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FEMINISMO ISLÂMICO: UMA PROPOSTA EM CONSTRUÇÃO 

 

Cila Lima
1
 

 

Resumo: a presente comunicação tem como objeto o feminismo islâmico, movimento político-

religioso de luta contra a opressão e a dominação sobre a população de mulheres, presente em 

países muçulmanos e em diásporas muçulmanas. Concebido aqui lato sensu como uma atuação 

feminista associada à reinterpretação das fontes religiosas do Islã, baseando-se em dois conceitos 

islâmicos, o ijtihad (interpretação livre e racional das fontes religiosas) e o tafsir (comentários sobre 

o Alcorão) para repensar a posição da mulher na sociedade muçulmana. A hipótese que conduz esta 

apresentação é a de que o feminismo islâmico pode ser pensado a partir de dois dos seus eixos 

constitutivos: primeiro, a desterritorialidade definida assim por não haver um único país ou uma 

única localização como sede matriz e segundo, a separação em duas vertentes, de um lado, o 

ativismo pelo jihad de gênero e de outro, o ativismo pelos direitos humanos internacionais, sendo 

que a vertente jihadista tem atuado prioritariamente nos meios populares e a vertente defensora dos 

direitos humanos tem atuado principalmente em meios institucionais. Sendo assim, o objetivo 

principal deste texto é traçar um perfil desse feminismo pós-colonial, que está aceleradamente se 

desenvolvendo como alternativa de proposta de modelo feminino muçulmano.  
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O feminismo islâmico, cujas referências teóricas têm sido fornecidas por intelectuais de 

origem muçulmana, é concebido aqui lato sensu como um movimento de atuação feminista 

associada à reinterpretação das fontes religiosas do Islã. No que diz respeito às análises dos 

princípios religiosos ele se baseia na prática islâmica, o itjihad (interpretação livre e racional das 

fontes religiosas) e o tafsir (comentários do Alcorão), objetivando apontar direitos emancipatórios 

nas fontes islâmicas quando lidas sob um ponto de vista feminista. Esse movimento 

(intrinsecamente atravessado por um grande tensionamento, uma vez que, de um lado, norteia-se 

pelos parâmetros religiosos do Islã e, de outro, pelo corpus de reivindicações consagradas pelo 

feminismo de origem ocidental) pode ser caracterizado a partir de duas dimensões constitutivas 

principais: a desterritorialidade e a separação em duas vertentes.  

Trata-se de um movimento desterritorializado na medida em que não há um país-sede, nem 

mesmo quando da sua origem. Levantamentos preliminares realizados em bancos de dados 

internacionais disponibilizados on-line2 mostram que, no mundo muçulmano, pode-se detectar a 
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 Doutoranda em História Social na USP, membro do GT-OMMM (Grupo de Trabalho Oriente Médio e Mundo 

Muçulmano) e do NEHH (Núcleo de Estudo de História e Historiografia), autora do livro Women and Islamism: the 

cases of Egypt and Turkey, LAP-Lambert. 
2
 Entre as principais fontes neste caso, podem ser citadas: “A brief review and presentation on the major NGOs 

mobilized for the advancement of women's rights in Lebanon” http://www.lnf.org.lb/windex/brief3.html/ (na qual se 

pode também constatar o caráter quase que exclusivamente secular dessas ONGS);  Institute for Women’s Studies in the 

Arab World e http://www.lau.edu.lb/centers-institutes/iwsaw; AAW-Alliance for Arab Women, 1987 (350 ONGS, 

http://www.lnf.org.lb/windex/brief3.html
http://www.lau.edu.lb/centers-institutes/iwsaw
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presença do feminismo islâmico em organizações formais (como ONGs, por exemplo) na Turquia, 

no Egito, na Tunísia, no Paquistão, na Jordânia, na Argélia, no Irã e na Indonésia. Pode-se detectar 

sua presença nesses moldes também em países não-muçulmanos, como, por exemplo, os EUA. Em 

alguns outros países, mesmo sem esses organismos formais, pode-se constatar a influência do 

feminismo islâmico (em discursos, pautas reivindicativas ou, mesmo, menções explícitas) nas 

manifestações de mulheres muçulmanas em luta por direitos, dentro de um campo em que também 

reafirmam a identidade cultural e religiosa. É o caso de Líbia, Argélia, Malásia, Marrocos, 

Bangladesh, Kuwait e mais recentemente, depois da primavera árabe, Arábia Saudita. Além disso, 

verifica-se a presença do feminismo islâmico nas recentes participações de feministas nas cortes da 

xaria de alguns países como Iêmen, Nigéria, Tunísia e outros, contra as penas de morte (em geral 

por apedrejamento) impostas a mulheres, pelo Estado, sob a alegação de zina (sexo antes do 

casamento e o adultério).  Ressalvando-se seu caráter preliminar, os levantamentos não mostram, no 

entanto, uma presença relevante desse movimento em alguns dos países centrais do Oriente Médio, 

como por exemplo, Síria, Líbano e Iraque.   

A separação em duas vertentes trata-se, nesse caso, de uma divisão dentro do movimento 

feminista islâmico decorrente de uma disputa na qual, de um lado, estão os adeptos de um “jihad de 

gênero” (sendo este um ativismo religioso, cujas reivindicações parecem sobrepor o Islã aos direitos 

das mulheres) e, de outro, os defensores dos direitos humanos internacionais (um ativismo político 

que atua no sentido de aplicar ao Islã os direitos das mulheres, vistos como supraculturais). 

Correspondendo a essa bifurcação, pode-se observar a existência também de certa distinção no 

tocante ao campo de atuação de cada uma dessas vertentes: enquanto a vertente jihadista tem 

presença mais acentuada nos meios populares (mesquitas, orações de sextas-feiras, escolas 

islâmicas de ensino religioso, movimentos de ensinamentos religiosos liderados por mulheres etc), a 

vertente defensora dos direitos humanos internacionais tem estado mais presente em meios 

universitários, em ONGS e em instituições de apoio jurídico, assistencial e/ou de formação política 

e/ou educacional para mulheres muçulmanas.  

A presente comunicação leva em consideração o fato de que uma investigação mais 

produtiva sobre o feminismo islâmico passa necessariamente pela abordagem das relações entre 

                                                                                                                                                                                                 
associadas aos órgãos internacionais de direitos humanos) http://www.theallianceforarabwomen.org; WLUML-Women 

Living Under Muslim Laws  http://www.wluml.org/ (Lahore, London e Senegal); WLP-Women’s Learning Partnership 

for Rights Development and Peace ( com parceria com mais de 20 organizações de mulheres); WISE-Women’s Islamic 

Initiative in Spirituality and Equality (EUA) http://www.wisemuslimwomen.org/. 

http://www.theallianceforarabwomen.org/
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esse movimento e o ativismo de mulheres islamistas3, uma vez que se pode observar certa 

causalidade entre as referências teóricas do movimento feminista islâmico e as formulações de 

mulheres islamistas “progressistas” sobre o papel da mulher nas sociedades muçulmanas.  

Nesse sentido, faz-se necessário apresentar as principais fontes de referências do ponto de 

vista das formulações islamistas representadas por três gerações, cujo posicionamento político foi e 

é de se auto-definirem como não-feministas: a primeira, a tradicionalista e conservadora Zainab Al-

Ghazali (1917-2005), fundadora, em 1936, da Associação das Mulheres Muçulmanas (Jamaa’at al-

Sayyidaat al-Muslimaat) e, desde os anos 40 até à sua morte, membro ativo do grupo Irmãs 

Muçulmanas (Ferqat al-Akhawaat al-Muslimaat) _ parte integrante da Irmandade Muçulmana 

(Jamiat al-Ikhwan al-Muslimun). Na concepção de Al-Ghazali, assim como do próprio movimento 

islamista, o papel da mulher na sociedade é o de formar os filhos como aguerridos observantes 

religiosos pela busca de uma verdadeira sociedade islâmica. Para ela, as sociedades muçulmanas da 

atualidade não aplicam devidamente os direitos das mulheres inerentes no Islã justamente por terem 

se associado a culturas não-muçulmanas.   

A segunda geração é a da também conservadora Safinaz Qazim, nascida em 1936, em 

Alexandria, jornalista e escritora, que praticando o da’wa (chamado islâmico) “sem se filiar a 

grupos organizados” (Karam, 1998: 216) escreveu, em especial, nos anos 80 e 90, com fundamentos 

islamistas, posicionando-se contra o conceito de feminismo, pois o considerava um instrumento 

ocidental. Não obstante ela defendeu ardorosamente os direitos da mulher muçulmana à educação, 

ao trabalho e aos espaços públicos e reivindicava a participação das mulheres na construção de uma 

sociedade amplamente desenvolvida.  

E, por fim, a geração da “islamista progressista” egípcia Heba Rauf (nascida em 1965), que 

pode ser vista como a precursora de um discurso islamista reivindicativo afinado com o feminismo, 

mesmo sendo ele um termo rejeitado por ela. As ideias de Rauf giram em torno da necessidade de 

se eliminar as dicotomias das sociedades entre o feminino/masculino, o público/privado e o 

político/religioso. Essa cientista política e membro de um dos conselhos das Irmãs Muçulmanas, 

que teve educação secundária em escola alemã e é atualmente professora em Universidades do 

Cairo, entende que todo individuo homem e mulher deve ser igualmente um combatente em 

                                                           
3
 Os conceitos islamismo e seu adjetivo islamista têm sido usados na literatura internacional e mais recentemente na do 

Brasil para se referir a movimentos sociais de politização do Islã, tendo como raiz ideológica o fundamentalismo, a 

oposição ao Ocidente e à modernidade, embora outros termos também sejam usados com sentido aproximado (Islã 

político, Islã radical, Islã radicalizado, radicalismo islâmico e outros cf. Demant, 2004: 194). A participação de 

mulheres no islamismo é grande, haja vista o grupo das Irmãs Muçulmanas (parte integrante da Irmandade Muçulmana) 

e a enorme quantidade (por volta de um milhão) de militantes mulheres em um dos partidos islamistas turco, o Partido 

do Bem Estar (Refah Partisi). Ver, por exemplo, Lima 2013. 
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potencial pela identidade e soberania islâmica. Nesse sentido ela reivindica que os direitos e as 

obrigações sociais sejam iguais para todos. Um exemplo bastante ilustrativo desse seu pensamento é 

a sua opinião de que o serviço militar deveria ser também obrigatório para as mulheres4.  

Dessa forma, o feminismo islâmico na perspectiva adotada neste texto é visto como 

resultado do encontro entre essa ideologia de autorreflexão islamista sobre o papel da mulher e suas 

possíveis interpretações e/ou novas formulações, em consonância com as lutas das mulheres em 

diversos países muçulmanos e comunidades muçulmanas ao redor do mundo.  

Um olhar panorâmico sobre a bibliografia permite observar a existência de três principais 

perspectivas sobre o tema, que podem ser agrupadas conforme a posição das autoras5 em relação a 

esse movimento feminista: 1) militantes do feminismo islâmico; 2) estudiosas sobre o feminismo no 

Islã; e, 3) Críticas ao movimento feminista islâmico.  

No primeiro grupo podem ser destacados aqui os trabalhos de Asma Barlas, de Ziba Mir-

Hosseini e de Azizah al-Hibri (constantes dos quatro congressos internacionais sobre feminismo 

islâmico, realizados entre os anos de 2005 e 2010). 

a) Asma Barlas, nascida no Paquistão, mora nos EUA desde 1983 e em seu livro “Believing 

women” in Islam: unreading patriarcal interpretations of the Qur’an, publicado em 2002, declara 

que todos os muçulmanos podem e devem ler o Alcorão como um texto libertário e anti-patriarcal, 

não precisando ser mulher ou feminista para lê-lo assim. Essa sua visão não a impediu de 

reconhecer que em muitas sociedades muçulmanas a mulher é tratada “como cidadã de segunda 

classe” e com frequência “perseguida violenta e moralmente”. No intuito de relativizar o que ela 

mesma pronunciou, complementa: “nem todas as coisas que o muçulmano faz é islâmico, muito 

menos alcorânico” (traduções nossas-2005)6. Para ela, as leituras sobre a posição da mulher no 

Alcorão foram feitas de maneiras muito diferentes, pois há um distanciamento entre os termos 

muçulmano e Islâmico, diz ela: “mesmo havendo profunda correlação, esses termos não são 

idênticos, nem intercambiáveis”.   

Barlas defende que a opressão advém da patriarquia unida a essas diferentes interpretações. 

Patriarquia é definida por ela em termos religiosos, as regras societárias e familiares sendo “ditadas 

pelo pai que assume um tão real quanto simbólico contínuo entre pai (Deus)/ pai (homem) (...) 

                                                           
4
 Sobre Heba Rauf e Safinaz Qazim ver Badran (2009: 152) e Karam (1998: 215-225).  Sobre Al-Gazhali, ver Ahmed 

(1992: 199) e Karam (1998: 208-215).  
5
 A indicação sempre no gênero feminino das produções teóricas se deve ao fato de serem produções majoritariamente 

elaboradas por mulheres, embora tenha quantidade de produções de homens, como por exemplo, de Abdennur Prado, 

feminista islâmico espanhol.  
6
 Pronunciamento de abertura do I Congresso Internacional do Feminismo Islâmico em 2005, disponível no site 

http://feminismeislamic.org.  
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estendendo aos objetivos do marido o regrar da vida de suas esposas e crianças”; em termos 

seculares, “há uma política sexual que favorece os homens por transformar o sexo biológico em 

gênero politizado, priorizando o homem enquanto pensa a mulher como diferente (desigual), menos 

que (ou o outro)” (traduções nossas- 2005). 

b) A iraniana Ziba Mir-Hosseini, que mora nos EUA, declarou: “como muitas mulheres 

iranianas eu apoiei a revolução de 1979 e acreditei na justiça do Islã, mas eu logo descobri que em 

um Estado islâmico, comprometido com a xaria – a espinha dorsal do projeto islamista – eu era uma 

cidadã de segunda classe” (1996: 2). Suas reflexões se baseiam nas questões: “se a equidade e a 

justiça são inerentes ao Islã, elas não deveriam estar refletidas nas leis regulatórias entre homens e 

mulheres e seus respectivos direitos?” e “porque as mulheres são tratadas como cidadãs de segunda 

classe nos livros do fiqh que vem a definir os termos da xaria?” (traduções nossas- 2004: 2).  

Na visão dessa autora o polêmico relacionamento entre Islã e feminismo deve ser analisado 

sob um ponto de vista que englobe, entre outros aspectos, os efeitos do anticolonialismo e do 

nacionalismo, pois, para ela, esses movimentos deixaram os muçulmanos na defensiva quanto às 

afirmações de suas tradições religiosas, por exemplo, as mulheres muçulmanas que, adquirindo uma 

consciência feminista e defendendo direitos iguais, eram pressionadas pela prioridade reivindicativa 

de libertação nacional. A autora ressalta que, de um lado, era a visão ocidental de que o Islã é uma 

religião violenta e discriminatória e de outro, a visão do nacionalismo e do anticolonialismo de que 

o “feminismo” – a defesa de direitos das mulheres – é um projeto colonial que deveria ser rejeitado. 

Consequentemente, às mulheres muçulmanas restou a difícil escolha entre “sua identidade nacional, 

sua fé e sua nova consciência de gênero”.  

c) A libanesa Azizah al-Hibri, nascida em 1943, é filósofa e professora na Universidade de 

Richmond, EUA, presidente fundadora de uma das mais importantes organizações feministas 

islâmicas Karamah: Muslim Women Lawyers for Human Rights.  

Em seu artigo The practice and purpose of Islamic feminism, com um viés bastante religioso 

e militante, ela declara:  

o que significa para uma mulher muçulmana ser liberta? Para uma mulher muçulmana ser 

liberta, é ter todos os direitos e obrigações dadas a ela no Alcorão. O que significa isso? 

Bem, isso significa que há coisas no Alcorão que homens e mulheres podem fazer, como o 

envolvimento no trabalho. Ambos podem trabalhar. Será que uma mulher tem que 

trabalhar? Não, se ela quer trabalhar, ela pode. Eles são iguais? Eu acho que é errado falar 

de igualdade, porque como eu disse, o Alcorão se engaja em ações afirmativas em favor das 

mulheres, o que eu poderia dizer é “justo”. E há coisas que as mulheres muçulmanas 

querem fazer que o Alcorão restringe. Mas eu não olho para a igualdade de forma 

mecânica, automática. Se as mulheres optam por não trabalhar e se sustentar, elas deveriam 

ter direito a ser apoiada por seu marido e as famílias também. E é isso que reserva o 

Alcorão para as mulheres (AL-HIBRI, 2002: 1 – tradução nossa).  
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No segundo grupo pode ser destacada aqui as estudiosas sobre feminismo no Islã, Margot 

Badran e Azza Karam.  

a)  a historiadora americana Margot Badran especialista em sociedades muçulmanas e 

assuntos de gênero é uma das autoras que mais se dedicou ao estudo sobre o feminismo islâmico, 

por isso suas análises, observações e definições aparecerão ao longo de toda esta comunicação. Para 

ela o feminismo islâmico é um fenômeno global, que utiliza a língua inglesa como instrumento 

principal de comunicação, mantendo as línguas autóctones para as comunicações regionais e o 

árabe como essencial para as suas funções exegéticas. Para Badran (2009: 220), a postura cada vez 

mais radical do feminismo islâmico sugere potenciais de subversão com relação à: a) revisão do 

Islã; b) constituição de uma nova modernidade nas sociedades muçulmanas; e, c) transformação do 

próprio feminismo.  

b) a egípicia Azza Karam, em seu livro Women, Islamisms and the State: comtemporary 

feminisms in Egypt, identifica uma peculiar classificação do feminismo no mundo muçulmano, 

dividindo-o em três possíveis correntes: o feminismo secular, o feminismo muçulmano (que parece 

ser equivalente ao feminismo islâmico, objeto desta comunicação) e o feminismo islamista.  

Para ela, o feminismo secular se caracteriza por articular um discurso afastado de qualquer 

argumento religioso e bastante próximo dos discursos dos direitos humanos internacionais (1998: 

13-14). O feminismo muçulmano se caracteriza pelo ativismo de muçulmanas que utilizam as 

fontes islâmicas com o objetivo de estabelecer parâmetros de igualdade entre os gêneros, buscando 

interferir nas realidades sociopolíticas e culturais segundo o Islã e os direitos humanos, não 

rejeitando o termo feminismo e mesmo se autodenominando como tal (1998: 11). E, o feminismo 

islamista, que se caracteriza por articular desejos políticos de emancipação, mesmo declarando a 

necessidade de distinguir as fronteiras entre o masculino e o feminino. Ela ressalta que esse 

feminismo considera a opressão uma consequência justamente de as famílias estabelecerem uma 

igualdade que não é islâmica, mas sim imitada de outras culturas (1998: 9-10). Essa última 

definição parece ser um esforço inútil, à medida que a ideologia islamista, mesmo nas teóricas mais 

expoentes, manifesta-se declaradamente contrária ao termo feminismo.  

No terceiro grupo estão os questionamentos sobre a possibilidade de compatibilizar Islã e 

feminismo de Shahrzad Mojab, de Haideh Moghissi e de Irshad Manji.  

a) Shahrzad Mojab, iraniana que fugiu para os Estados Unidos em 1983 e atualmente é 

radicada no Canadá. Ainda se declarando de religião islâmica, em seu artigo Theorizing the Politics 

of ‘Islamic Feminism afirma que a reislamização das relações de gênero aprofunda a opressiva 
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estrutura patriarcal e não seriam as interpretações reformistas das fontes religiosas que desafiariam 

o “poder masculino”. Sua opinião é de que as reformas exegéticas propostas pelo feminismo 

islâmico se manterão no âmbito discursivo e não terão poder estatal e político para modificação 

concreta das leis.   

b) Haideh Moghissi, iraniana que mora nos EUA desde 1985, especialista em estudos sobre 

a mulher no Irã, ao fazer sua crítica no livro Feminism and Islamic fundamentalism. The limits of 

postmodern analysis pergunta, sem se aprofundar na resposta, “se o feminismo islâmico é um braço 

do feminismo ou do islamismo”, pois, para ela, feminismo e Islã são inconciliáveis. A ideia central 

do feminismo, para a autora, “é que mulheres e homens são biologicamente diferentes, mas que essa 

diferença não pode ser traduzida em desigual valoração de suas experiências”, sendo 

diametralmente oposta ao principio básico do Islã, que para ela, pode ser assim resumido “o 

Alcorão faz dos homens os administradores dos assuntos das mulheres” (traduções nossas- 1999: 

125-148). Nesse sentido, ela é contundente ao afirmar que a mudança interpretativa do Alcorão e de 

outras fontes islâmicas não passa de argumentação discursiva de âmbito religioso que não se 

reverterá em ação política.  

c) Por fim, Irshad Manji, nascida na África e criada no Canadá, homossexual, que se declara 

ainda muçulmana, mesmo que por um fio, propõe em seu livro Minha briga com o Islã. O clamor 

de uma mulher muçulmana por liberação e mudança uma operação ijtihad baseada na liberalização 

das mulheres, que se resume na necessidade dos países desenvolvidos investirem em mulheres 

muçulmanas para que estas se tornem empreendedoras? Ela considera a atual estrutura política e 

religiosa do Islã incompatível com a emancipação das mulheres, mas possível de se atuar no sentido 

de construção dessa emancipação por meio de uma profunda reforma jurídica, mental e político-

econômica do Islã. Em sua opinião, o ijtihad só seria efetivado se houvesse transformação 

econômica na vida das muçulmanas, que a partir de então teriam condições de fazer as necessárias 

discussões e reinterpretação dos preceitos sagrados. 

O feminismo nas sociedades muçulmanas tem quase um século de história e é uma das 

expressões da intersecção da modernidade com o Islã. Surgindo enquanto consciência feminista por 

volta dos anos 1890 em publicações da Turquia inspiradas nos modos de vida seculares franceses. 

Contudo, como movimento organizado e independente, que luta pelo reconhecimento dos direitos 

da mulher e pelo fim de qualquer forma de dominação sexista e misógina, floresceu um pouco mais 

tarde, nos anos 20, no Egito, com a líder feminista Huda Sha’rawi (1879-1947) fundando, em 1923, 
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a União das Feministas Egípcias (al-Ittihad al-Nisa'i al-Misri) e se consolidando com  Duriyya 

Shafiq (1908-1975) fundando em 1948 a União das filhas do Nilo (Ittihad Bint al-Nil).   

Esse feminismo egípcio passou por algumas mudanças ideológicas que podem ser 

compreendidas em cinco grandes fases: (1) o feminismo liberal radical, de 1920 a 1940, 

representado por feministas muçulmanas educadas na França ou em escolas francesas; (2) o 

feminismo populista, de 1940 a 1950, representado, em especial, por feministas de formação 

marxista; (3) o feminismo sexual, de 1950 a 1970, representado principalmente pela médica egípcia 

Nawal el Saadawi; (4) o feminismo ressurgente
7
 dos anos 80 (Badran, 2009: 120-133); e, (5) o 

feminismo islâmico, pós-anos 90, resultante do encontro entre o feminismo secular e os 

movimentos de mulheres pela reislamização
8
, que, nesse momento, estava presente na maior parte 

das sociedades muçulmanas e pós-2000, também pode ser presenciado nas diásporas muçulmanas, 

em especial, nas dos EUA e nas da Europa.  

O encontro desses dois movimentos opostos, de um lado, o feminismo secular e, de outro, o 

ativismo de mulheres islamistas foi intensificado a partir dos anos 90. Porém, muito antes, já se 

tinham demonstrações públicas de suas lutas em comum ou de seus debates ideológicos que ora 

eram de tolerância, como nos primeiros anos do surgimento dos dois movimentos (20 a 50), em 

que, ainda concentrado no Egito as relações eram mais ou menos cordiais e partilhavam algumas 

metas, como a luta anticolonialista; ora de extrema rivalidade, como nos anos 70 e 80 (em um 

âmbito territorial bem maior, pois essa relação podia ser presenciada em outros países, como por 

exemplo, na Turquia, no Irã, no Paquistão e outros
9
): as feministas acusando as islamistas de 

ativismo reacionário, conservador e de apoio às concepções fundamentalistas de subordinação da 

                                                           
7
 Ressurgente devido ao fato de que ao mesmo tempo em que Gamal Abdel Nasser (governando de 54 a 70) 

programava medidas de Estado para emancipação feminina, chamadas comumente de “feminismo de Estado”, ele 

reprimia violentamente todo o movimento independente de mulheres, como exemplifica a prisão e a tortura de Duriyya 

Shafiq (que não aguentando a pressão e o isolamento se suicidou em 1976, cf. Ahmed, 1992: 206). Tais intervenções 

repressoras foram as maiores responsáveis pelo adormecimento do feminismo no Egito até meado dos anos 80. 
8
 A reislamização ou reavivar islâmico corresponde a um processo de mudanças socioculturais e políticas que vem 

ocorrendo no mundo muçulmano e/ou grupos muçulmanos de outros países (especialmente europeus) envolvendo a 

observância aos princípios e às condutas religiosas do Islã. Trata-se de um processo impulsionado principalmente por 

fundamentalistas, cuja participação na política interna e o seu crescente controle sobre a sociedade civil de países 

muçulmanos vem ocasionando um “alargamento da base social do islamismo” (Demant, 2004: 247). 
9
 Esse encontro e/ou diálogo entre mulheres islamistas e feministas seculares estiveram presentes em muitos países 

muçulmanos, como por exemplo, nos casos: a) na “guerra do véu”, anos 80, da Turquia (quando o governo proibiu o 

uso do véu em instituições públicas) e o feminismo secular apoiou o direito das mulheres islamistas de usarem o hijab; 

b) no Iêmen em que islamista e feministas seculares usaram o discurso do Islã para mobilizar mulheres pela 

participação no parlamento das eleições de 1997 e  juntas também lutaram contra os itens reacionários das leis, fazendo, 

em 1997, um projeto para a reforma do código de status pessoal e da lei da família; e, c) a elaboração de um primeiro 

caderno, em 1995, por feministas seculares e mulheres islamistas, em um painel de discussão, no Cairo, intitulado “ao 

redor do espectro feminista-islamista” (Badran, 2009: 217). 
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mulher; e as islamistas acusando o feminismo de inadequado, pois, segundo elas, associava-se ao 

Ocidente, ao colonialismo e à religião judaico-cristã, além de considerá-lo uma imoralidade.  

Entretanto, essa alternância possibilitou um novo panorama, a admissão por parte de 

algumas expoentes islamistas de que poderiam aprender com a história do feminismo num esforço 

para construir uma teoria islâmica de liberação das mulheres. Ao mesmo tempo em que os 

chamados desses movimentos de reislamização continuavam no sentido de um retorno das mulheres 

aos espaços domésticos, algumas de suas militantes, seguiam uma direção ideológica diferente. Por 

exemplo, a já mencionada Safinaz Qazim que passou a escrever, nos anos 80 e 90, sobre o trabalho 

e as regras societárias para as mulheres. Em sua opinião, o chamado para as mulheres deixarem os 

seus trabalhos não é “verdadeiramente islâmico”. Em uma revista egípcia para mulheres, Metade do 

Mundo (Nus al-Dunya), ela publicou, em 1990, um artigo dizendo: “a mulher tem que recuperar os 

seus direitos legais garantidos a ela pelo Islã” e a sua “participação na construção de uma sociedade 

islâmica avançada” (apud, Badran, 2009: 152 - traduções nossas).  

Nos primeiros anos da década de 90 o feminismo secular se via bastante desafiado pela 

militância de mulheres no islamismo, que como novas observantes religiosas questionavam a sua 

validade para o Islã. Nesses anos parece ser possível identificar amplamente no Egito, na Turquia e 

no Irã um tipo de “feminismo” ou o que Margot Badran chama de “ativismo de gênero”, que se 

“distinguia das fronteiras ideológicas do islamismo e do feminismo politicamente articulado” 

(traduções nossas - Badran, 2009: 141 e 216). Esse ativismo em conformidade com a produção 

teórica de estudiosas muçulmanas se transformou em um movimento formalmente intitulado de 

feminismo islâmico.  

O feminismo islâmico se autodefine como um movimento que objetiva recuperar a ideia de 

ummah (comunidade muçulmana) como um espaço compartilhado entre homens e mulheres. Para 

isso, ele utiliza a metodologia de releitura das escrituras do Islã, baseando-se no conceito árabe de 

ijtihad
10

 (interpretação livre e racional das fontes religiosas). Sua formulação discursivo-

metodológica é de busca pela justiça e pela emancipação das mulheres, exposta por meio de 

releituras dos textos sagrados numa perspectiva feminista. Sua espinha dorsal metodológica é a 

prática do tafsir (comentários sobre o Alcorão) (Badran, 2009: 323-231), mas também são seus 

                                                           
10

 Essa metodologia de Ijtihad foi utilizada como ideia central do movimento modernista islâmico liderado por 

Muhammad ‘Abduh no fim do séc. XIX e início do séc. XX, no sentido de compatibilizar o Islã com a modernidade 

(Badran, 2009: 222).  A interpretação do Alcorão sob uma perspectiva de gênero e com a ideia de que os ideais 

patriarcais subvertem os “verdadeiros preceitos islâmicos” foi realizada pioneiramente, em 1928, por uma libanesa, 

Nazira Zain al-Din (Mojab, 2001). 



 

10 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN 2179-510X 

objetos de releituras os ahadith (dizeres e ações do profeta Muhammad) e o fiqh (jurisprudência 

islâmica).  

Uma primeira afirmação do feminismo islâmico sobre o Alcorão é de que a divisão, 

hierárquica e biologizante das funções na família e na sociedade, justificando a desigualdade, não é 

alcorânica, é cultural e social (Badran, 2009: 331). Para esse movimento as passagens do Alcorão 

explicitamente de igualdade estão sendo deixadas de lado ou pouco observadas, como os casos dos 

versículos a seguir: a) (sura 49, aya 13- al-Hujurat) “Oh, humanidade. Nós criamos vós de um 

único par de um masculino e feminino e feito vós em tribos e nações que vós podeis conhecer um 

ao outro (não que vós podeis desprezar um ao outro). O mais honrado de vós diante de Deus é o 

mais justo de vós (aquele que pratica o mais taqwa – consciência de Deus ou piedade)”
11

; b) (sura 9 

aya 71-al-Tawbah), “os crentes, masculinos e femininos, são protetores (‘awliyya) uns dos outros”
12

 

(Badran, 2009: 248 e 249). 

Um exemplo de reinterpretação do Alcorão, do ponto de vista feminista islâmico é a do 

versículo sobre o momento em que uma mulher está para dar à luz e amamentar e o homem é 

chamado pelo Alcorão para auxiliá-la: (sura 4 aya 34 -al-Nisa’i), “homens são responsáveis por 

(qawwamuna ‘ala) mulheres porque Deus deu a um mais do que o outro (bima faddalan) e porque 

eles as apoiam com os seus recursos” (Badran, 2009: 248)
13

. Feministas islâmicas, dentre elas 

Azizah al-Hibri, demonstram que o termo qawwamuna ‘ala transmite a noção de “prover para” o 

momento do nascimento e da criação, mas ele não indica que a mulher não possa prover por si 

mesma os recursos necessários. O termo qawwamuna ‘ala, para elas, não é um discurso 

incondicional da autoridade masculina como supõe a interpretação clássica masculina, que acaba 

por tornar uma situação condicional e contingente em universal (Badran, 2009: 248- 249).   

Com relação aos ahadith, a formulação central do feminismo islâmico é de que as 

interpretações vigentes das escrituras sagradas atribuem posicionamentos misóginos ao profeta, 

contudo seria possível enxergar esses textos sem esses posicionamentos, como pretendeu a 

feminista islâmica turca Hidayet Tuksal
14

 ao utilizar a metodologia de releitura para expor os 

ahadith misóginos como espúrios cf. Badran 2009: 332-333. Essa linha metodológica de releitura 

                                                           
11

 “Oh humankind. We have created you from a single pair of a male and a female and made you into tribes and nations 

that you may know each other [not that you may despise one another]. The most honored of you in the sight of God is 

the most righteous of you [the one practicing the most taqwa]”. 
12

 “The believers, male and female, are protectors (‘awliyya) of one another”. 
13

 “Men are responsible for (qawwamuna ‘ala) women because God ha given the one more than the other (bima 

faddala), and because they support them from their means”. 
14

 Ela trabalha em Dinayet (Department of Religious Affairs) na Turquia, que supervisiona 76.000 mesquitas públicas, 

em um projeto para remover os ahadith misóginos das coleções da Dinayet e de outros livros religiosos de ampla 

circulação (Badran, 2009: 333). 
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dos ahadith foi também usada nos anos 80 por Fatima Mernissi, socióloga marroquina, em seu livro 

Women and Islam: an historical and theological enquiry
15

, que foi considerado um texto pioneiro 

de linguagem feminista islâmica, embora Mernissi se declare feminista secular (Badran, 2009: 314). 

Com relação ao fiqh (jurisprudência islâmica), a releitura central é a ideia de que essa 

legislação é marcadamente patriarcal, refletindo a sociedade do século IX, quando as quatro escolas 

igualmente válidas de Direito na aplicação da jurisprudência islâmica (Hanafi, Maliki, Shafi'i e 

Hanbali), conforme Ruth Roded (1999: 95) e Badran (2009: 333). Com o objetivo, então, de 

transformar essa jurisprudência e, em consequência, a sociedade, o feminismo islâmico reivindica a 

justiça social. Porém, como esse direito não se realizaria completamente dentro de um sistema 

patriarcal, considerou-se necessário eliminar todos os traços de patriarquia do Islã (Badran, 2009: 

323). Ziba Mir-Hosseini, por exemplo, com esse objetivo, desenvolve análises sobre o fiqh, 

seguindo a linha do feminismo islâmico, que diferencia o fiqh (o conjunto de leis de fundamentação 

da xaria) como sendo fruto de elaboração dos homens, enquanto a xaria seria a revelação divina. 

Mir-Hosseini enfatiza: “há uma diferença entre jurisprudência derivada de seres humanos e a 

interpretação e xaria ou “a fé” como revelação incorporada no Alcorão. A sobreposição fiqh e xaria 

criou um cordão sanitário ao redor das construções patriarcais de jurisprudência, efetivamente 

bloqueando as ideias e ações de leituras e práticas igualitárias do Islã” (apud Badran, 2009: 333-34 

tradução nossa).  

O feminismo islâmico tem avançado no sentido da conscientização de gênero nos meios 

populares e nos interiores dos meios privados, porém não tem amplitude como o feminismo secular, 

e nas lutas práticas e/ou mudanças de lei sua atuação tem sido bastante limitada e somente tem 

conseguido intervenções importantes ao se associar ao feminismo secular e a órgãos internacionais.   
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Islamic feminism: a proposal 

Abstract: the Islamic feminism is defined here as a political-religious movement developed by 

intellectuals of Muslim origin, who can be broadly characterized for having a discourse and a 

practice feminist, based on the reinterpretation of the religious sources of Islam to rethink the 

position of women in Muslim society. It is self-defined as a movement which aims the recover the 

idea of ummah (Muslim community) as a shared space for men and women. For this, it uses the 

methodology of re-reading the scriptures of Islam, based on the Arabian concept of ijtihad (free and 

rational interpretation of religious sources). Its discursive-methodological formulation is over the 

search for justice and women´s emancipation that would be exposed by means of re-readings of the 

sacred text in a feminist perspective. The center line of its methodology is the practice of tafsir 

(commentaries over the Koran). Besides the Koran, the ahadith (sayings and deeds of Prophet 

Muhammad) and the fiqh (Islamic jurisprudence) are also objects of reinterpretation.  

Keywords: Islamic feminism, Secular Islamic, Muslim women. 


