar de destaque, porquanto é por meio 

de decisões políticas que o rumo do desenvolvimento é traçado. 

3.1 Brevíssimo enredo histórico dos árabes 

 

A Península Arábica, localizada entre a África e a Ásia, em sua grande 

extensão, era formada por largos desertos, com oásis isolados que permitiam o 

cultivo regular da agricultura de subsistência dos povos que ali habitavam. Os 

habitantes, muito diferentes entre si, falavam vários dialetos do árabe64, ao mesmo 

tempo em que seguiam variados estilos de vida. Muitos eram nômades 

(tradicionalmente conhecidos como “beduínos”) (SAUNDERS, 2002, p. 3), outros 

viviam estabelecidos e se sustentavam da agricultura ou, ainda, viviam de pequenos 

comércios em vilarejos. Esses povos não eram governados por um poder de 

coerção estável. Muito pelo contrário, o poder era descentralizado, e envolvia a 

liderança de chefes que pertenciam a famílias tradicionais e que reuniam seguidores 

mais ou menos constantes. “O ethos característico deles – coragem, hospitalidade65, 

lealdade à família e orgulho dos ancestrais – também predominava” (HOURANI, 

2006, p. 27). De modo geral, pode-se chamar esse conjunto/grupo de tribo. 

No início do século VII, foi criada uma ordem política “[...] que incluiu toda 

a Península Arábica, todas as terras sassânidas, as províncias sírias e egípcias do 

Império Bizantino”. (HOURANI, 2006, p. 33). Fronteiras foram criadas e com ela 

outra governança. Esse novo sistema foi influenciado por uma nova ordem, aquela 

advinda de uma revelação vinda de Deus e “entregue” ao profeta Maomé sob a 

                                                           
64 E que aos poucos foram se agregando até darem fundamentos para a criação de uma linguagem 
comum, com certos refinamentos gramaticais. Muito provavelmente, o linguajar árabe, como se 
conhece hoje, foi fruto da junção de vários desses dialetos (HOURANI, 2006, p. 29). Somente a partir 
de 690, a “língua da administração” passou a ser o árabe. 
65 “The manners and morals of the Bedouins reflect the conditions and needs of desert life. Hospitality 
is perhaps the chief virtue of the nomad: in a land where man is engaged in a perpetual struggle 
against nature, food and shelter are never withheld from the traveler” (SAUNDERS, 2002, p. 3-4). 
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forma de um livro, o chamado Alcorão. Esse foi o início de uma nova religião, o Islã. 

O Alcorão, a lei sagrada e imutável que rege toda a população muçulmana, foi o 

primeiro escrito em uma língua verdadeiramente árabe (ou a primeira que 

sobreviveu) e contém previsões não só acerca dos rituais religiosos, mas também 

preocupações com soberania66 (de Deus e não de nação), princípios de leis 

penais67, propriedade68, casamento69, herança70, dentre outros. 

O Islã conseguia dar aos muçulmanos uma identidade pela qual 

pudessem se definir e diferenciar-se dos outros dentro do meio social. No fundo, a 

crença na religião dava a eles o sentimento de pertencimento à comunidade dos 

fiéis, a umma (HOURANI, 2006, pp. 89-90). Esta é a criação de um ego autêntico de 

uma política de identidade, ou seja, a coesão do sistema islâmico não está na 

pertença a uma determinada terra natal (watan), mas sim o pertencimento junto aos 

outros (irmãos). 

Após a revelação, Maomé pregava os postulados contidos no Texto 

Sagrado e, como consequência, ganhou razoável número de seguidores. À medida, 

porém, que seus ensinamentos divergiam de certas crenças aceitas à época, sua 

posição foi ficando cada vez mais ameaçadora para os não seguidores. Foi então 

                                                           
66 Sura 67: “Bendito seja aquele em cujas mãos está o reino e que tem poder sobre tudo, que criou a 
morte e a vida para testar-vos e saber quem de vós age melhor. Ele é o Poderoso, o Perdoador. 
Criou sete céus superpostos. E não podes achar imperfeição alguma na criação do Clemente. 
Procura com os olhos. Vês alguma falha? (O ALCORÃO, 2017). 
67 Sura 4: “Tais são os limites do Senhor. Quem desobedecer a Deus e a Seu Mensageiro, por Deus 
sera conduzido a jardins onde correm rios, e lá permanecerá para todo sempre. Tal sera a grande 
vitória. E quem desobedecer a Deus e a Seu mensageiro e exceeder seus limites, por Deus sera 
jogado no fogo, onde permacerá para todo o sempree onde receberá aviltante castigo. Aquelas de 
vossas mulheres que forem suspeitas de adultério, chamai quatro testemunhas dos vossos contra 
elas. Se as testemunhas testemunharem, confinai-as então em vossas casas até que a morte as leve 
ou até que Deus lhes indique um caminho. Quando dois dentre vós cometerem um adultério, castigai-
os. Mas se se arrependerem e se emendarem, deixai-os em paz. Deus é perdoador e clemente” (O 
ALCORÃO, 2017). 
68 Sura 4: “E dai aos órfãos o que lhes pretence e não substituais o bom pelo ruim. E não junteis seus 
bens aos vossos. Cometeríeis grave delito. E não confieis aos néscios vossas propriedades, de cuja 
adminisração Deus vos encarregou. Mas alimentai-os e vesti-os e falai-lhes com brandura” (O 
ALCORÃO, 2017). 
69 Sura 4: “E se receardes não poder tartar os órfãos com equidade, desposai tantas mulheres 
quantas quiserdes; duas ou três ou quatro. Contudo, se não puderdes manter igualmente entre elas, 
então desposai uma só ou limitai-vos às cativas que por direito possuís. Assim ser-vos-á mais fácil 
evitar as injustiças. E conceidei às mulheres os dotes convencionais. Se elas, de bom grado, vos 
oferecerem algo, desfrutai-o com proveito” (O ALCORÃO, 2017). 
70 Sura 4: “Eis o que Deus vos prescreve: Quando morre um de vós, deixando bens e filhos, o filho 
varão herdará o dobro da filha, e se houver somente filhas, receberão dois terços da herança, mas se 
houver uma filha só, receberá apenas metade. Morrendo o filho, cada um dos pais receberá a sexta 
parte, caso o defunto tenha filhos. Se a herança couber exclusivamente aos pais, a mãe receberá um 
terço, e o pai, dois terços. Caso o defunto tiver também irmãos, a mãe receberá a sexta parte. Tudo 
isso depois de executados os legados e pagas as dívidas” (O ALCORÃO, 2017). 
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que as ameaças recebidas chegaram a um ponto insustentável, fazendo com que, 

no ano de 622, o Profeta abandonasse Meca em direção a Yathrib (hoje conhecida 

como Medina), movimento esse conhecido como Hégira71. 

O ponto de virada foi do ano 622 até a morte do Profeta dez anos depois, 

quando a Península Árabe já se encontrava unificada72. Desde então, a rápida 

expansão territorial que se deu durante os próximos quatro califados73 foi símbolo de 

força da nova religião e orgulho para os muçulmanos.  

Após a morte do Profeta, os grandes califados tentaram pôr ordem em um 

amplo território durante sua governança. Apesar de ter sido considerado um território 

unificado, é errônea a ideia de que também era um território homogêneo74, isso 

porque houve desinteresse por parte dos conquistadores em impor a religião de 

imediato (ADIONG, 2009, p. 2-5). A combinação de variadas culturas permitiu o 

reconhecimento de costumes e tradições locais, principalmente persas. Era possível, 

portanto, se observar, à época, iranianos, afegãos, somalis, dentre outros que se 

reconhecem muçulmanos, mas que estruturam seus modos de vida de maneira 

diferente uns dos outros (AFSAH, 2016). 

Um primário sistema de impostos foi instituído ainda no califado Omíada 

(que aperfeiçoado no califado Abássida). Sobre isso, acredita-se ser possível que 

alguns imigrantes tenham se convertido ao islamismo tão somente para escapar dos 

impostos pagos por não muçulmanos. A língua árabe, rapidamente, se espalhava 

pelo território e algum avanço na base militar foi alcançado, porém os governantes 

sempre se debatiam com as dificuldades inerentes de se governar um território tão 

vasto como heterogêneo. Os Omíadas conseguiram estabelecer um conceito de 

Estado, antes desconhecido pela comunidade. Nenhuma palavra no dicionário árabe 

                                                           
71 Diferentemente do que se pode pensar, essa palavra não simboliza somente o lado negativo de 
“fuga”, mas também carrega um valor intrínseco de “busca de proteção”, de estabelecer-se em um 
local que não o seu próprio (HOURANI, 2006, p. 37). 
72By the conquest of Persia, the Arabs may be said to have achieved a fatal victory. Had they 
contented themselves with the dominion of Syria, Egypt and Iraq, they might have built between the 
Nile and the Tigris a solid and enduring Semitic kingdom. Such a State would, however, have been 
imperilled, like the Roman Empire, by constant Persian aggression72 (SAUNDERS, 2002, p. 56). 
73 Alcançando a África do Norte, Império Bizantino, Península Hispânica até o atual Paquistão e 
partes da Índia. 
74 Apesar dessa tolerância dentro do território muçulmano, os não muçulmanos ainda pertenciam a 
um status diferenciado, como por exemplo: pagavam mais impostos, não poderiam usar vestimentas 
de determinadas cores, não poderiam desposar muçulmanas, seus depoimentos não eram aceitos 
contra o de muçulmanos, não podiam exercer posições de mando dentro da sociedade etc. 
(HOURANI, 2006, p. 75) 
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conseguia traduzir esse conceito, uma aproximação que tinha era “uma sociedade 

tribal não conhece cidadãos, mas apenas parentes unidos por laços de sangue”. 

(SAUNDERS, 2002, p. 77). O califado também foi responsável por consolidar a 

religião do Islã nas terras recém-conquistadas. Muito embora essas conquistas 

tenham sido importantes para a história árabe, 

O domínio de Omayyad fora aceito pela comunidade muçulmana 
menos por causa de suas virtudes e méritos do que pela falta de uma 
alternativa satisfatória, e nunca era universalmente popular. Os 
piedosos nunca deixaram de escandalizar-se no ambiente profano e 
secular que cercava a corte de Damasco; vida luxuosa, uma equipe 
crescente de eunucos e concubinas, e os extravagantes retiros e 
alojamentos de caça construídos à beira do deserto da Síria, 
contrastavam desfavoravelmente com a simplicidade puritana dos 
primeiros califas75. (SAUNDERS, 2002, p. 95). 

Em decorrência de uma guerra civil, em 740-750, o califado Omíada 

sucumbiu. O califado posterior, Abássida, desde o início, se preocupou em “[...] 

transformar uma coalizão instável de interesses distintos em algo mais estável e 

duradouro”. (HOURANI, 2006, p. 58).  

A Revolução Abássida [...] foi algo mais que uma mudança de dinastia. Os 
próprios abássidas proclamaram que trouxeram ao islã um dawla, uma 
mudança ou mudança, uma nova ordem; seu governo, eles afirmaram, 
seria, ao contrário de seus predecessores ateus, baseado nos verdadeiros 
princípios da piedade muçulmana; religião não raça era para ser a base do 
Estado76. (SAUNDERS, 2002, p. 103). 

Para tanto, necessitava de receitas e um exército forte. O sistema de 

impostos foi reformado: falava-se em dois impostos principais, kharaj (que se 

aplicava à terra ou seu produto) e o jizya (imposto de capital aplicado a não 

muçulmanos). Além desses, havia outros tributos sobre bens importados/exportados 

e riquezas. As relações econômicas também foram aprimoradas, e também por esse 

motivo sentiu-se a necessidade da criação de um sistema comum de condutas, o 

que tornou possível um aumento cada vez maior da população muçulmana (não por 

                                                           
75 No original: Omayyad rule had been accepted by the Muslim community less because of its virtues 
and merits than because of the lack of a satisfactory alternative, and it was never universally popular. 
The pious never ceased to be scandalized at the profane and secular atmosphere surrounding the 
court of Damascus; luxurious living, a growing staff of eunuchs and concubines, and the extravagant 
retreats and hunting-lodges built on the edge of the Syrian desert, contrasted unfavorably with the 
puritan simplicity of the first Caliphs. 
76  No original: The Abbasid Revolution […] was something more than a change of dynasty. The 
Abbasids themselves proclaimed that they had brought to Islam a dawla, a turn or change, a new 
order; their government, they averred, would, unlike that of their godless predecessors, be based on 
the true principles of Muslim piety; religion not race was to be the foundation of the State. 
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novas conquistas territoriais, mas por conversão dos habitantes das terras já 

conquistadas) (HOURANI, 2006, p. 75). 

Essa expansão do islamismo fez com que a população vivesse em um 

sistema relativamente unificado, com rituais, doutrinas e leis comuns; o que, no fim 

das contas, fez com que a própria população tivesse mais consciência de si mesma 

como verdadeiramente muçulmana. De maneira geral, o período medieval islâmico 

foi uma fase de florescimento da ciência e do pensamento. Foi a chamada Era de 

ouro do Islã77. O contato com distintas culturas, em virtude, principalmente, da 

expansão territorial, possibilitou aos árabes a ampliação do conhecimento com apoio 

em idioma comum, bem como o aperfeiçoamento das técnicas de tradução. 

Verdadeiro intercâmbio de culturas foi instalado, o que facilitou que eles fossem os 

maiores catalisadores das transformações científicas da época. O Califado 

Abássida, no entanto, também chegou ao fim.  

Os Abássidas, durante o primeiro século de seu governo, tiveram que lidar 
com um duplo problema de natureza religiosa: primeiro, o crescimento da 
dissensão teológica dentro do Islã e, em segundo lugar, a ameaça dos 
movimentos revolucionários religiosos políticos78. (SAUNDERS, 2002, p. 
111). 

Não foi até 1258, pois, com a invasão mongol sob o comando de Hulagu 

Khan, o Califado Abássida perdeu forças. Resultado desse evento houve o ataque a 

Bagdá, a quebra da unidade e a consequente fragmentação do grande território 

(SAUNDERS, 2002, p. 180). Os mongóis foram capazes de fragmentar a unidade 

territorial muçulmana, mas a consciência dessa população nunca foi apagada, as 

memórias de glórias continuaram latentes e, até os dias de hoje, há demanda pela 

reestruturação de um símbolo de unidade como um dia já foi e que foi “destruída” 

não só pelas turbulências do Período Medieval, mas também do período colonial 

europeu, séculos depois (SAUNDERS, 2002, p. 184). 

Esse novo momentum do islamismo fez dos árabes uma população 

subjugada sob o domínio otomano. Esse período não foi acompanhado por grandes 

inovações da Ciência e do pensamento, como nos dias clássicos dos Omíadas e 

Abássidas, mas se destacavam na arte e na literatura (SAUNDERS, 2002, p. 201). 

                                                           
77 O Ocidente deve muito ao mundo muçulmano medieval, não só porque este preservou a sabedoria 
clássica, mas também porque produziu novos conhecimentos em Cartografia, Medicina e Filosofia, 
bem como matemática e óptica”. (FERGUSON, 2012, p. 79). 
78  No original: The Abbasids during the first century of their rule had to cope with a double problem of 
a religious nature: first, the growth of theological dissension within Islam, and secondly the threat of 
political religious revolutionary movements. 
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Em termos históricos, a Batalha de Viena, em 1683, marcou o fim da 

expansão otomana. Ao contrário, porém, do que muitos podem pensar, o início da 

retirada otomana não se deu por motivos puramente econômicos. Istambul não era 

tão mais pobre do que seus vizinhos e, certamente, não havia carência de 

competição econômica naquela época. Também, o declínio otomano não deve ser 

entendido como consequência da superioridade militar do Ocidente, pois, na 

verdade, o avanço ocidental se deu pelo “[...] aprimoramento na aplicação da ciência 

à guerra e na aplicação da racionalidade ao governo. [...] No século XVIII, sua 

vantagem sobre o oriente era tanto uma questão de capacidade intelectual quanto 

de capacidade militar”. (FERGUSON, 2012, p. 85). 

As conquistas mongóis do século XIII foram uma tragédia para o 

desenvolvimento árabe, pois conseguiram acabar com qualquer esperança de se 

constituir instituições inclusivas no local. Ao mesmo tempo, a decadência política 

sob a pressão das potências ocidentais, que à época já dominavam a Ciência, a 

indústria e a tecnologia (o que lhes deu temporariamente o domínio do mundo), se 

tornou um desafio aos fundamentos islâmicos, principalmente no plano intelectual.  

Os cientistas muçulmanos, que um dia foram fonte de ideias e inspiração 
para os estudiosos europeus, agora estavam de fora das investigações 
mais recentes. Se a Revolução Científica foi gerada por uma rede de 
comunicação, o Império Otomano estava praticamente desconectado. Até o 
fim do século XVIII, o único livro ocidental traduzido para um idioma do 
Oriente Médio foi um livro médico sobre tratamento da sífilis. (FERGUSON, 
2012, p. 96). 

Antes do século XIX chegar ao fim, quase todo o mundo muçulmano ficou 

sob o controle político ou exploração econômica dos europeus. O islamismo 

encontrava-se ameaçado por duas frentes: por um lado, reacionários internos (que 

exigiam um "retorno ao Alcorão", a purificação da fé de todas as "corrupções" 

posteriores) e, de outro lado, do racionalismo liberal do Ocidente, que priorizava a 

razão antes da fé. 

Desde então, o mundo muçulmano tenta encontrar lugar na política e 

economia internacionais, ao mesmo tempo em que procura ajustar o seu modo de 

vida diante dos avanços tecnológicos e alinhar seus interesses políticos aos 

religiosos. 

A sociedade muçulmana demanda pelo reconhecimento da sua lei 

religiosa tanto no âmbito doméstico quanto no terreno internacional. O problema 
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está no fato de que o ideal dogmático da religião muçulmana ainda hoje se baseia 

dos dizeres do profeta (o Alcorão) e esse texto-base cada vez mais tem menos 

conexão com a dinâmica social. Por isso, sua capacidade de regular a vida em 

sociedade continua a diminuir no tempo. Evidentemente a história é importante para 

qualquer sociedade humana, mas é de especial relevo para aquelas sociedades que 

têm um motivo a mais para valorizar a tradição. Assim, indaga-se: como o mundo 

muçulmano lida com esse problema? É possível adequar conceitos e princípios da 

lei islâmica (Sharia) à lei criada pelo homem? E, em caso afirmativo, como e em que 

nível essa acomodação é possível? Esse é o desafio proposto para o próximo 

tópico. 

3.2 O mundo muçulmano em contato com a Modernidade. 

 

Pode-se dizer que o Islamismo foi considerado pelo Pew Research Center 

(DESILVER, MASCI, 2017, online), em 2010, a segunda maior religião do mundo 

(atrás somente do Cristianismo) e com estimativas de serem 2,76 bilhões de 

pessoas e, consequentemente, 29,7% da população mundial em 2050. É uma 

religião que cresceu e continua aumentando exponencialmente desde os anos de 

1950, quando representava apenas 16,61% da população mundial. O gráfico abaixo 

demonstra o crescimento populacional dentro do Mundo Árabe: 

GRÁFICO 1 – Crescimento populacional anual (em %) 
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Fonte: (AFSAH, 2016). 

O “desafio da modernidade” (AFSAH, 2008, p. 269) enfrentado pela 

sociedade islâmica não é uma marcha recente. Pode-se verificar, inclusive, seu 

fortalecimento com o processo de globalização quando da Revolução Industrial nos 

anos de 1960. O primeiro aspecto a ser discutido acerca do termo globalização é a 

análise de duas vertentes: a globalização como um processo progressista e objetivo 

em que se observa dominação de uma sociedade sobre outra ou como uma 

afirmação de consciência global (um processo subjetivo, portanto), em que pode ser 

traduzido, para alguns, como um processo de “[...] colonização moderna das 

consciências”. (PACE, 1997, p. 25). O resultado desse processo é um: 

decomposição e recomposição da identidade de um povo, 

[...] que fragiliza os limites simbólicos dos sistemas de crença e 
pertencimento. A consequência é o aparecimento de uma dupla tendência: 
ou a abertura à mestiçagem cultural ou o refúgio em universos simbólicos 
que permitem continuar imaginando unida, coerente e compacta, uma 
realidade social profundamente diferenciada e fragmentada. (PACE, 1997, 
p. 32). 

A cultura modernizante, por vezes, é caracterizada pela perda da 

identidade ou até mesmo por uma tendência ao desenraizamento, na medida em 

que se verifica a mesclagem das influências de outras culturas, fato que acontece 

constantemente em um mundo globalizado. Em ambos os casos, podem ser 

observadas um processo de desculturalização e a consequente supressão do 

sentido de identidade cultural inicial de um determinado povo, que é o ponto de 

partida (ainda que simbólico) que permite um diferenciar-se do outro no meio social. 

A construção do mundo moderno (e também do secularismo) teve um 

papel significativo para a concepção do mundo contemporâneo e, não por acaso, 

está intimamente ligada ao pensamento weberiano sobre o desencantamento do 

mundo. Weber acreditou que a estrutura decorrente da perda da força da religião 

cedendo espaço a uma concepção de vida moderna ligada à cientificidade era o 

porvir das sociedades. 

Esse não é, evidentemente, um discurso contingencial acerca do 

islamismo, mas de todas as religiões que decidiram ultrapassar a fronteira da sua 

realidade social para uma perspectiva mundi. Hoje é possível considerar usual o 

emprego de uma linguagem globalizada (que é a mídia) pela religião, que se vale 

desse expediente para entrar em circulação e arrecadar maior audiência no mundo. 
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Significa transpor uma apresentação mais rigorosa para um aparato mais sutil/suave 

numa sociedade que não mais aprecia um enunciado complexo e carregado, mas, 

pelo contrário, prefere “efeitos especiais” de curta extensão, que, a priori, alcancem 

o mesmo resultado (PACE, 1997, p. 38). 

Com efeito, pode-se observar a possibilidade de um desenraizamento 

como um meio para retirar da pessoa o que lhe é familiar, o que induz à crença no 

relativo (PACE, 1997, p. 29). É interessante ressaltar que essa crença no relativo 

não acompanhará, tão somente, os aspectos religiosos, mas, possivelmente, seguirá 

vieses sociais e políticos, também. 

A interação da religião com a política é complicada ao ponto de 

impossibilitar uma formulação generalizada sobre o assunto. Essa interação pode e 

deve variar com o tempo, a cultura, o tipo de religião e outras circunstâncias não 

menos importantes. Um ponto em específico, porém, está no mundo muçulmano: as 

considerações de poder, ou seja, organizações religiosas e regimes políticos estão 

preocupados em estabelecer (e, ao mesmo tempo, manter) suas influências sobre 

as pessoas, desejando governar. Para isso, a necessidade de poder enseja uma luta 

frequente entre eles ou, quando não, uma acomodação com as influências de poder 

um sobre o outro. O relacionamento entre política e religião, entretanto, não é 

somente moldado por essas considerações, isoladamente. Há uma tendência 

natural que deve ser considerada, ou seja, as reações positivas da interação delas. 

Isso decorre do fato de que os arranjos políticos de uma determinada sociedade e a 

sua religião têm em comum um background cultural que enseja uma vocação a 

reagirem favoravelmente entre si (HOULT, 1958, p. 207). 

A princípio, os problemas com o processo modernizante islâmico a serem 

investigados são dois: o ritmo e a direção da influência. Em outras palavras, a 

realidade está mudando de maneira incrivelmente acelerada (e, em razão disso, as 

instituições domésticas dificilmente conseguem se adaptar em momento oportuno 

para acompanhá-las) e também o fato de que a influência se projeta de fora para 

dentro, o que aponta para uma ofensa no sentimento nacionalista, pois existe, 

incrustado no processo de modernização, um ideal colonialista (ainda que 

mascarado). 
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O preço a ser pago pelo processo modernizante mostrou-se no decurso 

da história, também, em países bem-sucedidos, como a Inglaterra79; mas, 

principalmente, no mundo muçulmano, por ser caracterizado pelos vínculos 

conservadores por demais robustos.  

O grande temor é que o capital passe a assumir força e influência, 

tornando a atividade econômica um fim em si mesma, capaz de determinar o destino 

econômico e individual de cada membro da sociedade (como foi feito especialmente 

em sociedades ocidentais)80. Outro fator intrínseco ao capitalismo é o alheamento, 

que reveste as relações, transformando-as de ligações entre pessoas em 

vinculações de sujeitos e coisas.  

Embora ato característico do espírito capitalista, é interessante ressaltar 

que acumular capital como um fim por si mesmo é uma ideia expressamente 

rejeitada pelo preâmbulo da Constituição Iraniana de 1979, pelo fato de ir em 

objeção aos valores pregados pela religião: 

Ao fortalecer os alicerces da economia, o princípio governante é a 
satisfação das necessidades da humanidade no decurso do seu 
crescimento e desenvolvimento. Não é (a busca) de outros objetivos 
econômicos (sistemas), como a centralização e a acumulação de riqueza e 
a busca de lucro. Nas escolas materialistas do pensamento, a atividade 
econômica (a economia) é seu próprio fim. Isto em (diferentes) estágios de 
crescimento, atividade econômica é um fator que trabalha para destruição e 
corrupção e decadência. Mas no Islã a atividade econômica é um meio. 
Como um final (iluminado: espera) significa que não pode haver mais eficaz 

(instrumento) no caminho para a meta. (IRÃ, 1979, online).81  

                                                           
79 A Inglaterra atingiu o crescimento econômico sustentável ainda no século XVII. De fato muitas 
mudanças econômicas e políticas conseguiram produzir um conjunto específico de instituições muito 
mais inclusivas do que qualquer país anterior. Esse cenário, entretanto, não foi resultado de um 
consenso, muito pelo contrário, “nasceram de intensos conflitos entre diferentes grupos disputando o 
poder, contestando a autoridade alheia e tentando estruturar instituições em seu próprio benefício. O 
apogeu dessas querelas institucionais dos séculos CVI e XVII deu-se em dois eventos-chave: a 
Guerra Civil Inglesa, entre 1642 e 1651, e sobretudo a Revolução Gloriosa de 1688” (ACEMOGLU; 
ROBINSON, 2012, p. 80). 
80  Pode-se imaginar, em um primeiro momento, uma incongruência ou até mesmo hipocrisia advinda 
do mundo árabe, já que a Sura 18 prevê: “Quanto aos que creem e praticam o bem – nunca 
desperdiçamos recompensa dos benfeitores -, Eles entrarão nos Jardins do Éden onde correm rios. 
Lá serão enfeitados com braceletes de ouro e vestidos com vestimentas verdes de tafetá e brocado e 
reclinar-se-ão em poltronas. A bela recompensa! O feliz refúgio!” (O ALCORÃO, 2017). O que se 
condena, porém, não é a acumulação de capital (nenhuma surpresa os árabes estarem na lista dos 
grandes bilionários), é, em verdade, o verdadeiro alheamento do ser em função do capital. 
81 No original: In strengthening the foundations of the economy, the governing principle is the 
satisfaction of mankind’s needs in the course of its growth and development. It is not (the pursuit) of 
other economic objectives (systems), such as centralization and the accumulation of wealth and the 
search for profit. In materialistic schools of thought, economic activity (the economy) is its own end. 
This at (different) stages of growth, economic activity is a factor working for destruction and corruption 
and decay. But in Islam economic activity is a means. As an ultimate (lit: waiting) means there can be 
no more effective (instrument) on the path towards the goal. 
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Inicia-se aqui uma discussão um tanto quanto delicada, na qual, de um 

lado, se tem a Modernidade e o direito ao progresso econômico e, de outro, 

consideráveis riscos, principalmente sociais. O processo de desenvolvimento não 

está desvinculado do crescimento econômico, mas seu alcance e abrangência vão 

além dessa variável, pois se incorporam a essa categoria também fatores de 

industrialização, modernização social, educação, saúde, direitos e liberdades 

políticas. Isso porque a riqueza, por si, não é alvo de interesse real da sociedade, 

mas suas experiências e estilos de vida.  

Por outro lado, é fácil entender que consequências não premeditadas, por 

vezes frutos da ação humana, são encarregadas de grandes mudanças em escalas 

globais, sejam elas desejáveis ou não. Toda a insegurança e as incertezas 

causadas pelo processo de modernização revelam uma tendência natural da pessoa 

a sucumbir a decisões autoritárias, forçando-a a “[...] aceitar as condições em que 

tem que viver” (FROMM, 1983, p. 25) como requisito para sua conservação 

individual, fato que, não necessariamente, trará melhor desenvolvimento ou mais 

liberdades. 

Apesar de o homem ter se livrado dos antigos inimigos da liberdade, 

melhor dizendo, de autoridades em um sistema de repressão e colonialismo, 

pensando que, com isso, iria ganhar mais liberdade, ele encontrou novos inimigos 

“[...] que não são essencialmente restrições externas, mas fatores internos que 

tolhem a realização total da liberdade da personalidade”. (FROMM, 1983, p. 91). 

Esse é o primeiro utensílio de fuga da liberdade, uma predisposição à renúncia à 

independência do próprio ego e à tendência a uni-lo a algo ou a alguém de modo a 

adquirir a força, da qual o ego carece. A aparência mais ilustre desse utensílio é o 

anseio de submissão e dominação (FROMM, 1983, p. 118). Não obstante essa 

tenha sido a realidade de várias sociedades (inclusive dos Estados Unidos, que foi 

colônia inglesa até o século XVIII), o mundo muçulmano ainda se encontra 

ameaçado pelas duas vertentes desse pensamento, porquanto ainda não se vê 

completamente livre de sistemas opressores e excessivamente tradicionais e, por 

outro lado, tais países não querem abrir mão de suas tradições para recepcionar 

metodologias estrangeiras. 

A realidade prejudicial (de corrupção, pobreza e desigualdade), 

principalmente em países de terceiro mundo, é fator prejudicial às mudanças nos 
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sistemas constitucionais e políticos. Diferentemente do que se possa imaginar, a 

maioria dos países islâmicos adota constituições, e nessas cartas estão 

materializados diversos direitos fundamentais82. As decisões estratégicas de 

governantes locais, entretanto, têm sido ineficazes no sentido de garantir um 

sistema mais eficiente e, ao mesmo tempo, menos corrupto dentro dessas 

sociedades. 

É de algum modo ingênuo pensar que as constituições mulçumanas 

foram criadas com o propósito de garantir mínimos existenciais para seus adeptos? 

E se não foram feitas para limitar o poder autoritário, mas sim para mascará-lo? É 

partindo dessas indagações que se faz necessário entender um pouco do 

funcionamento do sistema legal muçulmano para avaliar se as constituições 

muçulmanas possuem, apenas e tão somente, uma finalidade simbólica ou uma 

expressão natural da sua soberania. É isso que se passa a expor. 

3.3 As constituições muçulmanas: Sharia e direitos humanos/fundamentais 

 

A opinião weberiana sobre a Lei Sagrada, como sendo verdadeira 

barreira à racionalização da ordem político-legal, ajuda largamente a compreender o 

relativo fracasso da sociedade muçulmana em geral em adequar respostas ao 

desafio da Modernidade. Apesar de a Escritura Sagrada ser considerada a principal 

fonte de legislação, cujas normas são escritas por meio de um processo de 

revelação, os resultados práticos dessas revelações ainda permanecem como 

irracionais. “A Lei Sagrada, portanto, serve para marcar o limite entre uma sociedade 

moderna e uma sociedade pré-moderna e isso pode, de fato, ter sido a principal 

função desta categoria no contexto da teoria de Weber83” (JOHANSEN, 1999, p. 48). 

É bem verdade que as sociedades se transformam rapidamente e, com 

isso, forças históricas exigem adaptação apesar da impetuosa resistência. O fato de 

que a lei islâmica não reconhece essa mudança dificulta a compreensão desse 

                                                           
82 À exemplo da Constituição da República Árabe do Egito, que consagra o direito de proteger as 
vidas privadas dos cidadãos (artigo 8º), de liberdade de expressão (artigo 12), de sufrágio universal 
(artigo 4º), etc.  
83 No original: The sacred law, therefore, serves to mark off the limit between a modern and a pre-
modern society and this may, in fact, have been the main function of this category in the context of 
Weber’s theory. 
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processo inevitável. Estudos já chegaram à conclusão de que a expressão fiqh84 

estava mais relacionada à deontologia em detrimento de uma concepção de sistema 

jurídico.  

O sistema jurídico das populações muçulmanas adota o islamismo/lei 

islâmica (Sharia) como fonte precípua de legislação (devendo ser “uma” ou, em 

outros casos, “a” fonte) como denotam, por exemplo, as provisões constitucionais da 

República Árabe do Egito, de março de 201185, e do Iraque de outubro de 200586, 

ambas em seu artigo 2º. 

O ponto de interesse é que alguns países de maioria muçulmana, a 

exemplos do Paquistão (em seu artigo 227)87, Afeganistão (no seu artigo 3º)88 e Irã 

(em seu artigo 4º)89, foram mais além e acolheram as chamadas cláusulas de 

repugnância, nas quais é constitucionalmente proibido promulgar leis contrárias ao 

Islã, com a finalidade de garantir a não violação à Lei Sagrada (AHMED; 

GINSBURG, 2014, p. 629), se transformando em uma espécie de jus cogens 

islâmica. Em tal circunstância, cumpre investigar as origens, bem como o caráter 

(anti)democrático dessas cláusulas. 

3.3.1 A origem das cláusulas de repugnância e sua aderência aos documentos 
constitucionais. 

A primeira aparição das cláusulas de repugnância foi no artigo segundo 

da Constituição do Irã de 1907: “laws passed by [the National Assembly] must never 

to all ages be contrary to the sacred precepts of Islam and the laws laid down by the 
                                                           
84  A palavra árabe significa, ao pé da letra, conhecimento; é usada para designar a jurisprudência 
islâmica (QURAISHI, 2008, p. 165). 
85 “Islam is the Religion of the State. Arabic is its official language, and the principal source of 
legislation is Islamic Jurisprudence (Sharia)” (REPÚBLICA ÁRABE DO EGITO, 2011, online). 
86First: Islam is the official religion of the State and it is a fundamental source of legislation:  

A. No law that contradicts the established provisions of Islam may be established.  
B. No law that contradicts the principles of democracy may be established.  
C. No law that contradicts the rights and basic freedoms stipulated in this constitution may be 
established.  
Second: This Constitution guarantees the Islamic identity of the majority of the Iraqi people and 
guarantees the full religious rights of all individuals to freedom of religious belief and practice such as 
Christians, Yazedis, and Mandi Sabeans (IRAQUE, 2005, online). 
87 “No law shall be enacted which is repugnant to such injunctions” (REPÚBLICA ISLÂMICA DO 
PAQUISTÃO, 1973, online). 
88 “No law shall contravene the tenets and provisions of the holy religion of Islam in Afghanistan” 
(REPÚBLICA ISLÂMICA DO AFEGANISTÃO, 2004, online).  
89 “All civil, penal financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and 
regulations must be based on Islamic criteria. This principle applies absolutely and generally to all 
articles of the Constitution as well as to all other laws and regulations, and the fuqaha' of the Guardian 
Council are judges in this matter” (REPÚBLICA ISLAMICA DO IRÃ, 1979, online). 
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Prophet”90(IRÃ, 1907, online). Esse foi o primeiro passo do que seria uma linguagem 

que migraria transnacionalmente entre constituições futuras (AHMED; GINSBURG, 

2014, p. 631).  

Apesar de o Irã ter sido influenciado pelos modelos francês e otomano, é 

equivocada a ideia de que a concepção dessas cláusulas veio desses países, 

porquanto não há indícios históricos de que ex-colônias francesas adotaram, uma 

vez sequer, cláusulas de repugnância. Supõe-se que tiveram origens na Índia 

colonial, dominada pelos britânicos, que, por sua vez, instituíram doutrina similar 

para restringir a aplicação de leis ditas como contrárias aos costumes britânicos91. 

Enquanto os ingleses procuravam tornar as leis consuetudinárias do local “mais 

britânicas”, nos países muçulmanos, eram havidos como constitucionalismo 

moderno se tornar “mais islâmico” (AHMED; GINSBURG, 2014, p. 634). “In applying 

the repugnancy clause, the British reviewing judges […] tended to smuggle in 

common law concepts under the cloak of natural justice”. (CAPLAN, 1964, p. 132). 

O objetivo claro dessa prática era reforçar, portanto, o poder colonial. 

Melhor explicação acerca da funcionalidade da antiga colonização britânica é 

oferecida por Ahmed e Ginsburg (2014, p. 632): 

Os britânicos implementaram dois tipos de doutrinas de repugnância. Em 
primeiro lugar, o governo imperial reservava a capacidade de desautorizar a 
legislação nas colônias que ‘repugnavam às leis da Inglaterra’. Ou seja, a 
legislação poderia ser declarada inválida se fosse considerada inconsistente 
com a lei da Inglaterra. Foi o caso, por exemplo, da Austrália, Canadá e 
Nova Zelândia. Em segundo lugar, e mais importante para os presentes 
propósitos, em outras colônias e certamente em toda a África, os 
magistrados tinham o poder de recusar a aplicação das leis 
consuetudinárias se, essencialmente, ofendessem ‘padrões civilizados’. 
Esta doutrina era justificada com base na erradicação costumes injustos92.  

Para termos de esclarecimento, a ilustração seguinte, que foi produzida 

com base em países de maioria muçulmana (>50%) como fonte de estudo e de 

acordo com a Association of Religious Data Archives, visa a informar o leitor da 

                                                           
90 “As leis aprovadas pela Assembléia Nacional nunca devem ser contrárias aos preceitos sagrados 
do Islã e às leis estabelecidas pelo Profeta”. Traduziu-se. 
91 O fato de o Irã não ter sido colônia britânica indica uma possível migração de ideias entre fronteiras 
à época (colonização indireta ou por migração). 
92 No original: British implemented two types of repugnancy doctrines. First, the imperial government 
reserved the ability to disallow legislation in the colonies that were ‘repugnant to the laws of England’. 
That is, legislation could be declared invalid if it was deemed inconsistent with the law of England. 
This was the case, for example, in Australia, Canada, and New Zealand. Second, and more 
importantly for present purposes, in other colonies and certainly throughout Africa, magistrates had 
the power to refuse the application of customary laws if, essentially, they offended ‘civilized 
standards’. This doctrine was justified on the basis that it would eradicate unjust customs. 
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evolução com relação à aderência às “clausulas de islamização” como chamadas 

pelos autores Ahmed e Ginsburg nos seus estudos, sejam elas cláusulas de 

repugnância e/ou cláusulas que determinam o Islã como fonte única de legislação: 

GRÁFICO 2 - Número de países de maioria muçulmana com constituições 

escritas e aqueles com cláusulas constitucionais de islamização 

Fonte: (AHMED, GINSBURG, 2014). 

Pela observação da tabela acima, percebe-se que houve grande 

aderência às cláusulas, principalmente na segunda metade do século XX. Com o 

passar o tempo, percebe-se, cada vez mais, que esse processo virou uma tendência 

das constituições desses países. Em 2008, a República das Maldivas foi a última 

nação a adotar a islamização constitucional na sua Constituição. O Egito também 

reproduziu a clásula de supremacia islâmica originalmente prevista na Constituição 

de 1971 (e emendada em 1980, que fez a lei islâmica fonte principal de legislação). 

Hoje, as clásulas de islamização constitucional estão em cerca de 40% dos países 

muçulmanos (AHMED; GINSBURG, 2014, p. 635). 

3.3.1.1 A relação entre as cláusulas de repugnância e os direitos 

humanos/fundamentais 

Nesta ocasião, o estudo se volta a compreender a relação entre as 

cláusulas islâmicas e direitos expressos nas constituições desses países, o que, 

apesar de contraintuitivo, é passível de visualizar certa coexistência. Ao contrário 
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daqueles que assumem que a presença de direitos humanos nas constituições é 

algo incompatível com a lei islâmica, o estudo publicado por Dawood Ahmed e Tom 

Ginsburg, em 2014, prova, mediante análise empírica, a chamada por eles 

“islamização constitucional”. O resultado a que se chegou o estudo dos autores foi o 

seguinte: 

Tabela 3 - Número de Direitos em Constituições de países que adotam a 
superioridade islâmica 

PAÍS ANO NÚMERO DE DIREITOS 

AFEGANISTÃO 1923 15 
 

1931* 11 
 

1933* (EMENDA) 13 
 

1964* 28 
 

1977* 26 
 

1980 36 
 

1987* 50 
 

1990* 60 
 

2004* 37 

BARÉM 1973+ 45 
 

2002+ 45 

COMORES 1975 8 
 

1978 24 
 

1980 28 
 

1987 23 
 

1992+ 30 
 

2001+ 23 

EGITO 1923 28 
 

1930 24 
 

1953 3 
 

1956 33 
 

1958 (EAU) 10 
 

1964 31 
 

1971+ 43 
 

1980+ 43 
 

2011+ 46 

IRÃ 1906 1 
 

1907* 48 
 

1979*+ 45 

IRAQUE 1925 23 
 

1964 28 
 

1970 34 
 

1990 33 
 

2004*+ 44 
 

2005*+ 52 

KUWAIT 1962+ 39 

LÍBIA 1951 41 
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+ Clausula de islamização presente. 
* Cláusula de repugnância presente. 
Fonte: (AHMED, GINSBURG, 2014). 

Como se pode observar, a islamização constitucional é um processo 

acompanhado pelo crescimento dos direitos nas constituições com o passar do 

tempo, e não sua atenuação. Os países, com exceção de 2 (Mauritânia em 1985 e 

Afeganistão em 1931) apresentaram mais direitos depois que adotaram as cláusulas 

de supremacia. Curiosamente, as constituições adotantes das referidas cláusulas 

são mais abastadas em direitos do que aquelas que não o fazem (AHMED; 

 
1969 15 

 
2011+ 24 

MALDIVAS 1968 15 
 

1998 18 
 

2008* 72 

MAURITANIA 1961 9 
 

1978 19 
 

1985+ 0 
 

1991+ 28 

OMÃ 1996+ 40 

PAQUISTÃO 1956* 26 
 

1962* 29 
 

1973* 41 
 

2002* 37 
 

2010 (EMENDA)* 45 

CATAR 1970+ 0 
 

2003+ 33 

ARÁBIA SAUDITA 1992+ 13 

SOMÁLIA 1960+ 43 
 

1979 39 
 

2004+ 43 

SUDÃO 1955 10 
 

1964 10 
 

1971 7 
 

1973+ 46 
 

1985+ 29 
 

1988*+ 41 
 

2005+ 49 

SÍRIA 1950+ 38 
 

1953+ 41 
 

1958 (EAU) 10 
 

1964+ 24 
 

1973+ 29 
 

2012+ 29 

EMIRADOS ARABES UNIDOS 
(EAU) 

1971+ 29 

IÉMEN 1962+ 22 
 

1970+ 31 
 

1991+ 33 
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GINSBURG, 2014, p. 631). A causa da multiplicação dos direitos pode ter sido das 

mais diversas, algumas delas pouco legítimas, como a hipótese de que sua função 

fosse tão somente acalmar os ânimos da população e não de fato incrementar o seu 

bem-estar. Com isso, pode-se concluir que: 1) a Sharia é compatível com a 

legislação de direitos humanos e 2) por uma razão ou outra, o fato é que a maior 

ocorrência desses princípios nas constituições significa “mais Islã” no Texto 

Constitucional, ou seja, quão mais presentes estejam essas cláusulas, mais direitos 

podem ser observados nos textos constitucionais (AHMED; GINSBURG, 2014, p. 

616). 

Não raro, faz-se uma generalização e confunde-se o Islã com um sistema 

autocrático. Uma das principais demandas da Primavera Árabe, de fato, era por 

mais democracia e direitos, mas um detalhe sui generis e de enorme importância 

para essas comunidades: que essa democracia fosse entregue em uma versão 

alternativa que não marginalizasse a religião. Os protestantes não tinham ambição 

por um governo secular, que é imediatamente associado por eles não com 

democracia e liberdade, mas com o colonialismo e a agressão ao islamismo; de fato, 

a ideia de secularismo ainda é repudiada por muitos muçulmanos, porquanto eles 

têm uma visão do Islã como um escudo contra injustiça e subjugação (AHMED; 

GINSBURG, 2014, p. 619). 

Nathan Brown e Clark Lombardi (2006, online), citando o exemplo do 

Egito, sugeriram no seu trabalho que as constituições que tenham o Islã incorporado 

no seu texto talvez não ameacem de fato os direitos humanos, já que o Poder 

Judiciário pode interpretar as leis de uma maneira progressiva e compatível. Apesar 

do estereótipo popular de suposta incompatibilidade, têm sido feitos estudos 

empíricos sobre como ocorre o relacionamento entre as cláusulas de supremacia e 

uma constituição guarnecida de direitos, especialmente direitos humanos. 

A análise do caso, portanto, sugere que os países de maioria muçulmana, 

provavelmente, não caminharão para uma modernização guiada nos moldes 

ocidentais. De acordo, porém, com Samuel P. Huntington (1996, p. 96-101), a 

reafirmação do Islã não deve ser compreendida como uma rejeição à Modernidade, 

mas sim como o estabelecimento de um percurso díspar na direção da sua 

modernização própria; devendo ser percebida como a “islamização da modernidade” 

mais do que “modernização o Islã”. É a sua maneira ímpar de declarar sua 
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independência cultural dizendo: “nós seremos modernos, mas faremos no nosso 

jeito”. 

Em adição ao resultado anterior, percebe-se que, quanto maior o 

percentual de muçulmanos na população, maior é a probabilidade de adoção das 

cláusulas de supremacia, isto sugere que elas sejam fruto de uma demanda popular, 

não significando isso, entretanto, que haja uma relação direta necessária ou efeito 

algum com/para a democracia. Isto é, ao contrário das asserções populares, países 

não democráticos não são mais prováveis de adotarem tais cláusulas, simplesmente 

porque não existe uma relação de causa e efeito (AHMED; GINSBURG, 2014, p. 

638). 

Então, por que o Islã deveria andar junto com a provisão de direitos? 

Ahmed e Ginsburg (2014, p. 639, 640) trouxeram algumas possibilidades não 

excludentes entre si. A primeira delas é a de que a mesma força política que 

incentiva a islamização também incentiva para o acréscimo de direitos, criando uma 

relação de complementaridade entre eles. Isto é, direitos como liberdade de 

expressão e associação, por exemplo, podem ajudar a proteger movimentos 

religiosos. Alternativamente a essa perspectiva, está a possibilidade de grupos 

completamente distintos estarem pleiteando recursos diferentes; ou seja, há a 

possibilidade de islamistas (mais fundamentalistas) requererem supremacia na 

Constituição e da Lei Sagrada, e outro grupo, consideravelmente mais liberal e 

completamente não relacionado com o primeiro, postulando a inclusão de mais 

direitos no mesmo Texto Constitucional. 

Muito embora o estudo pormenorizado tenha evidenciado informações 

bastante convincentes, é substancial esclarecer uma possível interferência que 

poderia ter influenciado o resultado final da pesquisa. É possível que a correlação 

entre direitos e islamização seja causada por outro fator. Como uma matéria de 

conhecimento comum, sabe-se que, com o passar do tempo, o número de direitos 

nas constituições aumentou (ELKINS; GINSBURG; SIMMONS, 2013, pp. 61- 95). Os 

direitos foram se expandindo à medida que as dimensões foram se desenvolvendo, 

da primeira, que consagrava direitos civis e políticos, até uma chamada quarta 

dimensão, de pluralismo e democracia. O fato ocorrido em 1948, que foi o 

surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, marcou uma era que 

correspondeu a um aumento jamais visto de direitos em escritos constitucionais. 
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Portanto, não se sabe ao certo se o aumento do número de direitos nessas 

constituições diz respeito à islamização constitucional ou simplesmente ao acaso de 

um momento histórico propício. 

3.4 Entendimento das constituições muçulmanas: Sharia e constitucionalismo. 

 

Feitas essas considerações, faz-se relevante suscitar novos pontos de 

interesse. Um dos fatores que torna a experiência árabe ainda mais notável é o fato 

de que muitas possibilidades para a sua experiência constitucionalista residem em 

uma triangulação na relação entre Sharia, constitucionalismo e democracia. 

A cúpula política árabe tem se juntado a uma tendência global em direção 

a constituições escritas. Até mesmo durante o século XIX, parte do mundo árabe 

estava sob a dominação do Império Otomano e, consequentemente, da sua 

Constituição de 187693 (que por sua vez serviu de base para muitas constituições 

árabes escritas no século seguinte). Já no século XX, as constituições se 

multiplicaram no mundo, renovando-se de tempos em tempos (BROWN, 2002, 

online). 

Grande cinismo parece, entretanto, prevalecer na região árabe: ativistas 

políticos e até mesmo pessoas do povo parecem estar convencidos de que os textos 

constitucionais se tornaram meros instrumentos encarregados de mascarar uma 

realidade despótica. As constituições, normalmente vistas sob um olhar 

esperançoso, tornaram-se infiéis expressões, uma tentativa de governantes de 

ocultar uma autoridade pouco limitada; isso corrobora o aumento da falta de 

interesse em constituições, principalmente porque elas não refletem mais a 

realidade política do País. 

Nathan Brown (2002, online) faz um questionamento relevante no seu 

trabalho: se é sabido que as constituições árabes não foram feitas com o intuito 

primordial de limitar autoridade, então por que se preocupar em promulgá-las? 

                                                           
93 A Constituição de 1876 do Império Otomano era disposta em 12 (doze) seções, das quais a 
primeira se prestava exclusivamente para definir a natureza do Estado e do líder, designando-o como 
califa e enumerando suas prerrogativas, sem, contudo, limitar sua autoridade. A segunda seção 
dispôs direitos ao povo e igualdade nos termos da lei. A terceira e quarta tratavam do Poder 
Judiciário. Quinta, sexta e sétima correspondem ao que se chamaria hoje de poder legislativo. Oitava 
e nona traziam crimes e as três últimas seções se preocuparam com as necessidades de orçamento, 
governo provincial e provisões de emergência (BROWN, 2002, online). Em curtas palavras: “On the 
one hand, the Ottoman constitution seemed to mimic constitutional forms while avoiding 
constitutionalist substance”. (BROWN, 2002, online). 
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Sabe-se que as constituições, principalmente no período pós-guerra, tornaram-se 

algo tão comum, que são havidas como consequência natural da soberania, ou seja, 

um passo natural a ser dado. Um país cuja independência é decretada, por exemplo, 

o faz por meio de uma nova constituição, novos símbolos nacionais etc. Apesar, 

porém, de expressarem nacionalismo, elas não necessariamente limitam o poder de 

maneira efetiva.  

Outro aspecto abordado pelo autor diz respeito à intenção das 

constituições de delinearem as linhas de atuação dos governantes sem 

necessariamente oferecerem uma limitação cabal do Poder Executivo. Esse fato 

reduz a força do constitucionalismo, transformando-o em instrumento de dominação 

das massas. 

Cass R. Sunstein (2001) analisa constituições democráticas como 

garantia de que o governo não atue “a menos” e que forneça os meios necessários 

para que as pessoas tenham a oportunidade de ser consultadas e dar suas opiniões 

acerca do modo como suas vidas devem ser governadas. Contrariando o conceito 

de constituição semântica de Karl Loewenstein, Susntein argumenta que “[…] 

democratic constitutions are not mere paper but pragmatic instruments, designed to 

solve concrete problems and to make political life work better94”. (SUNSTEIN, 2001, 

p. 240). 

A constituição da democracia não é constituição da tradição. Um propósito 
central de uma constituição e de uma democracia deliberativa é submeter 
as práticas de longa data ao escrutínio crítico. As boas constituições 
possuem uma mistura de conservantes e elementos transformadores. Eles 
procuram enraizar práticas de longa data que parecem, na reflexão, 
merecer um status especial. Ao mesmo tempo, eles estabelecem ideais e 
aspirações que são entendidos para eliminar práticas de longa data e 
apontar o caminho para mudanças, pequenas e grandes. O compromisso 
constitucional com a criação de razão é inconsistente com o respeito pela 
tradição como tal. No final, o tradicionalismo é muito timoroso e 
autodestrutivo para arrancar, porque as tradições das democracias 
constitucionais incluem a crítica das tradições, não uma deferência cega a 
eles95. (SUNSTEIN, 2001, p. 240). 

                                                           
94As constituições democráticas não são meros instrumentos de papel, mas pragmáticos, projetados 
para resolver problemas concretos e fazer com que a vida política funcione melhor (tradução livre). 
95 No original: Democracy’s constitution is not tradition’s constitution. A central purpose of a 
constitution, and of a deliberative democracy, is to subject longstanding practices to critical scrutiny. 
Good constitutions have a mixture of preservative and transformative elements. They seek to entrench 
long-standing practices that seem, on reflection, to deserve special status. At the same time, they set 
out ideals and aspirations that are understood to eliminate long-standing practices and to point the 
way toward changes, both small and large. The constitutional commitment to reason-giving is 
inconsistent with respect for tradition as such. In the end traditionalism is much too timorous, and self-
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É bem verdade que a democracia não tem necessidade de 

constitucionalismo, uma vez definido como "[...] uma técnica específica de limitação 

do poder com fins garantísticos” (CANOTILHO, 2006, p. 78), e a recíproca também é 

verdadeira. Apesar disso, não se deve imaginar que os dois trabalham 

antagonicamente, mas simplesmente de maneira separada. De igual modo, não 

existe nenhuma exigência indispensável de que constituições ou até mesmo o 

próprio constitucionalismo sejam democráticos (BROWN, 2002, online). Muitas 

constituições semânticas do mundo árabe, apesar de terem um espírito e formato 

constitucionais, não necessariamente resultam em práticas constitucionais. Talvez 

por esse motivo, o mundo árabe não seja um território prolífero para 

constitucionalismo, tal como se conhece no Ocidente. 

Os primeiros designs de constituições surgidas no mundo árabe se deram 

no período entre guerras. Egito, Iraque e Jordânia, por exemplo, criaram 

constituições, enquanto ainda faziam parte do Império Britânico. Nos anos de 

1960/70, alguns Estados árabes conquistaram a independência e seguiram a 

experiência, a exemplo do Marrocos, Kuwait e Catar. Por fim, Omã e Arábia Saudita, 

após um período de resistência, somente produziam suas constituições nos anos 

1990 (BROWN, 2002, online). 

A separação entre vida política e vida religiosa é vista pelos ocidentais 

como algo a ser alcançado, mas um muçulmano pode interpretar essa separação de 

variadas maneiras: 1) como possível rivalidade institucional entre as duas forças, 

pois o que possivelmente promoverá desunião ou a separação poderá significar que 

2) a prevalência da política sobre a religião poderá significar que pessoas por 

demais falíveis terão autorização para emitir opiniões (em formato de decisões 

vinculantes) sobre a Sharia. 

Por isso tudo, Nathan Brown (2002, online) finaliza seu trabalho assim: 

É minha convicção, por um lado, que o próprio Islã é capaz de sustentar um 
Estado constitucional moderno onde todos os cidadãos gozam de direitos 
iguais, sem discriminação por raça, cor, sexo, língua, religião ou política. 
Estou igualmente convencido, por outro lado, de que a visão prevalecente 
da lei islâmica da Shari'a, desenvolvida pelos primeiros juristas 

                                                                                                                                                                                     
defeating to boot, because the traditions of constitutional democracies include criticism of traditions, 
not blind deference to them. 
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muçulmanos, é fundamentalmente inconsistente com as noções modernas 
de constitucionalismo e de Estado de Direito96. 

Peter Demant (2013, p. 650) aponta duas visões97 completamente 

diferentes sobre a (in)compatibilização entre Islã e a Modernidade. A primeira delas 

se refere à visão fundamentalista98, que advoga a ideia da colisão total entre os dois 

institutos. Nas últimas décadas, o Oriente Médio funciona como berço da maioria 

dos pensadores e ativistas dessa corrente de pensamento, o que o torna um alvo de 

tensões internacionais. Essa perspectiva extremada justifica a radicalização dos 

seus membros (muitas vezes violentamente) em resposta às “agressões” do 

Ocidente com vistas a impor a versão “pura” do Islã. Eles se opõem à supremacia 

geopolítica do ocidente tanto quanto à invasão cultural decadente que se expressa, 

nas palavras do autor:  

[...] em boates, onde o álcool flui livremente e onde as mulheres seminuas 
afagam os convidados; em cinemas e vídeos, que exibem filmes românticos 
hollywoodianos com cenas de sexo explícito; no consumismo exacerbado, 
que prefere televisões e geladeiras a rezas e uma vida familiar saudável, 
baseada numa ordem clara. Observa-se a “maldade” do Ocidente também 
no racismo, na colonização e na exploração de povos não ocidentais. Este 
antiocidentalismo combina o antimodernismo que se encontra nos 
fundamentalismos de todas as religiões (protestante, judaica, hindu etc.). 
(DEMANT, 2013, p. 661, 662).  

Outra visão é a dos reformistas modernizadores, que não busca o 

“choque de civilizações” (para usar uma expressão Samuel P. Huntington), mas sim 

a harmonização da fé com o mundo moderno (DEMANT, 2013, p. 650). Ao contrário 

da corrente fundamentalista, baseia a integração do Islã na Modernidade dentro de 

parâmetros da própria religião. O autor considera esta corrente uma esperança “de 

                                                           
96 No original: It is my conviction, on the one hand, that Islam itself is capable of sustaining a modern 
constitutional state where all citizens enjoy equal rights, without discrimination on grounds of race, 
color, sex, language, religion, or politics. I am equally convinced, on the other hand, that the prevailing 
view of Islamic Shari'a law, as developed by early Muslim jurists, is fundamentally inconsistent with 
modern notions of constitutionalism and the rule of law. 
97 Apesar de Peter Demant somente apresentar duas visões acerca da compatibilização, outros 
autores destrincharam ainda mais as possibilidades de combinação entre Islã e modernidade. 
Halliday (1996, pp. 134–140), por exemplo, se debruça sobre o assunto e aponta cinco respostas 
distintas para o problema da compatibilização: assimilação, apropriação, particularismo e 
confrontação à qual ele insere uma quinta abordagem, a chamada tese da incompatibilidade. Abrahim 
Afsah (2016, online), por outro lado, apresenta quatro visões distintas: a primeira que defende uma 
completa emulação do Oeste, um segundo grupo religioso modernista, outra abordagem mais 
tradicionalista conservadora e, por fim, os fundamentalistas. 
98 Esta visão está ligada à escola de pensamento Hanbali (uma das quatro escolas tradicionais de 
jurisprudência islâmica). Ela se mostra como a mais tradicionalista de todas (não por acaso inspirou o 
movimento wahhabista ainda no século XVIII) por não aceitar discrição judicial ou os costumes nos 
casos de lacunas dos textos sagrados (praxe aceita, por exemplo, em outras escolas de pensamento 
como a Hanafi e Maliki). A doutrina dessa corrente é especialmente difundida dentre os seguidores 
de Sayyid Qutb e encontram-se, em sua maioria, na Arábia Saudita. 
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terceira via”, na medida em que se encontra entre o islamismo totalitário e a 

ocidentalização. Essa corrente de pensamento, entretanto, é minoritária, tanto em 

número quanto em influência pública. Apesar de serem duas visões completamente 

distintas, as duas procuram um objetivo comum: a revitalização do Islã, sendo que o 

reformismo o faz reivindicando o direito à interpretação. 

É possível que o Islã em si não seja um fator isolado na ponderação 

sobre a questão da incompatibilidade, por isso é que o problema está, como 

apontado nos capítulos anteriores, no âmbito dos arranjos políticos e sociais que, 

não raro, influenciam na interpretação da Lei Sagrada. Nesta obra, optou-se por 

adotar a tese dos chamados reformistas modernizadores por Peter Demant. Em 

outras palavras, talvez fosse o caso de se pensar em uma interpretação menos 

tradicional e mais moderna da lei, superando-se a ideia de “tradição encerrada na 

tradição” (MOHAMMED, 1999, p. 28, 29). Tal pretexto, é uma opção válida a de que 

os constitucionalistas islâmicos devessem procurar pelas reinterpretações da religião 

e posições tradicionais atentando para as necessidades modernas da sociedade.  

Compreender a obscura relação sociedade-Estado sob a óptica dos 

direitos humanos importa em fazer um recorte temporal em um local específico; e, 

no mundo muçulmano, não seria diferente. Portanto, percebe-se, ainda, uma 

divergência nas opiniões dos cientistas (ocidentais e islâmicos) acerca do resultado 

prático da compatibilização da lei religiosa com o constitucionalismo moderno, tido 

como um guia para o processo modernizador. É por isso que, no capítulo seguinte, 

será mais bem elaborada a tese da compatibilidade. 
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4 O ASPECTO MULTIFÁRIO DO DESENVOLVIMENTO 

 

Sabe-se que as sociedades ocidentais possuem as próprias razões para 

pensar que o seu modelo de desenvolvimento é o modelo “natural a ser seguido”, 

tendo em vista que a construção da sua história lhe possibilitou um determinado 

espaço de experiência para tanto. O mundo muçulmano, por outro lado, não 

acompanhou a mudança na dinâmica social vivida pelo Ocidente, ou seja, eles 

descobriram a Modernidade tardiamente, em comparação com o mundo ocidental.  

O contato das sociedades muçulmanas com a Modernidade se deu em 

outro período histórico, fato que os levou para um caminho diverso daquele que 

tradicionalmente vinha sendo seguido pelo Ocidente. Tendo isso em vista, em vez 

de se preocupar com o melhor modo de vida (muitas vezes atribuído ao modelo 

ocidental), atualmente, os esforços deveriam convergir para o fato de que os seres 

humanos têm distintas razões e motivações para viverem de diferentes maneiras. 

Indaga-se: será mesmo que as sociedades que atingiram a Modernidade 

tardiamente devem, necessariamente, seguir o mesmo caminho que outras 

sociedades que conseguiram chegar à Modernidade ainda no século XV? É razoável 

exigir-se delas o mesmo padrão de desenvolvimento? 

Para as soluções acerca da diversidade, John Gray (2011) desenvolveu o 

conceito de modus vivendi, que pode ser traduzido, não como a busca pelo regime 

ideal, mas sim como a “[...] harmonização de indivíduos e modos de vida, 

respeitando os valores conflitantes, para propiciar uma vida em comum”. (GRAY, 

2011, p. 31). Essa visão do autor possibilita, em uma interpretação extensa, rejeitar 

uma só ideia sobre o que é o bem, uma só concepção sobre valores éticos ou, 

ainda, uma só concepção sobre o ideal de desenvolvimento das sociedades. A 

pluralidade é a chave para se abrigar os conflitos modernos, para os quais não há 

uma só solução, mas várias. 

A coexistência pacífica não é um valor a priori. Nisto não é diferente de 
qualquer outro bem humano. Só é desejável na medida em que serve a 
objetivos e a necessidades humanas. Não existe argumento que demonstre 
que todos os modos de vida estão inclinados a buscá-la. Mesmo assim, 
quase todos têm interesses em comum que fazem o modus vivendi 
desejável para todos. Até mesmo modos de vida que não reconhecem 
qualquer ideal de tolerância podem ter razões para buscar a coexistência 
pacífica. (GRAY, 2011, p. 46). 
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É exatamente sobre essa realidade, qual seja, a de que distintas 

concepções do que é “bom” podem sustentar diversificadas visões de uma realidade 

ideal, que irá versar o capítulo ora sob relatório. 

4.1 Identidade e sentimento de pertença: definições fundamentais 

 

Ainda no século XVIII, era perfeitamente possível imaginar a vida 

moderna e seus respectivos processos como estando centrados na pessoa 

(entendido como sujeito da razão). À medida, entretanto, que as sociedades se 

tornavam cada vez mais complexas, elas adquiriram a maneira mais coletiva e social 

(HALL, 2015, p. 19), nas quais uma nova consciência acerca da filosofia do 

progresso deu espaço ao crescimento do racionalismo (KOSELLECK, 2006, p. 35). 

A Modernidade deixou de ser mera mudança e sucessão de acontecimentos. Hoje, 

seu conceito abrange difusão dos “produtos da atividade racional”. (TOURAINE, 

2009, p. 17). 

A grande diferença entre sociedades tradicionais e modernas é o fato de 

que esta última é alvo de constantes e rápidas transformações, cruzadas por 

divergências sociais responsáveis pelas díspares “posições de sujeito”, leia-se 

identidades (HALL, 2015, p. 14). A diversidade, como expressão de dessemelhantes 

identidades, pode, num sistema globalizado, muitas vezes, ser um fator que ajuda 

um a se diferenciar do outro em uma mesma sociedade. A promoção da diversidade, 

nesse caso, é fator determinante que permite o florescimento da identidade pessoal 

dos membros de cada comunidade. 

Para tanto, ou seja, para a criação de uma identidade, é necessário que a 

pessoa desenvolva peculiaridades (positivas e negativas) não só por via de um 

processo autorreflexivo, mas também mediante a interação com seus pares, 

inclusive por conflitos sociais, que são fundamentais para seu reconhecimento em 

sociedade (HONNETH, 2003). À pessoa é dado o direito de combinar-se, no intuito 

de articular a si e aos outros, na experiência de vida pessoal e também coletiva, sem 

distanciar-se de sua identidade cultural particular (TOURAINE, 2000, p. 56). É por 

meio desse processo que se chega ao entendimento da própria e inconfundível 

identidade.  
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Charles Taylor (1994, p. 48) também contribui para a discussão, trazendo 

a própria concepção acerca da identidade e a política do reconhecimento. Para o 

autor, a importância do reconhecimento e a compreensão da identidade começaram 

a ser pauta de grandes discussões também somente no final do século XVIII. A 

identidade, como especificidade e descobrimento de um sobre ele mesmo, surge 

com um ideal, isto é, a máxima de ser verdadeiro consigo mesmo e com a própria 

maneira de ser. A identidade individual deve, portanto, ser fruto de uma negociação 

interna e externa com outras pessoas da sociedade (TAYLOR, 1994, p. 54).  

Essa temática remonta para o direito à individualização (a vontade e 

empenho de cada um consolidar a própria individualidade), ou ainda, o direito de 

cada um de trabalhar seu “ambiente” no intuito de criar e moldar a individualidade. 

Esse processo é o que se chama de “subjetivação”. “Nosso comportamento 

individual e coletivo é organizado, portanto, em torno de três princípios: a 

racionalidade instrumental, a afinidade de identidade e pertencimento à comunidade 

e a subjetivação, que é o desejo de individuação”99. (TOURAINE, 2000, p. 61). O 

argumento gira à órbita da vontade (ou necessidade) de individualização de todos 

aqueles que fazem parte da comunidade. A pessoa, no entanto, não é capaz de se 

constituir como um sujeito verdadeiramente autônomo se não por intermédio do 

reconhecimento (recognition) do outro100, no sentido em que Charles Taylor usa 

esse conceito. 

Um sistema social, portanto, é composto por pessoas que interagem entre 

si num sistema culturalmente estruturado e que, ao mesmo tempo, compartilham 

alguns símbolos culturais comuns (como idioma, crenças, lei, moral etc.). Os objetos 

da cultura são nada menos do que elementos simbólicos da tradição cultural. Um 

sistema simbólico compartilhado pode ser havido como o marco inicial de uma 

cultura (PARSONS, 1964). Assim, é importante salientar que não se pode ter a 

cultura como algo meramente situacional, mas ela se faz fator construtivo de 

personalidades por meio do que os estudiosos do tema agora tendem a chamar de 

"internalização". (PARSONS, 1964, p. 34). 

                                                           
99 No original: Nuestro comportamiento individual y colectivo se organiza, por lo tanto, en torno a três 
principios: la racionalidade instrumental, La afinación de La identidad y de La pertenencia a La 
comunidad y La subjetivación, que es deseo de individuación. 
100 “Um indivíduo só está em condições de identificar-se integralmente consigo mesmo na medida em 
que ele encontra para suas peculiaridades e qualidade de aprovação e apoio também de seus 
parceiros de integração”. (HONNETH, 2003, p. 56). 
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Sobre a formação da identidade em si, Castells (2001b, p. 22) (2001a, p. 

31) entende por identidade a raiz de significado e experiência de um povo. É 

processo pelo qual o agente se reconhece e arquiteta o significado com base em um 

conjunto de atributos ao ponto de conseguir afastar outras referências sociais. 

Portanto, toda identidade é um fenômeno de elaboração. O principal enigma é saber 

como, com suporte em que, por quem e para que essa construção acontece. Para 

tanto, esse delineamento da identidade deve levar em consideração fatores 

biológicos, históricos, geográficos, dentre outros, para formar memórias individuais e 

coletivas (CASTELLS, 2001b, p. 22). 

Onde está, pois, a razão última daquilo que une as pessoas e ao mesmo 

tempo torna concreta a luta pela autoconservação? 

4.1.1 O que o mundo muçulmano tem a dizer sobre si mesmo? 

Os muçulmanos, como expresso no capítulo três deste trabalho, se 

definem e se diferenciam dos outros por meio de uma comunidade dos fiéis (umma) 

mais do que pelo pertencimento a uma determinada terra natal (watan). Seu 

histórico de nomadismo (fato que lhes concedeu o apelido de “beduínos”) teve muito 

a influenciar, nessa característica, em específico. Essa é uma particularidade a fazer 

com que eles tenham um apego especial para essa determinada política de 

identidade. Isto é, o sentimento de pertença (o “fazer parte de algo”) está justamente 

no seu agrupamento, ou seja, no seu pertencimento a uma comunidade singular 

guiada pelas revelações de Alá a Maomé e por outros textos sagrados.  

O paradigma, portanto, é completamente diferente daquele 

experimentado pelo Ocidente, no qual o pertencimento geográfico (ligado à terra 

natal) ocupa um papel de maior destaque, enquanto a religião assume um papel 

complementar. O ponto de ruptura está no modo como cada uma dessas 

sociedades se reconhece. 

Portanto, abrir mão de certos paradigmas, especialmente aqueles 

relacionados com a fé, para se adequar a certas atitudes mais racionais e 

ocidentalizadas é frustrante. Esse jeito grosseiro de ocidentalização do mundo 

muçulmano, em última medida, poderá ser considerado desreconhecimento de si. 

Há quem defenda (ELLUL, 2003) o argumento de que o mundo muçulmano ainda se 

vê como profundamente afetado pelas novas maneiras que influenciam suas vidas 
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cotidianas (muitas delas advindas da modernização, globalização etc.), e isso os 

atrai ainda mais para um caminho verdadeiramente islâmico (religioso/“irracional”), 

ou seja, para a maneira mais “muçulmana de ser”.  

Cada vez mais, a pergunta a respeito de se o Islã tem capacidade para 

abraçar a Modernidade tem ganhado espaço na doutrina especializada. Seria a 

religião uma fantasia contraproducente? Sob uma perspectiva ideológica, muitas 

dúvidas poderiam surgir acerca de uma resposta positiva. Isso porque convencer a 

corrente mais fundamentalista a não interpretar o Texto Sagrado de modo 

estritamente literal é uma tarefa difícil. Na sua concepção de mundo, o Islã é 

superior a ideologias, como capitalismo e socialismo. De efeito, o Islã deve ser 

praticado nos termos em que o Profeta imaginou, ou seja, a religião como única 

ordem moral. Para tanto, sociedades (como a Arábia Saudita, que adotam uma 

abordagem mais tradicionalista) focam nos aspectos negativos da vida moderna, 

como o alto índice de divórcio e prostituição. Quem, entretanto, é o ocidente para 

condenar esta visão muçulmana específica de mundo? 

A religião, durante muito tempo e até hoje, serve como um efetivo 

elemento de coesão social. Comunidades conseguiram sobreviver ao longo dos 

anos em razão, sob grande medida, da sua capacidade de manter os seus 

indivíduos juntos e suprimir alguns interesses individuais em prol do conjunto. A 

religião conseguiu exercer bem esse papel (em algumas sociedades mais do que 

outras). Nas palavras de Jonathan Haidt (2012, p. 317), 

Se você pensa em religião como um conjunto de crenças sobre agentes 
sobrenaturais, é provável que você não esteja entendendo esse conceito. 
Você verá essas crenças como ilusões tolas, talvez até como parasitas que 
exploram nossos cérebros em benefício próprio. Mas se você adotar uma 
abordagem durkheimiana da religião (com foco no pertencimento) e uma 
abordagem darwiniana da moralidade (envolvendo a seleção multinível), 
você terá um quadro muito diferente. Você vê que as práticas religiosas têm 
vinculado nossos ancestrais em grupos por dezenas de milhares de anos. 
Essa ligação geralmente envolve alguma cegueira - uma vez que qualquer 
pessoa, livro ou princípio é declarado sagrado, os devotos não podem mais 
questioná-lo ou pensar claramente sobre isso.101 

                                                           
101 No original: If you think about religion as a set of beliefs about supernatural agents, you’re bound to 
misunderstand it. You’ll see those beliefs as foolish delusions, perhaps even as parasites that exploit 
our brains for their own benefit. But if you take a Durkheimian approach to religion (focusing on 
belonging) and a Darwinian approach to morality (involving multilevel selection), you get a very 
different picture. You see that religious practices have been binding our ancestors into groups for tens 
of thousands of years. That binding usually involves some blinding – once any person, book, or 
principle is declared sacred, then devotees can no longer question it or think clearly about it. 
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Há uma razão de ser na analogia de Haidt sobre a religião ser um Team 

Sport. Estudo realizado pelo escritor Richard Sosis (2000) encontrou evidências de 

que as comunidades religiosas sobrevivem mais do que aquelas classificadas como 

seculares. Na ilustração seguinte, pode-se verificar os resultados encontrados pelo 

autor, que se utilizou de um espaço amostral de 200 comunidades estadunidenses 

encontradas de 1663 a 1937102. Antes da ilustração, porém, se deve ter em mente o 

fato de que se está comparando dois espaços de tempo distintos. Isto significa dizer 

que as conjunturas de tempo e espaço são bastante divergentes, ou seja, as 

circunstâncias encontradas nas sociedades analisadas por Sosis são bem diferentes 

das circunstâncias das dinâmicas sociais de hoje. Apesar disso, pode-se considerar 

esse estudo como uma evidência diacrônica e que não necessariamente irá se 

profetizar. 

GRÁFICO 3 – Duração das comunidades seculares e religiosas 

Fonte: (SOSIS, 2000) 

Em suma, os indicadores do estudo realizado sugerem que comunidades 

religiosas, em média, sobrevivem por mais tempo do que comunidades seculares. A 

título de conclusão, o autor acrescenta que ambas as comunidades são bem-

sucedidas no que diz respeito à solução de problemas de modo coletivo, porém as 

                                                           
102 A escolha desse determinado período histórico se deu pelo fato de que, até o século XIX, as 
comunidades, em sua maioria, poderiam ser classificadas como religiosas, porém, a partir de 1820, 
as comunidades começaram a se basear em ideologias seculares (SOSIS, 2000, p. 73). 
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comunidades seculares não são tão bem sucedidas em manter sua crença 

ideológica entre seus membros. Ou seja, muito embora as duas comunidades sejam 

boas em promover a cooperação, nas comunidades seculares os adeptos perdem a 

“fé” mais rapidamente. E, mesmo considerando que as causas da acelerada 

extinção das comunidades seculares possam ser das mais diversas, naquelas 

comunidades onde seus membros acreditam firmemente na ideologia que os une, 

eles são mais capazes de superar os eventuais obstáculos e tragédias que possam 

vir a resultar na sua dissolução (SOSIS, 2000). 

Há aquelas sociedades árabes com uma tendência modernista, em maior 

medida na Turquia (especialmente após a época de Mustafa Kemal Atatürk) e 

também na Tunísia. Em países onde é permitida uma visão mais aberta e receptiva 

de algumas inovações advindas do processo modernizante e, consequentemente, 

da globalização, o discurso normalmente alcança a bancada religiosa no sentido de 

reafirmar a necessidade da religião no espaço público e privado, porém o faz 

também encorajando uma reforma. Essa reforma se daria dentro de bases e normas 

religiosas predefinidas, principalmente no que diz respeito ao papel da mulher 

nessas sociedades, assunto sempre muito referido pela mídia internacional. 

O movimento feminista muçulmano (que pretende revisitar as leis de 

status pessoal das mulheres dentro de suas comunidades) é um excelente exemplo 

de como a solução de compatibilização entre Islã e Modernidade poderá surgir de 

dentro da religião e não fora dela. Algumas práticas como a ijtihad (interpretação das 

fontes religiosas), bem como a própria utilização de uma nova fiqh (jurisprudência 

muçulmana) são exemplos de uma possível “releitura” dos textos sagrados em 

direção a uma mudança dentro de uma sociedade tipicamente tradicional. Essas 

opções são viáveis de se “modernizar” a maneira de lidar com a dinâmica social sem 

violar diretamente os preceitos sagrados. Noutras palavras, essa é uma saída 

legítima na busca de uma sociedade menos patriarcal e mais igualitária (CIDRÃO; 

DA SILVA, 2017). 

Em verdade, há uma visão ocidental de que esta é uma religião 

excepcionalmente discriminatória. É bem verdade que algumas poucas passagens 

do Texto Alcorânico remetam de fato ao tratamento diferenciado entre homem e 
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mulher (a exemplo de passagens como as suras acerca do direito de herança103). A 

ideia central do texto, no entanto, é criar uma fé da devoção a Deus e um “caminho 

reto” a ser seguido pelos fiéis, além de uma advertência para aqueles que não 

seguirem os mandamentos divinos.  

Naturalmente, não há nenhum texto legal suficientemente apto a guiar a 

vida em sociedade com precisão. A prova disso é a de que não há nenhuma 

sociedade funcionando em perfeita harmonia, hoje. O Alcorão não é nenhuma 

exceção. Talvez essa sua capacidade de conduzir tivesse sido mais eficiente à 

época de Maomé, quando havia sociedades menos complexas em comparação com 

as que se tem hoje. Por isso, eleger uma nova fonte de legislação (substituindo o 

Alcorão) não é uma proposta viável para as sociedades árabes. As opções 

propostas pelas feministas muçulmanas são uma sugestão válida, mas que ainda 

encontram grande resistência dentre os fundamentalistas, que preservam uma 

interpretação fechada da lei alcorânica.  

Assim, de retorno ao aspecto inicial sobre se os muçulmanos conseguem 

abraçar a Modernidade, ao adotarem uma perspectiva histórica, a resposta para 

essa pergunta terá que ser positiva. A capacidade de perfilhar novas interpretações 

do Texto Sagrado, bem como de se criar jurisprudências, já é uma demanda do 

próprio mundo muçulmano. Ela se demonstra como uma solução para os mais 

progressistas, no intuito de se alcançar o equilíbrio entre a islamização da 

Modernidade e a modernização do Islã (ELLUL, 2003, p. 31). 

4.2 A possibilidade de construção de um modelo islâmico de desenvolvimento. 

 

Pode-se imaginar, pelo menos a priori, duas maneiras de se trabalhar 

com o conceito de “modelo muçulmano de desenvolvimento”. Uma delas, mais 

progressista, segundo a qual a construção se dá com suporte em visões e opiniões 

internas, se mostra válida por se tratar de uma proposta em que se encara o 

processo como conduzido nos moldes muçulmanos. Por outro lado, há outra 

maneira de se procurar o desenvolvimento nos países árabes. Essa outra visão 

                                                           
103 “Eis o que Deus vos prescreve: Quando morre um de vós, deixando bens e filhos, o filho varão 
herdará o dobro da filha, e se somente houver filhas, receberão dois terços da herança, mas se 
houver uma filha só, receberá apenas metade. Morrendo o filho, cada um dos pais receberá a sexta 
parte, caso o defunto tenha filhos. Se a herança couber exclusivamente aos pais, a mãe receberá um 
terço e o pai, dois terços. Caso o defunto tiver também irmãos, a mãe receberá a sexta parte. Tudo 
isso depois de executados os legados e pagas as dívidas”. (Sura 4: 10). 
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procura a substituição dos valores islâmicos por outros que sejam mais facilmente 

aceitos em escala mundial, ou seja, um modelo que favoreça o padrão ocidental de 

desenvolvimento. o segundo modo de se analisar o conceito, porém, dificilmente se 

mostraria sustentável. 

Estranho seria se o mundo estivesse condenado a se adequar ao mesmo 

modo de vida (um protótipo do modelo ocidental) quando a história é tão rica de 

valores e conflitos diferentes, e que, ao mesmo tempo, se mostra capaz de abrigar 

variados modos de vida, por meio de dessemelhantes mecanismos de coexistência 

pacífica. “O mito moderno é que, com o avanço da ciência, o mesmo conjunto de 

valores será aceito por toda parte. Não podemos admitir que os seres humanos têm 

valores divergentes e conflitantes e aprender a conviver com este fato?” (GRAY, 

2004, p. 135). De igual modo, é um mito acreditar que, à medida que as sociedades 

forem absorvendo a Ciência e se tornando mais modernas, elas também estariam se 

tornando mais secular. Isso simplesmente não é verdade. 

A globalização dá origem à desglobalização. Ao intensificar a competição 
por recursos naturais e apressar a propagação de armas de destruição em 
massa, a disseminação da nova tecnologia pelo mundo amplia alguns dos 
mais perigosos conflitos humanos. Os utopistas neoliberais esperavam que 
a globalização enchesse o mundo de repúblicas liberais, unidas entre si 
pela paz e pelo comércio. A história está respondendo com um 
florescimento da guerra, da tirania e do império. Conforme as sociedades do 
mundo tornam-se mais modernas, não se tornam, ao mesmo tempo, mais 
parecidas. Com frequência elas se afastam ainda mais. Nessas 
circunstâncias, precisamos pensar de modo novo em como os regimes e 
modos de vida que sempre serão diferentes podem vir a coexistir em paz. 
(GRAY, 2004, p. 134) 

É factível, por outro lado, se pensar em uma versão de mundo em que 

cada nação fosse livre para encontrar os próprios modelos de desenvolvimento. Nas 

palavras de John Gray (2004, p. 135, 136), 

Se um país quisesse limitar seus contatos com o resto do mundo, seria 
deixado em paz. As sociedades com histórias e valores muito divergentes 
teriam espaço para desenvolver sistemas econômicos igualmente 
divergentes. Se os países buscassem criar sistemas monetários alternativos 
estariam livres para fazê-lo. Projetos como o sistema bancário islâmico 
podem não ser totalmente praticáveis; mas dificilmente seriam tão irreais 
quanto os esquemas alucinados impostos a tantos países pelo FMI e Banco 
Mundial. Num mundo que contivesse muitos regimes e vários sistemas 
econômicos, as instituições internacionais estariam encarregadas de 
estruturar os termos mínimos da coexistência pacífica. [...] A menos que um 
regime fosse uma ameaça comprovada à paz, não se tentaria induzi-lo a 
alterar sua forma de governo.  

É importante salientar que o Ocidente, tanto quanto o mundo muçulmano, 

quer atingir um bom patamar na escala de desenvolvimento e, para isso, precisa 
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obedecer alguns requisitos mínimos no que diz respeito a aspectos democráticos e 

de direitos humanos. A diferença está no modo em que vão conseguir atingir esse 

patamar. O Ocidente quer, seguindo um determinado modelo, atingir certo grau de 

desenvolvimento. O mundo muçulmano apenas almeja esse patamar seguindo 

passos básicos diversos, ou seja, priorizando outras instituições ou até mesmo 

construindo (no próprio tempo) outras. Diferentemente, pois, do modo como o 

ocidente estabelece sua trajetória rumo a um “melhor” desenvolvimento, o mundo 

muçulmano não quer abrir mão da religião, por exemplo, porque isso significaria um 

desrespeito aos seus valores e cultura. 

Mudanças que representam consequências de uma consciência nacional 

e originadas dentro da própria sociedade (como as demandas dos grupos feministas 

minoritários) desencadeiam tensões saudáveis, associadas a valores democráticos. 

Uma sociedade que reconhece as identidades dos seus seres é uma sociedade com 

potencial para ser considerada democrática porque é constituída por diálogos 

coletivos (intersubjetivos). A conclusão lógica é a de que as mudanças ocorridas 

serão mais bem aceitas por todos (e, portanto, mais sustentáveis) se vierem de 

dentro da própria sociedade. 

Pode-se dizer que é muito difícil se estabelecer um modelo de 

desenvolvimento típico do século XXI com preceitos lógicos e instituições do século 

VII. Diferentemente do mundo muçulmano, o processo ocidental de desenvolvimento 

permitiu um largo período de adaptação para as sociedades ocidentais migrarem de 

“predominantemente religiosas” para “seculares”. Isto é, foi em três séculos (com a 

ajuda do Humanismo, do período iluminista e posteriormente da Revolução 

Industrial) que o processo de adaptação (até os moldes conhecidos hoje) se 

concretizou. É importante frisar que, mesmo para aqueles que acreditam e 

defendem um só modelo de desenvolvimento, essa lógica não se mostra razoável, 

haja vista que esse período de adaptação foi incrivelmente reduzido no mundo 

muçulmano, ou seja, esses três movimentos (Humanismo, Iluminismo e Revolução 

Industrial) somente chegaram para os muçulmanos no século XIX. Hoje, essas 

sociedades árabes, obedecendo a essa visão de desenvolvimento, estariam sendo 

cada vez mais pressionadas para se adaptarem à realidade em um pouco mais de 

um século! Isto se exprime como demasiadamente inviável! 
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É importante ressaltar que o encontro do Islã com a cultura e pensamento 

não islâmicos se deu em um contexto de colonialismo. A doutrina se encarregou de 

socializar os indicadores de estagnação e subdesenvolvimento da região. De fato, 

durante o século XX, restou claro o fracasso em diversos indicadores. O Relatório de 

Desenvolvimento Humano Árabe (UNITED NATIONS DEVELOPMENT 

PROGRAMME, 2002), sob esse aspecto, aponta como uma das principais causas 

dessa “cascata de fracassos” a democracia deficitária nos países árabes. A situação 

atual desses Estados não decorre estritamente do fato de a religião estar imiscuída 

em assuntos de Estado, mas sim em razão de que há muito tempo se persiste em 

instituições extrativistas.  

Isso não significa, entretanto, que o mundo muçulmano deva importar 

soluções estrangeiras que muito provavelmente não se encaixarão no seu 

background cultural. Muito pelo contrário, poderiam agravar ainda mais os conflitos 

já existentes. A mais provável solução é aquela advinda de demanda popular, que 

integre a religião, a fim de reavivar (ou materializar) o sentimento nacionalista da 

população (que gerará um feedback positivo), criando um círculo virtuoso. “O 

sucesso em enfrentar os desafios de hoje dependerá da capacidade de moldar e 

adaptar-se às demandas da nova economia e da nova política”104 (UNITED 

NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2002), contanto que o façam da sua 

maneira. A solução está em o mundo muçulmano achar a sua maneira ímpar de 

superar as dificuldades típicas de países subdesenvolvidos (ou em 

desenvolvimento) e não em emular as soluções ocidentais (originalmente pensadas 

para solucionar seus problemas também ocidentais).  

Possivelmente a chave para o maior problema que o Islã enfrenta hoje é 

uma abordagem saudável do mundo moderno, e isso depende da disposição dos 

próprios muçulmanos de realizar uma interpretação dinâmica de seu Texto Sagrado. 

Este, entretanto, não é de modo algum um exercício inovador. Interpretar o texto 

metaforicamente é um empreendimento amplamente praticado no islamismo 

tradicional há mil anos (ELLUL, 2003). Redefinir sua tríplice dimensão de religião, 

sociedade e Estado (dîn, dunyâ, dawla) requer uma investigação sobre as 

possibilidades de integrar valores, ainda que mínimos, de racionalidade e, em maior 

                                                           
104 No original: “Success in meeting today's challenges will depend on the ability to shape, and adapt 
to, the demands of the new economics and the new politics”. 
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medida, de democracia e direitos humanos, a fim de garantir um futuro melhor para 

o Islã.  

Para tanto, as mudanças para um ajuste de compatibilidade entre a lei 

religiosa e os aspectos da vida moderna deve dar-se segundo os preceitos daquela. 

As releituras dos textos sagrados de maneira progressista, porém não menos 

islâmica, dará aos muçulmanos o desfecho que sempre quiseram (e o que Ocidente 

nunca quis dizer em voz alta): o de que o primeiro passo para a solução do seu 

maior problema (segundo a Organização das Nações Unidas, o défice democrático) 

está dentro do Islã e não fora dele. 

4.3 Como reforçar liberdades e boa governança no mundo muçulmano: como 

conviver? 

 

Feitas essas considerações, passa-se ao estudo da possibilidade em se 

incrementar as liberdades e a boa governança no mundo muçulmano. A segunda 

entendida como o modo de se descrever como as instituições públicas conduzem os 

assuntos tipicamente públicos e regulam os recursos disponíveis: 

A governança é o processo de tomada de decisão e o processo pelo qual as 
decisões são implementadas, uma análise da governança se concentra nos 
atores formais e informais envolvidos na tomada de decisões e na 
implementação das decisões tomadas e nas estruturas formais e informais 
estabelecidas para se chegar e implementar a decisão105 (UNITED 
NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE 
PACIFIC, online). 

Uma simples e também apropriada visão de boa governança só é dada 

quando em sentido coletivo: um conjunto congruente de instituições sociais que 

representam de modo pleno as pessoas. Ela é encarregada de promover e ao 

mesmo tempo sustentar o bem-estar da sociedade, sempre aspirando ao 

desenvolvimento das capacidades humanas, oportunidades e liberdades em geral 

por meio de uma gestão participativa, responsável e ao mesmo tempo transparente. 

Sua caracterização está intrinsecamente ligada à de Estado de Direito, assegurando 

que as condutas da gestão (que envolvam aspectos políticos, sociais e econômicos) 

sejam baseadas em uma decisão majoritária da população. 

                                                           
105“ No original: Governance is the process of decision-making and the process by which decisions are 
implemented, an analysis of governance focuses on the formal and informal actors involved in 
decision-making and implementing the decisions  made and the formal and informal structures that 
have been set in  place to arrive at and implement the decision. 
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Os ideais de liberdade e desenvolvimento são essenciais para uma 

renovação. Nesse sentido, pensadores árabes caminham para a mixagem de 

princípios de liberdade associados com o desenvolvimento social e econômico, 

culminando em um “renascimento” que seja compatível com a ordem árabe de boa 

governança, bem-estar, criatividade e dignidade humana (UNITED NATIONS 

DEVELOPMENT PROGRAMME, 2002, online). 

Um ditado árabe muito comum, Bread before freedom106, se traduz em 

uma arriscada maneira de se conduzir a vida social. Essa estratégia, embora já 

conduzida de boa-fé, não funcionou no mundo árabe, pois, na prática, a população 

arriscou e perdeu os dois (a liberdade econômica – bread – e a liberdade política – 

freedom).  

Até 2011, no ápice das revoltas da Primavera Árabe, os governantes 

árabes apostaram no approach Bread before freedom, sob a alegação de que era 

prematuro (e até perigoso) introduzir reformas políticas antes mesmo de suprir as 

necessidades mais básicas dos cidadãos. Ou seja, somente após a satisfação 

imediata das necessidades mais críticas (aquelas associadas à miséria) é que 

poderiam as pessoas tomar decisões políticas responsáveis. Essa abordagem, 

embora preserve um pouco de estabilidade econômica, não conseguiu ensejar 

crescimento inclusivo, muito menos acabar com a corrupção, que se multiplicou na 

ausência de reformas políticas (MUASHER, 2013, online). 

Egito e Jordânia, a título de exemplo, lidaram com crises econômicas há 

algumas décadas. No final dos anos 1980, enquanto a taxa de inflação no Egito 

atingia a margem de 20% e a Jordânia enfrentava um endividamento de 133%, 

sérios esforços de reforma econômica foram implementados: acordos com FMI 

assinados, muitas estatais privatizadas e ambos os países tornaram-se membros da 

Organização Mundial do Comércio (Egito em 1995 e Jordânia em 1999). Como 

resultado imediato, esses países conseguiram alcançar um crescimento saudável 

durante os anos 2000 até uma nova crise financeira mundial em 2008. Apesar dessa 

conquista, os cidadãos desses países continuaram frustrados com um processo cuja 

falta de freios e contrapesos limitou o controle das instituições, fazendo com que o 

crescimento econômico alcançasse apenas uma pequena elite da sociedade e não 

                                                           
106 Significa, grosso modo, que o apelo por uma reforma econômica é maior e, portanto, deve vir 
antes de uma reforma política. 
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pudesse ser sentido pela maioria da população na sua vida cotidiana, como 

inicialmente pretendido (MUASHER, 2013, online). 

Com a ausência de parlamentos ou agências reguladoras capazes de 

exercer supervisão das privatizações que ocorriam à época, muitas delas ocorreram 

sem transparência, o que levava a uma ideia (muitas vezes justificada) de 

corrupção. De igual modo, é complicado se permitir investimento estrangeiro sem 

um sistema judicial independente para dirimir os conflitos. Igualmente difícil é 

diminuir o nível de corrupção, que deprecia a produtividade do país, sem uma 

imprensa independente107. Essa dose de liberalização econômica, na maioria das 

vezes, não conseguiu alcançar a reforma política (ou sequer uma reforma 

econômica efetiva) “because necessary economic measures were not accompanied 

by development of a political system of checks and balances, abuses by key 

economic actors went unchecked, and impunity was the rule”108. (MUASHER, 2013, 

online). 

Em termos de participação política, os países de maioria árabe estão 

mais atrasados do que os emergentes. As minorias, dificilmente, se veem 

representadas nas instituições eleitas, muito embora direitos políticos estejam 

previstos nas constituições desses países. Apesar de os direitos civis e políticos 

serem verdadeiros instrumentos para se exigir apropriada atuação estatal, a 

resposta do governo depende também da pressão exercida pela população; esse é 

o papel instrumental das liberdades políticas.  

Nesse sentido, não se pode afirmar que governos autoritários incentivam 

o desenvolvimento econômico mais do que sistemas efetivamente democráticos. 

Também não se pode afirmar que há conflito entre desenvolvimento econômico e as 

liberdades políticas, pois, na verdade, são as circunstâncias econômicas juntamente 

com as políticas que definem o desenvolvimento da sociedade (SEN, 2000, pp. 177-

178). 

                                                           
107 De acordo com dados publicados pela Transparency International (2018), o Índice de Corrupção 
da Jordânia caiu de 43 para o número 58 (de mais de 170 países) de 2003 a 2012. Já entre os anos 
de 2003 a 2010 (pouco antes da revolução), o Egito caiu da posição 70 para 98. O aumento da 
corrupção foi bastante representativos para as épocas de instabilidade nesses países. 
108  “Como as medidas econômicas necessárias não foram acompanhadas pelo desenvolvimento de 
um sistema político de freios e contrapesos, os abusos dos principais atores econômicos não foram 
controlados, e a impunidade era a regra”. (tradução livre). 
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Para prosseguir com o progresso, pacífico, de toda maneira democrático 

e com o consentimento de segmentos pró-reforma, é preciso uma cautelosa 

negociação sobre redistribuição do poder, entregando-o para seus legítimos donos: 

o povo. De toda sorte, independentemente do panorama dos anos que hão de vir, as 

liberdades não se concretizarão até que alguns problemas sejam postos em pauta, 

como, por exemplo, o problema doméstico da governança (UNITED NATIONS 

DEVELOPMENT PROGRAMME, 2002, online).  

No que diz respeito à governança interna de cada país, os seus líderes 

precisam atentar para certos princípios que guiam para uma “Constituição da 

liberdade e boa governança” (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 

2002, online). Segundo um estudo desenvolvido pelas Nações Unidas em 2002, 

sobre os países árabes, foram eleitos os seguintes princípios: 1) poder com 

responsabilidade (não deve haver autoridade sem responsabilidade e nem 

responsabilidade sem autoridade); 2) soberania pertencente à nação (simbolizada 

pelo rei ou presidente enquanto tal); 3) princípio da não permanência do poder eleito 

(mandato do Chefe de Estado limitado a quatro anos ou outro melhor adequado); 4) 

eleição direta do Chefe de Estado; 5) criação de um sistema de revisão judicial; 6) 

criação de uma Corte Constitucional responsável pela fiscalização da 

constitucionalidade das leis; 7) princípio da independência das autoridades 

judiciárias por meio do estabelecimento de garantias; 8) proibição de julgamentos ad 

hoc; 9) estipulação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais etc.; 

10) a proibição de qualquer restrição desses direitos por outro meio que não o 

legislativo e; 11) a consequente indenização por danos causados pela privação de 

sua liberdade. 

As instituições do Estado são meios fundamentais para um ótimo serviço 

público. “Para a elaboração das políticas públicas é importante não apenas avaliar 

exigências de justiça e o alcance dos valores ao se escolherem os objetivos e as 

prioridades da política pública, mas também compreender os valores do público em 

geral, incluindo seu senso de justiça” (SEN, 2000, p. 331). Para os árabes, o 

segredo está na melhoria da representação política, na capacidade do serviço e no 

Estado Democrático de Direito.  

Por outro lado, outra preocupação tipicamente moderna é o papel da 

mulher nos países árabes, e a sua possibilidade de questionar a desigualdade entre 
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os sexos e promover seu status. É fruto de muito debate a importância do seu papel 

cívico, embora não seja totalmente reconhecido. 

GRÁFICO 4 – PERCENTAGEM DE ACEITAÇÃO DE QUE MULHERES DEVERIAM 

TER OS MESMOS DIREITOS EM 5 PAÍSES ÁRABES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2002, online). 

Esta ilustração indica intuitiva tendência em algumas comunidades 

árabes. A pesquisa realizada em cinco países da região do MENA (Middle East And 

North Africa) deixa transparecer que a igualdade de gênero no quesito educação é 

respeitada pela maioria da população, mas é tratada diversamente quando o 

assunto é econômico e/ou político, em que se observa uma diminuição considerável 

do respeito ao direito humano/fundamental da não discriminação com base no sexo.  

Nas últimas décadas, algumas organizações de mulheres lutam para 

levar a discussão à tona. No Egito, por exemplo, as associações do gênero 

contribuíram fortemente para uma reforma legislativa que facilita às mulheres 

iniciarem o divórcio (khul’). Esse, porém, não é um evento isolado. Na Jordânia, 
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elevou-se a idade legal para casamentos, e agora, para ambos os sexos, a idade 

nupcial é de 18 anos, bem como se permitiu às mulheres obterem passaporte, 

independentemente da permissão do marido. No Líbano, o Direito de Família parece 

persistir na poligamia, mas os legisladores têm tentado condicioná-la à aceitação da 

primeira esposa. Além disso, uma mulher muçulmana pode casar com um homem 

não muçulmano, tendo em vista a restrição que feria o direito de igualdade entre 

homens e mulheres. Para se trazer um exemplo mais atual, tem-se a Arábia Saudita 

que, desde junho de 2018, restou permitido que as mulheres pudessem conduzir 

veículos automotores. São realizações modestas, mas sem dúvidas são obras de 

uma pressão iniciada por pequenas associações de mulheres e também por 

organismos internacionais, sinalizando uma marcha para a mudança (UNITED 

NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2005, online). 

4.3.1 Cooperações internacionais para desenvolvimento do mundo árabe 

Ainda sobre as barreiras encontradas pelo mundo muçulmano no seu 

processo de desenvolvimento, parece apropriado tratar sobre cooperação 

internacional. Quer dizer, enquanto o resto do mundo está se congregando em 

grupos maiores, os países árabes pareceram por muito tempo preferir enfrentar o 

sistema capitalista e os desafios da própria região de maneira isolada. Ao fazê-lo, 

não capitalizam os benefícios que uma cooperação pode produzir em termos de 

desenvolvimento e segurança nacional. 

Esse desafio sem precedentes torna a cooperação um fenômeno que tem 

se intensificado nas últimas décadas, pois o sucesso econômico é cada vez mais 

dependente da aquisição de conhecimento. No século XX, tem-se, por exemplo, a 

criação do NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio)109 e da APEC 

(Cooperação Econômica Ásia-Pacífico)110. Nessa mesma linha, já se havia criado a 

                                                           
109 Países membros: Canadá, México e Estados Unidos (Chile como associado). 
110 Países membros: Austrália, Brunei, Canadá, Cingapura, Chile, China, Coreia do Sul, Estados 
Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, 
Peru, Rússia, Tailândia, Taiwan e Vietnã. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chile
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1


121 
 

OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo)111 em 1960, a Liga 

Árabe112 em 1945 e a União do Magrebe Árabe113 em 1989.  

Essas modalidades de cooperação tornaram possível a melhor 

capacitação desses países para o comércio e permitiram a garantia de direitos e 

reivindicações legais em acordos internacionais. Uma vez empossados do poder de 

negociação, esses países podem colher os benefícios e as oportunidades de 

investimento, que não seriam disponíveis na ausência de uma cooperação 

coordenada. 

Essa integração torna-se cada vez mais necessária, à medida que a 

globalização faz seu trabalho modificador da economia global, alterando 

completamente a maneira como o panorama internacional se comporta. Ela ajuda a 

diminuir contratempos causados pela distância geográfica, ao mesmo tempo em que 

integra atividades econômicas e reforça o poder do mercado multinacional e de 

corporações. 

Com foco nessa constatação, é razoável se supor que, se esses países 

árabes estiverem procurando seus locais dentro da nova ordem mundial, eles devem 

começar por uma concordância entre si. Para tal, devem traçar objetivos comuns e 

formular perspectivas coletivas que sejam, ao mesmo tempo, realistas, para que, por 

meio de instituições capazes, possam atingir esse objetivo. A despeito dessas 

vantagens substanciais, subsistem alguns obstáculos de importante notoriedade 

opostos a essas cooperações, são eles:  

1) O perigo de mimetismo operacional. Não se pode ter como plausível a 

ideia de que países árabes devam imitar outras espécies de cooperações 

econômicas sem se darem conta de suas individualidades, isso porque nem 

recursos e nem mesmo condições mercadológicas são similares. A exemplo disso, 

cita-se a inclusão de uma zona de livre comércio com vistas a integração econômica 

árabe, sem levar em conta as desiguais capacidades de produção ou padrões de 

produção de cada país, que prejudicam os possíveis benefícios de uma 

                                                           
111 Países membros: Angola, Argélia, Gabão, Guiné Equatorial,  Líbia, Nigéria, Gabão,  Venezuela, 
Equador, Arábia Saudita,  Emirados Árabes Unidos, Irão,  Iraque, Kuwait,  Catar e Indonésia. 
112 Países membros: Egito, Somália, Iraque, Jordânia, Líbano, Arábia Saudita, Síria, Iêmen, Líbia, 
Sudão, Marrocos, Tunísia, Kuwait, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Omã, 
Mauritânia, Palestina, Djibout e Comores. 
113 Países membros: Argélia, Tunísia, Líbia, Marrocos e Mauritânia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Iraque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kuwait
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emirados_%C3%81rabes_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9_Equatorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%A9lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maurit%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marrocos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tun%C3%ADsia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%A9lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bia_Saudita
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complementaridade (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2002, 

online). 

2) Outros fatores que devem ser observados com cautela são os variados 

regimes políticos entre os países árabes e o restante do mundo, que, por vezes, 

podem levar a uma difícil compreensão entre os reais objetivos da cooperação. Um 

exemplo prático é o do Mercado Comum Árabe, que, apesar de ter sido ratificado, 

estava na verdade unindo não mais do que poucos Estados árabes com sistemas e 

políticas econômicas divergentes, o que, por sua vez, produziu interesses 

conflitantes e realizações insignificantes (UNITED NATIONS DEVELOPMENT 

PROGRAMME, 2002, online). Isso porque, apesar de o objetivo ser a garantia da 

livre circulação de mercadorias, mão de obra e capital dentro do prazo de cinco 

anos, o MCA não avançou e sua proposta foi abandonada anos depois. 

3) Por fim, a fixação de metas incrivelmente ambiciosas e a tendência a 

considerar a cooperação um fracasso quando esses objetivos não são atendidos. 

Deve-se, portanto, estabelecer com a máxima cautela a natureza do esforço 

estritamente necessário para o alcance do propósito, sem comprometê-lo com 

resultados implausíveis. Um exemplo real para este obstáculo é a Convenção do 

Conselho da Unidade Econômica Árabe, ratificada em 1957, e que previa liberdades 

de comércio, mobilidade e propriedade. Mesmo depois de mais de 40 anos, a 

participação no Colegiado permanece limitada a um pequeno número de Estados 

que falharam em realizar qualquer das metas estabelecidas. Eles foram incapazes 

de desenvolver atividades industriais relevantes e canalizá-las a um interesse 

comum que as ajudasse a lidar com o mercado internacional como unidade. As 

razões do fracasso foram duas: falta de pessoal especializado e recursos financeiros 

escassos (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2002, online). 

É importante notar, entretanto, que o mundo árabe está cada vez mais 

ciente dos seus consideráveis desafios, tanto no âmbito interno como no externo, o 

que eleva aos poucos seu interesse pelas cooperações. Esse passo dado na 

direção do desenvolvimento e cooperação internacional implica que elas, as 

cooperações, se tornem uma condição necessária para um determinado status 

internacional, sem, contudo, se deixarem levar pelos obstáculos listados há pouco. 

Assim como os argumentos econômicos defendem maior cooperação 

árabe, os benefícios desse artifício transcendem esse nível, denotando proposições 
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convincentes de que as relações políticas internacionais também se mostram 

favoráveis. Pode-se falar, portanto, de uma cooperação em todos os níveis – 

econômico, político e social. 

Em vários pontos, a importância de se estabelecer incentivos adequados 

para o desenvolvimento humano foi debatida. Foram abordados aspectos da 

Modernidade, criação de serviços públicos competentes, mobilização do setor 

privado como parceiro do desenvolvimento e mobilização e incentivo das minorias. 

Nos próximos anos, a cooperação com base na compreensão mútua e numa 

estratégia clara, provavelmente, possibilitará que todos os Estados trabalhem juntos. 

A ação conjunta é centro do desenvolvimento humano, que, por sua vez, é condição 

para um futuro mais livre, seguro e bem-sucedido. As instituições são elementos-

chave para o desenvolvimento desse novo futuro, como assevera Ebrahim Afsah 

(2008, pp. 306-307): 

Reconhecendo a importância da política interna, isto é, a luta por interesses 
conflitantes, é provável que se saiba que os mesmos mecanismos sócio-
econômicos que produzem resultados autoritários em ambientes não-
muçulmanos também operam num contexto islâmico. Talvez o mundo 

islâmico não seja, afinal, tão diferente de outras partes do mundo114. 

Tendo isso em mente, o futuro desses países, em grande parte, está 

dependendo da capacidade e da rapidez de resposta dos seus respectivos 

governos, assim como da iniciativa privada e investidores, no sentido de lançarem 

uma força conjunta/coletiva para fazer face aos problemas advindos da globalização. 

Seguindo esse modelo de governança acredita-se, por tudo o que foi relatado neste 

trabalho, que esse seria o caminho mais fácil e adequado para se colher os 

benefícios da globalização, sem que se destituam os traços regionais típicos do 

mundo árabe. 

De tal sorte, é que se almeja alcançar não uma mera formalidade da 

Constituição, pois o que se busca, em verdade, é maior preocupação com a 

estrutura e a organização do Estado, bem assim com os direitos 

humanos/fundamentais e a democracia. De efeito, haverá uma relação saudável 

entre o constitucionalismo e o poder. 

                                                           
114 No original: Recognizing the importance of domestic politics, i.e. the struggle over competing 
interests, one is quite likely to learn that the very same socio-economic mechanisms that produce 
authoritarian outcomes in non-Muslim settings likewise operate in an Islamic context. Perhaps the 
Islamic world is not, after all, so different from other parts of the world. 
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4.4 O modelo muçulmano de desenvolvimento 

 

Tendo em vista a exposição das características gerais de um modelo de 

desenvolvimento, sente-se a necessidade de delimitar exatamente os pontos 

convergentes e divergentes quando comparado ao desenvolvimento ocidental. Para 

tanto, parece pertinente relembrar, de maneira resumida, o que se entende sobre 

modelo ocidental de desenvolvimento. 

A elaboração de um modelo propriamente ocidental de desenvolvimento 

teve por base o Estado de Direito, que favoreceu a aparição de paradigmas acerca 

da percepção de constituição e da interpretação do mundo jurídico de maneira geral. 

Hoje, o modelo ocidental é amparado pelo que se denominou Estado Democrático 

de Direito, que possui como alguns de seus pilares a democracia e os direitos 

humanos/fundamentais. Com efeito, essa “versão melhorada” do Estado de Direito 

veio dar maior ênfase à pessoa (também em razão das ideais de liberdade, 

igualdade e fraternidade) e aos aspectos democráticos dentro da sociedade (os 

quais facilitam a existência do pluralismo, das garantias, liberdades fundamentais e, 

em última instância, de instituições inclusivistas). 

Feita essa breve recordação acerca do modelo ocidental de 

desenvolvimento, é essencial destacar o fato de que não seria possível quantificar, 

muito menos comparar, dois modelos diferentes de desenvolvimento se não 

houvesse um ponto de partida comum ou um padrão sobre o qual se pudesse 

trabalhar a avaliação comparativa. Se dois modelos, apesar de dessemelhantes, 

podem ser ambos chamados de “desenvolvimento”, é porque existe algo em comum 

entre eles. 

Esse ponto de partida em comum são os valores democráticos e de 

direitos humanos/fundamentais. Isto é, se um país não pode ser considerado 

suficientemente democrático ou que igualmente valorize esses direitos inerentes à 

condição humana, o seu modelo, para ser considerado “de desenvolvimento” 

deverá, ao menos, buscá-los. Então, modelos de desenvolvimento, para serem 

caracterizados como tais, precisam buscar esses valores mínimos.  

Tomando por base a existência de diferentes “níveis” de democracia 

mundo afora, pode-se afirmar que o sistema de desenvolvimento muçulmano 

compreende a existência de certos aspectos democráticos, sejam eles pluralismo, 
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sufrágio universal ou até mesmo o próprio Estado Democrático de Direito. 

Compreende também aspectos concernentes a direitos humanos/fundamentais, na 

medida em que tais valores (como inerentes à condição humana) não são 

exclusivamente ocidentais (CARVELLI, 2012, pp. 173-174). 

Não parece razoável exigir que os povos islâmicos compreendam a 

democracia e direitos humanos tal como o Ocidente. A título ilustrativo, pode-se 

perceber a diferente maneira de se interpretar “pluralismo” dentro dos países árabes. 

Sabe-se que as democracias islâmicas são orientadas por acepções religiosas (de 

ser humano, de sociedade e do próprio Estado) e que, portanto, o Direito está 

vinculado às palavras de Alá no Alcorão (que, por sua vez, possui um “status 

constitucional” dentro do Estado). O pluralismo (entendido aqui como 

reconhecimento da diversidade) islâmico, diferentemente do ocidental (que permite 

ampla abertura dos conceitos e interpretações), limita essa abertura conceitual ou 

liberdade interpretativa. De tal maneira, todo o espectro da pluralidade conceitual e 

interpretativa é incrivelmente reduzido no mundo muçulmano, pois deve obediência 

aos dizeres religiosos (CARVELLI, 2012, p. 180).  

 Outro ponto da divergência entre o modelo de desenvolvimento ocidental 

e o do Mundo muçulmano diz respeito aos direitos fundamentais. Apesar de 

constituírem a essência do Estado Democrático de Direito ocidental, o fato é que os 

direitos fundamentais no Mundo muçulmano só podem ser considerados e 

interpretados segundo o contexto islâmico “[...] [no qual] as permissões e as 

proibições da ordem religiosa islâmica perfazem os guardrail (Leitplanken) que 

definem e delimitam o fluxo dos direitos de liberdade e igualdade no cotidiano”. 

(CARVELLI, 2012, p. 182). Assim, pode-se dizer que a materialização dos direitos 

fundamentais é, de alguma maneira, restringida, pois condicionada (em última 

instância) à vontade divina. Isso impede que os direitos fundamentais assumam 

posição de ápice dentro da ordem jurídica islâmica, diferentemente de como se 

observa no Ocidente. 

Apesar das divergências encontradas entre os dois sistemas (ou 

modelos) de desenvolvimento, a abordagem que mais possibilita a interação da 

integração (por meio da dialógica) da sociedade continua sendo a democracia. A 

inexistência de uma verdade objetiva (absoluta) é o primeiro passo para uma 

“abertura sistêmica” conceitual. No Mundo muçulmano, apesar de haver influência 



126 
 

de fatores sistêmicos próprios da sua cultura, a estrutura dialógica permite que os 

próprios Estados cheguem a díspares conclusões sobre os mais variados assuntos 

e, como consequência, alguns desses Estados podem chegar a níveis ou “graus” 

distintos de democracia. Isso, no entanto, nem de longe será impeditivo para que os 

países árabes adotem a democracia ou os direitos humanos como pontos de partida 

para a elaboração da sua ideia de Estado Democrático de Direito. 

Procura-se demonstrar aqui é que, para se chamarem de 

“desenvolvimento”, esses modelos devem adotar valores comuns (e é bom mesmo 

que o façam, para diminuir as dificuldades naturais de uma coexistência pacífica) 

como democracia, direitos humanos/fundamentais e até mesmo a boa governança. 

O que vai diferenciar um sistema de outro será 1) a maneira como irão alcançar 

esses valores e 2) a real relevância que esses valores terão na sociedade; ou seja, 

diz respeito à melhora substancial na qualidade de vida na sociedade. 

Perceba-se que, assim como o modelo ocidental, o padrão muçulmano de 

desenvolvimento não é contrário ao constitucionalismo, ao rule of law, aos aspectos 

democráticos e aos direitos humanos/fundamentais. A maneira pela qual essas 

sociedades podem conquistar e florescer seu modelo é mediante valores 

democráticos e de direitos humanos, que, a seu turno, poderão ser conquistados por 

meio da boa governança, que se mostra a alternativa legítima na qual não há perda 

de autenticidade daquelas sociedades. 

Para tanto, a boa governança irá requerer instituições sólidas e que 

funcionem efetivamente. E essas instituições não conseguiriam funcionar assim sem 

o respeito a alguns “valores” reconhecidos e celebrados pela própria sociedade (e 

não surpreendentemente também pela comunidade ocidental): direitos humanos e 

democracia. A narrativa própria do Mundo muçulmano acerca da boa governança 

deverá ser suficiente para lapidar uma boa conduta não só da sociedade, mas 

também dos seus governantes. 

Não há como ignorar a semelhança entre ambos os processos de 

democratização (ocidental e muçulmano). Apesar de ainda hoje não serem tão 

evidentes para os ocidentais os elementos democráticos no Mundo muçulmano, a 

análise da presença (ou não) desses elementos não deve ser o único fator a ser 

considerado para sua tipificação em “democrático” ou “não democrático”. Devem ser 

examinados, também, a qualidade e a eficiência dessas variáveis do sistema 
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político-social, além do resultado prático que ela produz, ou seja, o incremento no 

bem-estar e na qualidade de vida da população. Somente assim se poderá avaliar a 

qualidade e a estabilidade da democracia nesses países. 

Feitas as devidas análises, chega-se à conclusão de que o Mundo 

muçulmano tem sim o modelo próprio de desenvolvimento, independentemente de 

ele ser (re)conhecido pelo Mundo ocidental ou não. Esse modelo, em poucas 

palavras, é aquele que busca a democracia e direitos humanos/fundamentais, 

valores inerentes à própria natureza humana, por meio da boa governança, sem, 

contudo, ferir a religião. Esse modelo, entretanto, demanda uma reinterpretação 

desses conceitos/valores, que, por sua vez, costumam ter uma conotação ocidental. 

Os modelos são suficientemente diferentes, porém expressam um ponto 

de partida em comum, que são os valores democráticos e direitos humanos (como 

visto, não necessariamente interpretados de igual maneira). Esse fato, entretanto, 

não sugere que esses modelos prometem se aproximar (no sentido de se tornarem 

mais semelhantes entre si) nos próximos anos, isso porque os acontecimentos do 

século XXI hão de conduzir as sociedades a novos patamares de desenvolvimento. 

Isso significa, portanto, que os modelos expressos hoje, não necessariamente, se 

mostrarão os mesmos em alguns anos, sendo natural que ocorram mudanças. O 

futuro do desenvolvimento em escala mundial dependerá do êxito ou fracasso das 

sociedades em lidar com as dificuldades de coexistência entre as diferenças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a exposição da conjuntura regional, pode-se dizer que este ensaio 

acadêmico em senso estrito se propôs responder o seguinte questionamento: 

“Existe um modelo muçulmano de desenvolvimento?”. Inicialmente, trabalhou-se 

com a hipótese de que a religião islâmica era uma das maiores (se não a maior) 

responsáveis pela não universalização do modelo ocidental. Descobriu-se, todavia, 

que o problema era mais institucional (no qual religião é apenas uma espécie) do 

que religioso.  

Inicialmente, percebeu-se que, para uma devida avaliação sobre 

desenvolvimento, não seria suficiente a utilização de um critério puramente 

econômico. Portanto, optou-se pelo conceito idealizado por Amartya Sen. No lugar 

de se entregar desenvolvimento como sinônimo de progresso econômico, este 

conceito passou a ser visto como uma abordagem mais crítica das reais 

necessidades, bem-estar e recursos (inclusive humanos) da sociedade.  

Outro importante conceito esclarecido foi o de “instituições”. Para tanto, 

se recorreu como referencial teórico, à visão do economista Douglass North, que, ao 

investigar as instituições, busca uma metodologia considere o peso da história na 

análise dos resultados das performances econômicas. O autor é claro ao inferir que 

as instituições, quando utilizadas corretamente, são capazes de aumentar os 

benefícios das soluções cooperativas. De semelhante modo, em se tratando de 

instituições “extrativistas”, estas poderão dar início a um círculo vicioso, que, se 

alimentado pelo path dependence, poderá gerar (ou fazer com que se permaneça 

em) uma instabilidade político-econômica.  

Enfatizando a importância do contexto histórico de determinada 

sociedade e, consequentemente, do seu amadurecimento (inclusive institucional), 

pôde-se inferir, desde logo, que existe um período de adaptação suficiente para 

transportar as pessoas de seu status quo (seja ele qual for) para um patamar mais 

elevado na escala de desenvolvimento. Chega-se, então, a um ponto importante: o 

de que cada sociedade possui o seu “tempo ideal” para lidar com as mudanças nas 

dinâmicas econômicas, políticas e sociais e que, se violado, pode ensejar 

consequências negativas por não fornecer o tempo necessário de adaptação das 
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instituições. Se isso acontecer, isto é, se o tempo de amadurecimento for violado, o 

crescimento econômico completamente desvinculado das transformações 

institucionais, apesar de conseguir gerar alguma riqueza (e com isso um “verniz” de 

desenvolvimento), porém, a longo prazo, funcionará como um agente de exclusão (e 

não inclusão) social. 

Feitas essas considerações iniciais, passou-se a analisar o modelo 

ocidental de desenvolvimento e o motivo pelo qual o mundo muçulmano nele não se 

encaixa. O chamado “modelo ocidental” de desenvolvimento, além do seu “tempo 

ideal” de elaboração (para ser o que é hoje), teve certos motivos para valorizar 

direitos fundamentais e também a democracia, em razão do background da 

constituição de seus valores considerados “tradicionais”, dentre eles as Revoluções 

Francesa, Estadunidense e Inglesa. Foram fomentadas a liberdade, igualdade e 

fraternidade, que auxiliaram na formação de um modelo ocidentalmente aceito e 

suficientemente sustentável. Como, porém, se esperar que o Oriente 

(especificamente, o Mundo muçulmano), com cultura completamente diversa, possa 

se adequar a essas normas criadas com esteio na história ocidental? 

Foi verificado que muito do receio, no que concerne à emulação de 

regras/padrões ocidentais, pelos territórios do MENA, decorre do período 

colonialista. Os países de maioria muçulmana temem é que, assim como o modelo 

de exploração ultrapassou certos limites, inclusive morais, à época do imperialismo, 

o estalão ocidental de desenvolvimento iria seguir o mesmo caminho, tornando-se, 

pois, uma norma “universalizada” supostamente capaz de representar toda a 

humanidade. Essa é uma lógica que não obedece aos preceitos básicos da lógica 

democrática, qual seja, o de que cada sociedade tem o direito de fazer seu modelo 

de desenvolvimento, o qual deve ser compatível com as suas especificidades. 

A partir desse ponto, começou-se a se indagar não “se o mundo 

muçulmano está apto a viver em uma democracia permeada de direitos humanos e 

fundamentais?”, pois, mais do que isso, se perguntou “que tipo de democracia seria 

aceitável para esses povos?” e “que interpretação de direitos humanos/fundamentais 

poderá ser regionalmente aceita?”.  

Por meio de uma análise não exaustiva do tema, ficou demonstrado que o 

desvio rumo a um conceito de desenvolvimento diverso do ocidental se deu por duas 

grandes razões que não podem ser reduzidas a fatores exclusivamente religiosos: 
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uma falha econômica (advinda de instituições extrativistas fruto de uma economia de 

modelo rentier) e outra político-social (resultado de sistemas pouco representativos). 

Muito embora a junção entre Estado e Igreja seja uma concepção distante do mundo 

ocidental, ela não é suficiente para justificar uma “predisposição ao fracasso”. Existe 

uma gama de fatores que contribuíram para o desenvolvimento do mundo 

muçulmano da maneira como se deu hoje, inclusive fatores circunstanciais culturais 

e históricos que decorrem do seu passado colonial. 

Novamente, retomando os ensinamento de Douglass North, a escolha por 

instituições políticas e econômicas inclusivas ou exclusivas tende a ser path 

dependent. Isso, porém, não significa dizer que os países estão condenados a 

cometer os mesmos erros do passado, quer dizer, há um “dever implícito” de 

observância das decisões passadas a fim de servir como ponto de partida para a 

averiguação sobre a tomada de decisões atuais.  

Ainda hoje, o mundo muçulmano se vê “ameaçado” por problemas que 

tiveram origem tanto no passado quanto nesse encontro com a Modernidade. O 

panorama instável (de corrupção, pobreza e desigualdade) criado e disseminado 

nesses países pode ser considerado como verdadeiro obstáculo para mudanças 

efetivas nas estratégias governamentais rumo ao seu verdadeiro (e efetivo) 

desenvolvimento. 

Considerando que a Lei Sagrada é vista pelos ocidentais como a maior 

barreira para uma “secularização do Islã”, é que se abriu espaço para um 

diagnóstico acerca da Sharia, considerada por muitos muçulmanos como “uma das” 

ou “a” fonte de legislação. Ficou comprovado, mediante análise empírica realizada 

por Dawood Ahmed e Tom Ginsburg, que não há incompatibilidade da Sharia em 

relação a direitos humanos/fundamentais. Esse fato corrobora a premissa, elaborada 

anteriormente - de que ao Mundo muçulmano cabe a criação de um conceito 

alternativo de democracia e direitos humanos que não marginalize a religião. A 

reafirmação do Islã, portanto, não deve ser vista como rejeição à Modernidade, mas 

sim como a formulação de um percurso díspar rumo à “islamização da 

modernidade”.  

Para os fins deste trabalho, considera-se que, para um modelo poder ser 

caracterizado como “de desenvolvimento”, ele deverá 1) ser suficientemente 

democrático e que respeite outros valores igualmente importantes como direitos 
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humanos/fundamentais ou, se não podem ser caracterizados desse modo, que 2) 

pelo menos, cultue esses valores como norte para a tomada de decisões em âmbito 

governamental. Portanto, o modelo muçulmano de desenvolvimento deve se 

preocupar na (re)interpretação dos conceitos em vez de emular as interpretações 

ocidentais. Por meio da boa governança e, ao mesmo tempo, sem ferir os preceitos 

religiosos, a população muçulmana conseguirá elaborar e aperfeiçoar um conceito 

próprio de desenvolvimento. 

Nesse diapasão, o conceito de modus vivendi idealizado por John Gray 

concebe uma nova maneira de ver a interação entre diferentes comunidades que 

prestigiam modos de vida diversos. Esse modo de ver o mundo parte da ideia de 

que não existe somente uma concepção de desenvolvimento e essa foi a ideação 

aprofundada neste experimento desde o princípio. Especialmente para o mundo 

muçulmano, que possui raízes tradicionais extremamente fortes, é difícil abrir mão 

de certos paradigmas (especialmente aqueles relacionados à fé). A alternativa para 

esses casos sugerida pelo estudo é a solução por meio de uma (re)interpretação da 

lei e da capacidade de se criar jurisprudências. 

É necessário que o processo de modernização suceda “de dentro para 

fora”. Somente a partir de ajustes e visões internas (diálogos coletivos e 

intersubjetivos), é que o processo se mostraria “sustentável”, diferentemente de uma 

completa emulação da cultura e padrões ocidentais sem qualquer tipo de filtro. É 

inverossímil a ideia de que o mundo esteja “condenado” a um só modelo de 

desenvolvimento. Isto significa, como disse John Gray, um mito. 
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