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Leia. Carro sem portas
combate o engarrafamento

estadão.com.br/planeta

Fundei o grupo ecumêni-
co Iniciativa Córdoba
para lutar contra os mal-
entendidos que am-
pliam a distância sepa-
rando o Islã e o Ociden-

te – uma relação na qual cada um en-
xerga o outro como uma ameaça. Mi-
lhões de muçulmanos americanos,
para os quais não existe contradição
entre ser americano e ser muçulma-
no, estão trabalhando duro para supe-
rar esta distância. Portanto, não sur-
preende que eles tenham se tornado
alvo de ataques por parte daqueles
que preferem queimar pontes em
vez de erguê-las, e também sujeitos
de recentes audiências no Congres-
so explorando sua “radicalização”.

Quais são os mitos que se escon-
dem por trás da enraizada crença se-
gundo a qual os muçulmanos sim-
plesmente não têm lugar nos EUA,
representando uma ameaça à segu-
rança dos americanos?

1. Os muçulmanos americanos são es-
trangeiros.

O Islã estava na América antes mes-
mo da criação dos EUA. Mas os muçul-
manos não imigraram pacificamente –
foram trazidos pelos mercadores de es-
cravos. Os historiadores estimam que
até 30% dos negros escravizados eram
muçulmanos. No início da colonização
da América, nomes muçulmanos eram
encontrados nas listas de escravos fugi-
tivos e também entre as listas de solda-
dos durante a Guerra Revolucionária.
Os muçulmanos lutaram para preservar
a independência americana na guerra
de 1812 e defenderam a União na Guerra
Civil. E, mais de um século depois, mi-
lhares de americanos negros se conver-
teram ao Islã. Há atualmente dois mu-
çulmanos no Congresso, além de milha-
res de soldados muçulmanos servindo
no Exército. É verdade que alguns nasce-
ram em outros países, mas se uma pes-
soa veste o uniforme das Forças Arma-
das dos EUA e se mostra disposta a mor-

rer pelo país, será que ela pode mesmo
ser considerada estrangeira?

2. Os muçulmanos americanos apre-
sentam uma coesão monolítica do pon-
to de vista étnico, cultural e político.

Na verdade, a comunidade muçulma-
na americana é a mais diversificada en-
tre todas as comunidades muçulmanas
do mundo. Os muçulmanos america-
nos creem em coisas diferentes e hon-
ram sua fé de modos diferentes. Em se
tratando da política, um estudo realiza-
do em 2007 pelo Instituto Pew detec-
tou que 63% dos muçulmanos america-
nos “tendem a apoiar candidatos demo-
cratas”, 11% “tendem a apoiar candida-
tos republicanos” e 26% “tendem a
apoiar candidatos independentes”. Do
ponto de vista étnico, apesar da imagem
errada feita pelo público, a maioria dos
muçulmanos nos EUA (e em todo o
mundo, por sinal) não é composta por
árabes – cerca de 88% deles assinalam
uma etnia diferente no formulário do
censo americano. Os muçulmanos ame-
ricanos são também diversificados na
sua filiação sectária. E, tanto entre suni-
tas quanto xiitas, sua presença nas ceri-
mônias religiosas varia. Com uma renda
doméstica acima da média, eles são tam-
bém uma parte indispensável da econo-
miaamericana –66% dos lares muçulma-
nos americanos ganham mais de US$ 50
mil por ano – mais do que a média dos
lares americanos.

3. Os muçulmanos americanos opri-
mem as mulheres.

Segundo um estudo realizado em
2009 pelo Gallup, as muçulmanas ame-
ricanas têm escolaridade superior não
apenas às muçulmanas europeias, co-
mo também às americanas. As muçul-
manas americanas recebem salários

mais próximos de seus equivalentes
masculinos do que o observado entre as
americanas de outras fés. Estão no co-
mando de muitas importantes organiza-
ções religiosas e cívicas, como o Centro
Árabe-Americano de Apoio à Família, a
revista Azizah, o Grupo das Redes Islâ-
micas e a Sociedade Americana para o
Desenvolvimento Muçulmano. É claro
que os desafios para a justiça entre os
gêneros perduram em todo o mundo.
No Índice de Desigualdade entre os Gê-
neros, elaborado em 2009 pelo Fórum
Econômico Mundial, 18 dos 25 países
nas piores posições são de maioria mu-
çulmana. Mas, como mostrado pela Ini-
ciativa Islâmica Feminina para a Espiri-
tualidade e a Igualdade, as muçulmanas
lideram a luta por mudanças por meio
de sua escolaridade, seu engajamento
civil e seu ativismo em todo o mundo.

4. Os muçulmanos americanos mui-
tas vezes se tornam terroristas “criados
em casa”.

Segundo o Centro Triangle para o es-
tudo do Terrorismo e da Segurança na-
cional, o número de não muçulmanos
envolvidos em tramas terroristas em so-
lo americano em 2010 foi maior do que
o de muçulmanos. Isto tem sido ignora-
do num país à beira da islamofobia. Em
2010, também segundo o Centro Trian-
gle, a principal fonte de informações ini-
ciais sobre o planejamento de ataques
terroristas nos EUA foi a comunidade
muçulmana americana. Como líder mu-
çulmano americano que trabalhou com
agentes do FBI no combate ao extremis-
mo após o 11 de setembro de 2001, temo
quea identificaçãodoIslã como terroris-
mo ameace erodir as liberdades civis dos
muçulmanosamericanos, abastecendoa
perigosa percepção de que os EUA estão

envolvidos numa guerra contra o Islã.
Políticos e governantes precisam ad-
mitir que, na maioria dos casos, os ter-
roristas que o mundo deve temer são
motivados por preocupações políti-
cas e socioeconômicas, não religiosas.

5. Os muçulmanos americanos de-
sejam trazer a lei da sharia aos EUA.

No Islã, a sharia é o ideal divino de
justiça e compaixão, semelhante ao
conceito da lei natural na tradição
ocidental. Apesar de haver radicais
nos extremos do Islã, como ocorre
com toda religião, a maioria dos juris-
tas muçulmanos concorda em rela-
ção aos principais objetivos da sha-
ria: a proteção e a promoção da vida,
da religião, do intelecto, da proprie-
dade, da família e da dignidade. Nada
sugere que, para isso, os EUA devam
ser transformados num califado. Du-
rante séculos, a maioria dos estudio-
sos islâmicos de todo o mundo con-
cordou que os muçulmanos devem
seguir as leis do país em que vivem.
Este princípio foi estabelecido pelo
Profeta Maomé quando ele enviou al-
gunsseguidoresparaqueficassem sob
a proteção do rei cristão da Abissínia,
onde coexistiam pacificamente. Além
de não haver motivo histórico, políti-
co ou religioso para que os muçulma-
nos americanos se oponham à Consti-
tuição dos EUA, a própria Carta con-
diz com os objetivos e ideais da sharia.
E o edifício da Suprema Corte traz
uma imagem do Profeta, cuja visão da
justiça é citada como importante pre-
cedente para a Constituição america-
na. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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Se acredita em liberdade,
não siga o exemplo francês
A proibição do uso da burca, que entra amanhã em vigor no país, não é liberal,
igualitária, nem necessária, e muito provavelmente terá resultado contraproducente

E xistem profundas fa-
lhas na integração libe-
ral cívica em toda a Eu-
ropa, mas proibir a bur-
ca é a maneira errada
de corrigi-las Acredito

que as pessoas deveriam ter a liberda-
de de publicar tiras sobre o Profeta
Maomé, e acredito também que as
pessoas deveriam ter a liberdade de
usar a burca. Numa sociedade livre,
homens e mulheres deveriam fazer,
dizer, escrever, desenhar ou usar o
que quisessem, desde que isso não
prejudicasse outras pessoas.

Os que são favoráveis à proibição
da burca, como a que entrará em vi-
gor na Europa amanhã, têm a obriga-
ção de nos mostrar o perigo represen-
tado por mulheres que andam pela
rua de rosto coberto. Até agora, os
que defendem a proibição apresenta-
ram três argumentos principais.

Primeiro, eles afirmam que o véu
que cobre o rosto todo é uma ameaça
à segurança pública. Jean-François
Copé, líder do partido União por um
Movimento Popular, de Nicolas Sar-
kozy, citou um assalto à mão armada
realizado “em um bairro de Paris por
criminosos que usavam a burca”.

Outros apontam supostos terroris-
tas suicidas que se ocultavam sob bur-
cas. Mas quantos incidentes deste gê-
nero já ocorreram? Para os terroris-
tas que agiram em Londres e Madri,
uma mochila é um lugar mais fácil
para esconder uma bomba. Ao mes-
mo tempo, violentos manifestantes
de rua há décadas escondem o rosto
com capuzes, enquanto uma meia en-
fiada na cabeça (ou um equivalente
moderno)é há muito tempo o disfar-
ce comum do ladrão armado. É ridícu-
lo sugerir que menos de 2 mil mulhe-
res, ao que se calcula, que usam a bur-
ca na França, menos de 500 na Holan-
da, de repente constituam uma amea-
ça à segurança maior do que homens
violentos encapuzados ou mascara-
dos que durante décadas vêm atuan-
do em toda parte.

Chegamos, assim, ao segundo argu-
mento: uma sociedade aberta é aque-
la em que todos podemos ver o rosto
dos nossos semelhantes. Tenho mui-
ta simpatia por este ponto de vista. A

maior parte das sociedades livres tem
algumas regras sobre a maneira de se
apresentar em público: nada de nudez
frontal, por exemplo, salvo em locais de-
signados. Se nos últimos 50 anos o rosto
descoberto em público tivesse consti-
tuído uma norma legal estabelecida nas
sociedades europeias, assim como co-
brir as partes pudendas, seria razoável
insistir que os que optam por viver aqui
deveriam obedecê-la. Mas, embora a lei
francesa seja agora apresentada com
uma conotação igualitária, universalis-
ta, obviamente ela não é assim.

Em 2009, Sarkozy adotou como vin-
gança a exigência específica de proibir
as burcas. E ela está sendo posta em prá-
tica no contexto da violenta defesa, pe-
lo seu partido, do secularismo de estilo
francês contra a invasão peculiar do ‘Is-
lã’, reafirmada em uma controvertida
reunião, esta semana. E isso tem muito
a ver com uma tática para reconquistar
os eleitores que votaram em Martine le
Pen e a extrema direita xenófoba. A proi-
bição da burca, de caráter extremamen-
te político, oculta-se atrás de um fino
véu universalista.

Finalmente, argumenta-se que o peri-
go inaceitável diz respeito às próprias
mulheres veladas. Silvana Koch-Meh-
rin, uma vice-presidente do Parlamen-
to Europeu, diz que a burca é ‘uma pri-
são móvel’. E muitas vezes afirma-se
que as mulheres andam nestas prisões
móveis porque são obrigadas pelos pais
ou maridos.

Novamente, simpatizo com esta vi-
são. Quando, em um dia de calor em
Londres, vejo uma mulher envolta em
um saco preto andando atrás de um su-
jeito de camiseta, jeans e tênis, minha
primeira reação é: “Mas que coisa injus-
ta!” John Stuart Mill, que enunciou o
clássico “princípio do dano”do liberal,
combatia fervorosamente “o poder qua-
se despótico dos maridos sobre as mu-
lheres”. Mas antes de chegar a esta con-
clusão, não deveríamos perguntar às
próprias mulheres? Ou deveremos su-

por paternalisticamente (ou mater-
nalmente) que estas não sabem o
que é bom para elas, e precisam ser
obrigadas a ser livres?

Um estudo realizado pelo pro-
jeto At Home in Europe da Open
Society Foundations, que será
publicado amanhã, traz entre-
vistas de peso realizadas com
32 mulheres que usam o véu
para cobrir o rosto todo na
França. Todas, menos duas,
são os primeiros membros
de suas famílias a fazer isso, e
quase todas insistem que o
fazem por uma questão de li-
vre escolha. Várias optaram
por usá-lo contra a resistên-
cia inicial de maridos, pais e
mães. (As famílias frequente-
mente temiam que elas provo-
cassem hostilidade nas ruas, e
com certa razão.)

Frequentemente, elas definem
o uso do niqab ou da burca como
parte de uma jornada espiritual,
aproximadamente nos mesmos ter-
mos com que devotas cristãs ou judias
de outros tempos talvez explicassem
sua decisão de “tomar o véu”. Algumas
o explicam como um protesto e uma
defesa contra um espaço público extre-
mamente sexualizado, voyerista: “Para
nós é uma maneira de dizer que não so-
mos um pedaço de carne, não somos
mercadoria” (Vivi, de 39 anos, morado-
ra do sul da França). Mais perto de Ti,
meu Deus – e mais longe do público ma-
licioso.

Podemos não gostar de sua escolha.
Podemos achá-la preocupante e ofensi-
va. Mas, à sua maneira, ele é uma forma
de liberdade de expressão como os qua-
drinhos sobre Maomé – que estas mu-
lheres, por sua vez, acham preocupan-
tes e ofensivos. E este é o acordo tácito
numa sociedade livre: a mulher que usa
burca precisa tolerar os quadrinhos; o
quadrinista precisa tolerar a burca.

Como se sentirão estas mulheres
amanhã? Ouçamos Camile de Paris:
“Por que eu deveria tirar o niqab? ...
Não sou uma terrorista. Não sou
uma criminosa. Não sou uma ladra.
Eu, que hoje respeito todas as leis, as
leis de Deus e as leis da república,
amanhã serei vista como uma fora

da lei”.
Por outro lado, existem com certe-

za casos de mulheres – muito menos
fáceis de aproximar – que usam o
niqab ou a burca com medo de seus
homens. Todo recurso possível de-
verá ser posto à sua disposição: nú-
meros de telefone com garantia de
sigilo, apoio da comunidade, casas
seguras, transferência e novas opor-
tunidades para recomeçar. Elas tam-
bém precisam ter liberdade de esco-
lha. Mas de que modo a proibição da
burca poderá ajudá-las? Acaso a rea-
ção de homens tão tirânicos não se-

rá mantê-las trancadas ainda mais
em casa? Como é muito fácil ser

maliciosamente mal interpreta-
do a respeito deste tema, quero
ser bem claro quanto à minha
posição. Acho que há enormes
problemas na questão da inte-
gração de imigrantes muçul-
manos na maioria das socieda-
des da Europa Ocidental.
Acho que cometemos graves
erros, até mesmo de omissão
nos últimos 40 anos, alguns
dos quais em nome de um
“multiculturalismo” equi-
vocado moralmente relati-
vista.

Acho que precisamos de
um liberalismo firme espe-
cífico para sociedades
que, na realidade, já são
multiculturais. Devemos
nos concentrar, em nome
da razão e do senso co-
mum, no que é realmente
vital. Devemos defender a
liberdade de expressão
contra a violenta intimida-
ção islâmica. Devemos ga-
rantir que os filhos de imi-
grantes recebam uma boa
educação na língua, na his-
tória e na política do país
europeu em que vivem, e
uma formação que lhes
permita exercer um traba-
lho útil e contribuir como
cidadãos. Não devemos
nos deixar distrair por
uma política de gestos fá-
ceis, que legitima partidos
xenofóbicos de direita, en-
quanto tenta recuperar vo-
tos perdidos. A proibição
da burca não é liberal nem

necessária, e muito pro-
vavelmente será con-

traproducente. Nin-
guém deveria seguir
o exemplo francês,
exemplo que a pró-
pria França deveria
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Maioria das entrevistadas diz
que cobre o rosto por opção
pessoal, como parte de uma
jornada espiritual

Os 5 mitos sobre
o Islã nos EUA
Os muçulmanos americanos não são estrangeiros e a
crença religiosa não é a principal motivação dos terroristas
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




