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● Fevereiro de 1989
O líder supremo do Irã, aiatolá
Khomeini, emite sentença de
morte contra o autor do livro
Versos Satânicos, o escritor
britânico de origem indiana

Salman Rushdie, que vive há
anos sob proteção e até hoje
recebe ameaças

● Janeiro de 1998
A ativista judia Tatiana
Susskind é condenada por
espalhar pôsteres em Hebron
que retratavam o profeta como
um porco

● Setembro de 2005
O jornal dinamarquês Jyllands-
Posten publica 12 cartuns de
Maomé. Eles circularam em
outros jornais da Europa, cau-
sando violentas reações no
mundo islâmico

● Março de 2008
Muçulmanos vão às ruas protes-

tar contra filme Fitna, do
deputado ultradireitista
holandês Geert Wilders, que
chama o Islã de “fascista”

● Maio de 2010
Governo paquistanês bloqueia
acesso aos sites YouTube, Wiki-
pédia e Facebook em razão da
publicação de um cartum de

Maomé feito por Molly Norris,
que quis criticar um canal que
cancelara o episódio de South
Park com o profeta

● Fevereiro de 2012
A polícia da Malásia prende um
jovem colunista saudita que
fugiu do país depois de escre-
ver sobre Maomé no Twitter

● Setembro de 2012
O trailer de um filme que
ridiculariza o Islã, produzido
pelo cristão copta Nakoula
Basseley Nakoula, revolta os
muçulmanos. A embaixada
americana no Cairo é invadida
e o embaixador americano na
Líbia morre em ataque ao Con-
sulado dos EUA em Benghazi

Internacional

N a sexta-feira, dia de oração
dos muçulmanos, embaixa-
das e consulados franceses
em países islâmicos serão

protegidos. As escolas francesas se-
rão fechadas. Isso em razão de um
tabloide, o Charlie Hebdo, um semaná-
rio satírico, especialista na provoca-
ção e no mau gosto, que resolveu res-
ponder à violência que vem enlutan-
do vários países muçulmanos desde
a divulgação no YouTube de um fil-
me cretino sobre o Islã, rodado nos
EUA por um bando de idiotas, que
leva o título de A Inocência dos Muçul-
manos. Uma blasfêmia contra a reli-

gião do Alcorão, que se tornou um gran-
de sucesso: um embaixador americano
foi morto em Benghazi, na Líbia, e algu-
mas outras pessoas também.

Assim, o tabloide reagiu furiosamen-
te, lançando uma publicação com uma
dezena de caricaturas sobre o profeta
Maomé e integristas muçulmanos. São
desenhos aterradores. Maomé com o
traseiro para o ar dizendo: “E o meu tra-
seiro, você gosta do meu traseiro?” Ou
então, o profeta com seu traseiro orna-
do com uma estrela com a legenda:
“Maomé: nasce uma estrela”.

Os caricaturistas do jornal francês pa-
recem ter muito orgulho de si mesmos e

demonstram, em primeiro lugar, que
têm coragem, uma vez que há dois anos
a sede do jornal foi incendiada depois
de uma edição em que denunciava a in-
qualificável lei muçulmana, a sharia.
Aliás, desde a manhã de ontem, forças
policiais foram mobilizadas para prote-
ger a redação do jornal contra a cólera
dos muçulmanos.

Essas caricaturas indicam também
que a França é um país democrático e
laico. A liberdade intelectual não tem
limite. As ideias e sua manifestação não
se defrontam com nenhuma norma su-
perior, especialmente a religiosa. Os ca-
ricaturistas do Charlie Hebdo, mesmo

não desenhando tão bem, são fiéis aos
princípios da Revolução Francesa, de
1789, filhos de Voltaire, que, no século
18, conseguiu que a liberdade de expres-
são triunfasse frente às religiões judai-
ca, católica e muçulmana.

Nesse sentido, o jornal é impecável.
Em compensação, é caso de perguntar
se antes de lançar o seu panfleto incen-
diário, os gênios do tabloide não fize-
ram estas perguntas: o estúpido filme
americano, lançou multidões de muçul-
manos contra símbolos do Ocidente
nos países árabes. Os EUA e o Ocidente,
que já não eram amados nesses países,
agora são odiados e detestados. Seria
inteligente jogar mais lenha na foguei-
ra?

Democracia. O jornal não estaria re-
produzindo, ingenuamente, um siste-
ma de relações que prevaleceu outrora,
quando um Ocidente dominador impu-
nha suas normas, seus princípios e, às
vezes, os seus deuses para o restante do
mundo? Respondendo aos horrendos
atos de violência de alguns muçulma-
nos fanáticos, colocando no ridículo o
profeta Maomé, o Charile Hebdo, um se-

manário tão pouco religioso, no fun-
do não quis mostrar que o Deus dos
cristãos é superior ao do Islã porque
é tolerante?

Em um país católico, de fato, a de-
mocracia e a liberdade de expressão
são a norma. Podemos blasfemar, co-
meter sacrilégios, insultar o papa e
até Jesus Cristo, sem nos expor à cen-
sura ou às represálias mortais. É essa
a mensagem subliminar que deve-
mos apreender das caricaturas desse
jornal de esquerda que outrora este-
ve na vanguarda do combate anticolo-
nialista?

Em resumo, o Ocidente vale mais
do que o restante do mundo. Há seis
anos, o mesmo tabloide publicou 12
caricaturas de Maomé que haviam
aparecido antes no periódico dina-
marquês Jyllands-Posten. Na ocasião,
foram vendidos 600 mil exemplares,
ao passo que as edições regulares do
tabloide não têm mais do que 45 mil
leitores. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA
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É CORRESPONDENTE EM PARIS

Galeria. Imagens dos protestos e das
charges que os originaram

www.estadao.com.br/e/protestos

● A American Freedom Defense
Initiative – associação anti-islâ-
mica de extrema direita – coloca-
rá em circulação no metrô de No-
va York uma série de anúncios
contra o islamismo. As peças
terão frases como “Em uma guer-
ra entre o homem civilizado e o
selvagem, apoie o civilizado” e
“Apoie Israel e derrote a Jihad”,

Outro cartaz diz que houve
mais de 19 mil ataques executa-
dos em ataques de radicais islâ-
micos desde o 11 de Setembro.
“Isso não é islamofobia, é reali-
dade do islamismo”, diz o texto
do outdoor. Ainda de acordo com
o grupo, a ação é uma resposta a
uma campanha semelhante lan-
çada pelo grupo pró-palestino
Comitê Pela Paz na Israel e Pa-
lestina.
A comunidade judaica de Nova
York criticou a iniciativa. “Infe-
lizmente algumas pessoas es-
tão tentando reduzir as difíceis
questões no Oriente Médio a slo-
gans e cartazes. Ser a favor de
Israel não significa ser contra
os muçulmanos e os árabes”,
disse John Harris, da Liga Anti-
Difamação.

FRED DUFOUR/AFP
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França fecha embaixadas em 20 países
após divulgação de charges de Maomé

Traços e riscos. Charb, cartunista que faz as capas do ‘Charlie Hebdo’, em seu escritório: título do desenho é ‘Os Intocáveis 2’

Décadas de
fúria islâmica

Radicais de direita
lançam campanha
anti-Islã em NY

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

A publicação de uma nova sé-
rie de charges de Maomé pelo
semanário Charlie Hebdo, de
Paris, levou o governo da Fran-
ça a instruir o fechamento de
embaixadas e escolas em 20
países muçulmanos amanhã,
dia sagrado para o Islã. A or-
dem foi distribuída às repre-
sentações por precauções de
segurança e leva em conta os
distúrbios antiamericanos da
semana passada.

A ordem foi dada na manhã
de ontem pelo ministro das Rela-
ções Exteriores, Laurent Fa-
bius, e engloba embaixadas, con-
sulados e centros culturais. A re-
des de rádio, o chanceler afir-
mou não haver ameaça compro-
vada a nenhum estabelecimen-
to, mas justificou sua decisão.
“Preferimos nos antecipar.
Adaptaremos as medidas de
acordo com a evolução da situa-
ção”, disse. O governo francês
teme que a onda de protestos
atinja uma nova fase, desta vez
anti-França.

No início da tarde, as represen-
tações da França em países co-
mo Indonésia e Tunísia – onde
quatro pessoas morreram e uma
escola foi incendiada nos protes-
tos antiamericanos – fecharam
suas portas ontem, obedecendo
a recomendação da chancelaria
para que adotassem precauções
de segurança especiais. A deci-
são da França foi seguida de re-
forço da segurança das embaixa-
das de EUA e Espanha.

Publicação. A preocupação di-
plomática cresceu na noite de
terça-feira, quando o semanário
anunciou que publicaria uma sé-
rie de 10 charges sobre a religião
muçulmana, dentre as quais qua-
tro que representavam Maomé –
o que por si só é considerado
uma blasfêmia pelos fiéis islâmi-
cos. Na edição que veio às ban-
cas ontem, em Paris, a revista
trouxe uma ilustração de página
inteira que parodia o filme fran-

cês Os Intocáveis – em cartaz no
Brasil. O desenho mostra o profe-
ta sentado em uma cadeira de ro-
das, sendo empurrado por um ju-
deu ortodoxo, e afirmando:
“Não dá para brincar”.

As páginas internas são mais
ousadas e mostram uma repre-
sentação de Maomé nu, de bru-
ços, em poses que simulam revis-
tas pornográficas.

A edição vendeu os 75 mil
exemplares postos em circula-
ção ontem – vende 45 mil em mé-
dia – e terá uma segunda roda-
gem hoje. Se-
gundo funcio-

nários de bancas de jornal de Pa-
ris e da periferia, muitas unida-
des foram compradas e destruí-
das imediatamente.

Charb, o cartunista que ilus-
trou a capa da revista e foi acusa-
do por Fabius de “jogar lenha na
fogueira”, amparou-se na lei
francesa, que garante a livre ex-
pressão de opinião, para justifi-
car sua decisão. “Eu vivo sob a lei
francesa, não sob a lei corânica.
Nós podemos caricaturar quem
quer que seja na França, de Mao-
mé a Marx”, disse.

As reações à publicação foram
intensas. Um explosivo caseiro

foi detonado ontem ao lado de
um mercado judaico na cidade
de Sarcelles, na periferia da capi-
tal francesa. Duas queixas contra
o semanário foram registradas
por incitação ao ódio, injúria e di-
famação.

No meio político, governo e
oposição defenderam o direito
inalienável à liberdade de expres-
são, mas pediram responsabili-
dade aos jornalistas para evitar
novos distúrbios. Alguns redato-
res já foram acusados de se apro-
veitar dos distúrbios e mortes
no Oriente Médio, detonados pe-
lo filme Inocência dos Muçulma-

nos, nos EUA, para se promover
e aumentar suas vendas.

Na periferia de Paris, a repor-
tagem conversou com muçul-
manos. A maior parte disse que
a comunidade se mostra indife-
rente à provocação. “Parece
que estão procurando ter um
mártir”, disse Ahmed M., um
universitário de 23 anos. Para o
cientista político Stéphane La-
croix, do Instituto de Estudos
Políticos (Sciences-Po), o filme
americano e as charges france-
sas têm naturezas distintas,
mas as diferenças podem não
ser entendidas.

A ridicularização do profeta
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CHARB
CARTUNISTA DO CHARLIE HEBDO
“Eu vivo sob a lei francesa, não
sob a lei corânica. Nós podemos
caricaturar quem quer que seja
na França, de Maomé a Marx”

LAURENT FABIUS
CHANCELER DA FRANÇA
“Preferimos nos antecipar (a
eventuais protestos). Vamos
adaptar as medidas de acordo
com a evolução da situação”

Provocação. Espanha e EUA reforçam a segurança depois de semanário satírico ‘Charlie Hebdo’ ter publicado desenhos do profeta
em poses obscenas; governo francês defende liberdade de expressão, mas pede ‘responsabilidade’ a jornalistas para evitar distúrbios

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




