
Aula 3 - Religião e fundamentalismo



Religiões monoteístas
• Religiões monoteístas são aquelas em que se acredita na existência de 

uma única entidade divina, criadora do mundo.   

• Há monoteísmos em diversas regiões do mundo, mas na Europa (e 
colônias) e Oriente Médio esta tendência se instalou com mais força.  

• Em ordem cronológica, são três as principais religiões monoteístas: 
judaísmo, cristianismo e islamismo.  

• Podem também ser chamadas de “abraâmicas”, em referencia a 
Abrãao, patriarca das três religiões. As três são relacionadas.
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Judaísmo
• “Ouve, ó Israel: Iahweh (Jeová ou Javé) nosso Deus é o único Iahweh”. 

• Crença revelada por Deus a Abrãao, considerado o patriarca dos judeus e das 
religiões monoteístas.  

• Nome deriva da palavra Judéia, que designava a região onde viviam os hebreus.

• Judaísmo hoje conta com aproximadamente 14 milhões de pessoas, 0,20% da 
população global. 

• Base religiosa do Estado de Israel, que define o judeu como “alguém cuja mãe é 
judia e não pratica nenhuma outra fé”. “Judeu” também designa, hoje, uma 
etnia.



Judaísmo
• A Bíblia judaica equivale aproximadamente ao Antigo Testamento cristão, mas se 

organiza de forma um pouco diferente. São 24 livros. 

• Torá (A Lei) ou Pentateuco: os cinco livros de Moisés. 

• Livros dos Profetas (Neviim). Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oseias, Joel, Amós, 
Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 

• Os escritos (Ketuvim). Salmos (150), divididos em hinos (louvor), orações 
(lamentos) e ação de graças). 

• Talmud: texto usado como orientação pelos rabinos (sacerdotes) em seus 
ensinamentos. Conjunto de leis que eram antes faladas e transmitidas de forma 
oral



Cristianismo
• “Não terás outro Deus além de mim” – primeiro mandamento (Êxodo). 

• Conjunto de religiões que crêem em Jesus Cristo como filho de Deus.  

• As principais divisões são o cristianismo católico, protestante e 
ortodoxo.  

• Há outras divisões, ligadas ou não aos três ramos principais. Exemplos: 
o cristianismo nestoriano (Irã, Iraque, Síria e Ásia Central), cristianismo 
apostólico armênio (Armênia) maronita (Líbano) e copta (Egito). As 
diversas igrejas cristãs divergem quanto à doutrina e a natureza divina, 
humana ou dupla de Cristo.



Cristianismo
• Somadas, as diversas vertentes cristãs atingem 2.2 bilhões de pessoas 

ou 31.5% da população mundial. 

• A base do cristianismo é o judaísmo, porém para o judaísmo Jesus 
Cristo não era o filho de Deus e, portanto, o Novo Testamento não tem 
validade como guia religioso. 

• O cristianismo é, hoje, a maior religião monoteísta do mundo em 
número de adeptos.





Islamismo
• “Não há Deus senão Alá (Deus), e Maomé é seu profeta”. 

• Religião monoteísta que segue o mesmo deus de judeus e cristãos. 
Segunda maior religião monoteísta do mundo (aproximadamente 22% 
da população global). 

• Alá: Literalmente Deus.  

• Islã: literalmente submissão a Deus. 

• Islâmico ou muçulmano: seguidor do islamismo.



Islamismo
• Surgimento: deserto da Arábia, séc VII da era cristã. 

• Não há um sacerdócio organizado como no cristianismo ou judaísmo, 
mas há líderes religiosos. 

• Profeta: Maomé. 

• Livro sagrado: o Corão, Alcorão (“A recitação”). Incorpora todos os 
elementos básicos da mitologia e teologia judaico-cristã, porém com 
outras versões e adicionando elementos da cultura árabe dos sécs. VII e 
VIII d.C. 





Islamismo - divisões internas
• Principais vertentes: sunitas e xiitas. 

• Diferenças baseiam-se na interpretação das chamadas hadiths e na 
sucessão legítima após a morte de Maomé.

• Hadiths: Decisões do profeta e dos primeiros califas (sucesores do profeta), 
transmitidas oralmente ou de forma escrita. Cada seita segue um conjunto 
diferente de hadiths pois há divergências sobre suas legitimidades. 

• Por serem padrões de conduta, as hadiths são a base de muitas leis e 
costumes no mundo islâmico de hoje. Aceitar diferentes hadiths gera 
diferentes formas de ver a religião.



Islamismo - divisões internas
• Após a morte de Maomé a comunidade islâmica original dividiu-se 

entre dois líderes: Abu e Ali. 

• Abu e Ali (e seus sucessores) geraram diferentes hadiths. 

• Os dois grupos lutaram pela “verdadeira fé” (como as guerras entre 
católicos e protestantes na Europa dos séculos XVI e XVII), 
aprofundando a divisão interna do islamismo. 

• A disputa envolvia religião mas também poder no sentido mundano e 
legitimidade frente à comunidade de fiéis.
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Islamismo - divisões internas
• Sunitas: Atualmente 85% a 90% da população islâmica. São maioria em 

quase todos os países islâmicos.  

• Xiitas: Atualmente 10% a 15% da população islâmica.  São maioria 
apenas no Irã, Iraque, Azerbaijão e Bahrein.  

• Governos diferentes da maioria da população: na Síria o governo é 
composto por alauítas (ligados aos xiitas) mas a maioria da população 
é sunita. No Bahrein a maioria da população é xiita (70%) mas a 
monarquia é sunita.





Islamismo - divisões internas
• Assim como no cristianismo, o islamismo também apresenta outras 

vertentes menores: drusos, ibaditas, ismailitas, alauítas e carijitas. 

• Atenção: É comum a generalização que diz que os xiitas são radicais e 
os sunitas moderados. Essa simplificação não corresponde à verdade. 
Cada seita tem subgrupos que podem desenvolver uma leitura mais 
literal ou mais metafórica ou relativista do islamismo.  

• O extremismo dos anos recentes foi desenvolvido por radicais sunitas, 
como Osama Bin Laden, Talibã e Estado Islâmico. Tais grupos seguem 
vertentes denominadas wahhabistas, salafistas ou deobandis.



Religião e cultura
• Historicamente os códigos religiosos estão entre as mais antigas formas 

de se organizar uma sociedade.  

• Princípios como “não matarás” podem ser vistos como uma ordem 
divina ou apenas como uma fórmula que facilita a vida em sociedade, 
evitando um ciclo de mortes e vinganças.  

• Religião, cultura, costumes e tradição se misturam.  

• Como consequência, muitos dos códigos jurídicos antigos ou atuais 
refletem a cultura religiosa de um povo. 



Religião e cultura
• Homofobia, machismo, racismo, intolerância religiosa e aborto estão 

entre os temas que se discute atualmente em muitas sociedades e nos 
quais o componente religioso (por costume, história ou tradição) tem 
um forte peso, que varia entre as pessoas.  

• As religiões aqui citadas condenamem seus textos a 
homossexualidade, este é um componente da homofobia; todas as 
religiões citadas são patriarcais, um fator preponderante quando se 
analisa o machismo e a violência contra as mulheres. Racismo e 
intolerância religiosa se juntam quando, por exemplo, um terreiro é 
atacado. 



Religião e cultura
• Isso não significa que seguir uma religião seja o mesmo que defender 

tais ideias, porém também não se deve negar o peso da tradição 
religiosa sobre tais assuntos.



Fundamentalismo e extremismo
• Fundamentalismo e extremismo (terrorismo) não são sinônimos mas o 

extremismo é um subtipo do fundamentalismo. 

• Fundamentalismo: Interpretação literal dos preceitos de uma religião. 
A questão da interpretação é fundamental. Todos os livros sagrados, 
se lidos ao pé da letra, oferecem trechos de onde é possível extrair 
“instruções” de cunho extremo ou radical.  

• Fundamentalismo pacífico: uso dos valores morais religiosos apenas 
como conduta pessoal, aceitando que outras pessoas da mesma fé 
tenham condutas diferentes, ou que pessoas de outra fé também 
tenham outras visões.



Fundamentalismo e extremismo
• Fundamentalismo violento/extremismo: imposição, na forma de lei 

ou através de atos violentos (terrorismo) de uma visão religiosa que não 
aceita as visões divergentes ou de outros grupos.  

• Pode ocorrer dentro de uma mesma religião: perseguição interna a que 
não é “suficientemente fiel” ou “corretamente fiel”. 

•  Pode ocorrer entre religiões: ataque aos membros de outra religião 
por serem “hereges” ou “infiéis”. 



Fundamentalismo e extremismo, exemplos
• Judaísmo: negar aos palestinos o direito à terras com base em 

argumentos religiosos segundo o qual os judeus são o “povo 
escolhido” a quem as terras em disputa foram dadas por Deus. 

• Cristianismo: Inquisição, ataque a terreiros no Brasil. 

• Islamismo: ação de grupos como o Estado Islâmico, Al Qaeda, Boko 
Haram ou Talibã, contra muçulmanos ou contra membros de outras 
religião (terrorismo).



FUNDAMENTALISMO 
Seguir uma interpretação religiosa de forma 

rígida, literal. 
Presente em diversas religiões.

Pacífico 
Religião como conduta pessoal

Violento: EXTREMISMO 
Negação de outras visões. Imposição de um 

único modelo justificado por sua origem divina.



Extremismo islâmico atual
• Fenômeno associado ao crescimento do poder do ocidente (Europa, 

EUA e aliados) e a uma certa visão segundo a qual há um choque 
cultural sem solução de meio termo entre os extremistas islâmicos e 
as civilizações ocidentais.  

• Interpreta o mundo atual como um momento em que a cultura 
ocidental (judaico-cristã) está se impondo sobre a forma islâmica de ver 
e organizar o mundo.  Esta imposição se dá através da mídia, de 
modelos de vida, valores morais e sociais, questões estéticas, e até de 
invasões militares. O extremista se vê como um guerreiro na linha de 
frente da defesa da sua fé e do seu conjunto de valores.



Extremismo islâmico atual
• Alguns fatores no mundo atual acentuam essa visão: discursos e 

medidas xenofóbicas por parte de lideranças dos EUA e Europa, 
invasões de países ocidentais a países muçulmanos, reações na Europa 
à chegada de refugiados e apoio ocidental a governos autoritários no 
mundo islâmico são exemplos. 

• ATENÇÃO:  o extremismo é um fator numericamente ínfimo 
comparado à população muçulmana como um todo, é algo feito por 
pequenos grupos radicais. Mesmo o grupo Estado Islâmico é pequeno. 
Um levantamento de 2016 indica que o grupo dispõe de no máximo 15 
mil integrantes. Os muçulmanos são aproximadamente 1.6 bilhões de 
pessoas., 22% da população global.



Fundamentalismo na política
• Como visto anteriormente, as decisões políticas dentro de um país 

precisam em geral ser analisadas pelo poder legislativo. Este poder é 
composto por pessoas que carregam seus ideais e valores (sociais, 
morais, religiosos).   

• Muitos legisladores dependem de certos grupos de apoio: assim como 
um político pode ser eleito por um grupo ambientalista, pode também 
ser eleito por um grupo religioso.



Fundamentalismo na política
• Em um Estado laico, religião e política não devem se misturar a ponto 

de impedir os direitos de parte da população. Uma democracia não é 
apenas a vontade da maioria.  

• Se somos todos cidadãos, a democracia deve refletir a vontade da 
maioria respeitando os direitos das minorias. 

• Confunde-se expansão ou conquista de direitos com imposição de 
deveres. 



Fundamentalismo na política
• Autorizar a união homoafetiva não obriga ninguém a se unir a uma 

pessoa do mesmo sexo, apenas possibilita que quem assim quiser o 
faça.  

• Quem acredita que religiosamente é errado não será forçado a nada. 
Cria-se apenas uma igualdade de direitos: se todos são iguais perante 
a lei e um homem e uma mulher podem se casar, então o mesmo 
direito (direito não é obrigação) passa a existir para pessoas do mesmo 
sexo também.


