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O Boletim RI Up2Date 
 
O Boletim RI Up2Date é parte do projeto da graduação em Relações Internacionais UniBH RI Up2Date, que 

visa formar um corpo discente capacitado e apto a analisar questões atuais do ambiente internacional. 

Semestralmente, temas que vêm sendo objeto de atenção da mídia e cobrados em processos seletivos são 

selecionados pela equipe de docentes. As questões levantadas são discutidas em mesas redondas entre 

os alunos, provocados pelos professores a construírem uma discussão informal e provocadora.  

 
Para enriquecer os debates, os professores do curso de Relações Internacionais e seus pesquisadores 

convidados enviam ao Boletim RI Up2Date textos próprios e/ou referências relevantes para o campo. A 

finalidade desse compêndio é levantar pontos mais polêmicos do tema sob apreciação, e proporcionar aos 

alunos base para a fundamentação de seus argumentos nas mesas-redondas. Nesse volume, teremos a 

discussão sobre Estado Islâmico, tema mais votado pelos estudantes para fazer parte dos debates em 

2015/1. 

 

 

Boa leitura! 
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O terrorismo suicida: desmistificação, novas abordagens e novos contextos 
Aurélia Neves1 

 

O terrorismo não é um fenômeno novo. Apesar disso, ainda demanda que seja estudado e analisado com 
profundidade, em todos os campos, tais como Ciência Política, Sociologia e nas Relações Internacionais. 

Não existe um conceito único e inequívoco para o terrorismo, seja no Direito Internacional ou no âmbito das 

organizações internacionais. Alguns Estados desenvolvem seus próprios conceitos para utilização em suas 

políticas e legislação doméstica, como é o caso dos Estados Unidos. Entretanto, vale notar, que mesmo 

dentro dos EUA, o Departamento de Estado utiliza um conceito para terrorismo e o Congresso americano é 

adepto de outro (ATRAN, 2003, p. 1534). Esse exemplo ilustra bem a complexidade do assunto.  

 

Em relação especificamente ao terrorismo suicida, o tema é ainda mais controvertido. Estudos mostram 

que 80% dos ataques suicidas desde 1968, ocorreram depois dos atentados ao World Trade Center, em 
Nova Iorque, em 11 de setembro de 2001. Essas estatísticas demonstram a propagação e a força que esse 

tipo de ataque ganhou após esse atentado terrível e tão destrutivo. A investigação acerca dos motivos 

dessa escalada, a lógica do terrorismo suicida e os motivos pelos quais as organizações terroristas se 

utilizam dele são campos abertos para serem desenvolvidos pela academia. Além disso, esses são 

problemas concretos que os governos ao redor do mundo precisam lidar. Entender o terrorismo e suas 

vertentes é fundamental para desenvolver políticas domésticas e internacionais de combate e prevenção.  

 

Vale dizer que, a própria nomenclatura desse fenômeno é controversa. Boa parte da literatura refere-se a 

ele como “terrorismo suicida” e usam o termo “martírio” como sinônimo, enquanto outros autores, mais 
engajados em estudos culturais e religiosos do Islã, preferem usar apenas “martírio”, conscientes dos 

significados e valores que esse termo carrega culturalmente dentro de várias comunidades muçulmanas. O 

terrorismo suicida é um fenômeno relevante desde os anos 1970 (ATRAN, 2003, p. 1535) e, ainda hoje, 

vários mitos sobre esse tipo de ação ainda prevalecem. Desde os ataques de onze de setembro, a ameaça 

terrorista tornou-se mais vívida na cultura popular e, assim, muitas concepções inadequadas a seu respeito 

passaram a fazer parte do senso comum.  

 

                                                
1 Mestranda em Relações Internacionais pela PUC Minas. 
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Estudos da primeira década dos anos 2000 mostram que crenças antigas acerca do perfil dos terroristas 

suicidas estão erradas. Eles não são sociopatas loucos que têm desejo de morrer. As organizações 

terroristas usam essa estratégia de ataques suicidas de maneira bem pensada, planejada, como parte de 

uma campanha articulada de eventos, com uma estratégia racionalmente traçada. O martírio é fenômeno 

enraizado e respeitado nas comunidades nas quais os conflitos são locais e agrega apoio às organizações 

que o utilizam.  

 

Ainda que sejam tipicamente nascidos e criados em países pobres, com grandes desigualdades sociais e 
sérios problemas econômicos, os terroristas não são sempre pobres, desesperados e sem educação 

formal. Muitos deles têm educação formal acima da média de seus países, eles costumam ser socialmente 

bem ajustados em suas comunidades, com família constituída, amigos e emprego (ARGO, 2006, p.1). A 

atualização dessas informações acerca de quem são os terroristas, é importante para a compreensão do 

fenômeno e, principalmente, para desenvolver melhores políticas voltadas para a prevenção do terrorismo 

globalmente.  

 

Apenas rotular os terroristas suicidas como loucos e as organizações das quais eles fazem parte como 

irracionais é uma forma de subestimá-los. O terrorismo suicida é uma estratégia racional utilizada porque 
dá resultados. As organizações terroristas conseguem concessões de seus inimigos e apoio de suas 

comunidades através dele (PAPE, 2003, p. 344). A compreensão das raízes, do sentido de comunidade e 

da moralidade que molda os mártires é essencial para melhores políticas e programas internacionais de 

combate ao terror.  

 

O desafio que surge é adequar essa literatura que pretendia atualizar os perfis e o conhecimento acerca do 

terrorismo suicida para o contexto posterior aos atentados de onze de setembro para o cenário atual, ainda 

mais complexo, no qual a jihad se pretende global e o uso das mídias (ARGO, 2006, p. 4), por grupos como 

o Estado Islâmico, que busca a radicalização de novos militantes em qualquer parte do planeta. O 
fenômeno dos foreign fighters ganha escala e novas dimensões, apesar de não ser novidade, em termos. A 

insegurança quanto a esses novos elementos, pelas características mencionadas, não poupa nenhum país 

do mundo. Mesmo que o terrorismo não seja assunto prioritário na agenda acadêmica no Brasil, a 

gravidade e amplitude do fenômeno e a participação do país como sede de eventos internacionais como foi 

a Copa do Mundo e como serão as Olimpíadas e, ainda, a intenção de destacar-se no cenário global, faz 



9	  de	  maio	  de	  2015	  (Vol.	  5)	  
Boletim	  RI	  Up2Date	  

5	  

	  

Av.	  Prof.	  Mário	  Werneck,	  1685	  -‐	  Estoril	  -‐	  CEP:	  30455-‐610	  BH/MG	  

com que seja importante que os pesquisadores e governantes brasileiros participarem e tomarem 

conhecimento dos debates sobre o tema.  
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Terrorismo 
 

Thiago Corrêa Malafaia2 
 
 

O Estado Islâmico é, atualmente, uns dos grupos mais afamados que recorrem à violência política como 

recurso de poder, seja em termos de adesão a suas práticas por parte de voluntários do mundo inteiro, seja 

em termos do consenso criado, principalmente por governos do "Ocidente", mas não só por eles, de que é 

necessário combatê-lo. A grande maioria dos observadores, analistas, governos e a mídia, de modo geral, 

consideram o Estado Islâmico do Iraque e Levante (ou Estado Islâmico do Iraque e da Síria, como ele é 
mais conhecido atualmente — do inglês ISIS) um grupo terrorista. É preciso chamar a atenção, contudo, 

para o fato de que chamar alguma organização de "terrorista" tem consequências inatas do próprio ato de 

fala, linguístico, tanto como local, como prática, assim como fenômeno, pela própria carga pejorativa que o 

termo supõe e incorporou desde o final do século XIX até hodiernamente. A situação se complica bastante 

pelo fato de que o "terrorismo" é um conceito deveras contestado e não há, hoje, consenso na literatura, 

sobre o que ele supõe, bem como de acordo com quais critérios ele deve ser classificado: se com relação 

ao ato em si; se com relação às vítimas; ou se com relação aos perpetrantes; ou se com relação a alguma 

combinação das três coisas. A dificuldade em fazê-lo aparece, por exemplo, em trabalhos seminais como 

aquele de Schmid e Jongman (1988). 
 

O terrorismo não é algo novo, tanto prática quanto fenomenologicamente. Em termos de Relações 

Internacionais, é um tema que ganha imensa popularidade após os atentados de 11 de setembro de 2001. 

Há algumas tradições teóricas em RI que tentam dar conta da complexidade da coisa as quais cito, 

especificamente, a realista, a liberal e a crítica. 

 

Com relação à tradição realista, ela coloca ênfase na dicotomia estado/entidade não-estatal. O terrorismo é 

geralmente visto como um uma forma de contestação violenta ao poder estatal e à ordem estabelecida. Em 

essência, ela enxerga a situação como uma disputa de poder, pura e simplesmente entre os haves (o 
Estado) e os have-nots (grupos não estatais) e as motivações dos grupos são meramente estratégicas. 

Destarte, preme que o Estado aja no sentido de preservar o status quo (principalmente no sentido da 

definição weberiana de Estado) usando os meios necessários para proteger a sua própria população (ainda 

que isso signifique que determinados governantes e membros do aparato estatal tenham de "sujar as suas 

                                                
2 Doutorando em Relações Internacionais pela PUC Minas. 
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mãos", o que levanta várias questões éticas e morais que, devido ao pouco espaço, não serão elucidadas 

aqui). 

 

A tradição liberal, assim como a realista, também vê o terrorismo como uma prática basicamente associada 

a atores não-estatais. Contudo, os liberais não acreditam que o terrorismo é motivado, tão somente, por 

poder ou pela vontade de tomar o Estado para si. Para eles, o papel da ideologia é importante na medida 

em que fornece as motivações aos grupos e indivíduos engajados em tal atividade. Essas podem ser 

políticas ou religiosas, em caráter. Isso, no entanto, sugere um problema definicional bastante sério que 
refere-se ao fato de se poder distinguir ideologias políticas de religiosas, por exemplo. Sobre esse ponto é 

possível tecer um comentário. A ideologia religiosa, ao final do dia, busca reverter uma situação vista como 

injusta. Na medida em que ela interfere no jogo distributivo social, tanto em termos de prestígio da 

determinadas parcelas da população, quanto com relação à alocação de recursos materiais e sociais, como 

com relação à atuação estatal vis-à-vis atores estrangeiros, ela torna-se, pois, política, em seu centro. 

Dessa forma, é possível dizer que a ideologia política funciona como uma variável independente, a 

ideologia religiosa como uma variável interveniente que pode ser utilizada de forma instrumentalizada no 

sentido de obtenção de apoio de parcelas da população ou, mesmo, como identidade unificadora e 

agregadora de paixões sectárias, para conseguir um objetivo político em sua natureza, no caso uma 
variável dependente. Isso apenas para ficar no âmbito da ideologia religiosa. 

 

A tradição crítica esposa duas visões principais com relação ao terrorismo. A primeira é a de que o 

fenômeno pode ser entendido como o assassinato de civis indefesos e, nesse sentido, tanto o Estado como 

grupos estatais pode ser considerados terroristas. Essa é uma perspectiva muito influenciada por 

abordagens marxistas, pós-marxistas e pós-coloniais. A segunda visão, já mais ligada à linha de 

pensamento construtivistas e pós-estruturalista, postula que a maior parte, ou até mesmo todo o 

conhecimento aceito e reconhecido como legítimo sobre o terrorismo é, na verdade, baseado em 

estereótipos e concepções errôneas, muitas vezes recheadas de pré-conceitos, acerca do fenômeno. 
Desse modo, a palavra "terrorista" é utilizada instrumentalmente pelos atores a fim de deslegitimar as 

ações de seus adversários políticos, associando-os a uma imagem de imoralidade, falta de ética e violência 

indiscriminada. Eles apontam o slogan e ações governamentais na chamada "Guerra contra o Terror" como 

o evento que mais epitomiza essa visão. 
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Seja como for, todas essas visões competem no sentido de tentar criar um conceito aceito sobre o 

terrorismo. Contudo, essa não é a única dificuldade em tratar o tema. O caráter prático do fenômeno, em si, 

já é algo bastante complicado. Há relativo consenso na literatura no sentido de que é possível traçar 

paralelos entre o terrorismo e a guerra assimétrica. No entanto, é necessário, também, uma definição do 

que seria esse conceito amorfo, principalmente no que remonta às suas consequências operacionais e 

táticas, para todos os envolvidos. Ainda que a atividade de grupos terroristas tenha alguma semelhança 

com a guerra de guerrilha, cujo objetivo é minar a determinação de um oponente muito mais poderoso 

militarmente, através do prospecto de uma guerra longa e sem expectativas de se acabar com o inimigo 
através de uma batalha ou ataque decisivo, as semelhanças acabam aqui. Isso trás desdobramentos, 

também, para o caráter jurídico dos diversos países que tentam, através da aprovação de novas leis, tratar 

com mais eficiência o tema, ainda que com graus diferentes de ética. 

 

É justamente aqui que entra o Estado Islâmico do Iraque e Levante. Através da publicização de suas 

ações, principalmente via internet e redes sociais, o grupo busca, ao mesmo tempo, adesão de novos 

"recrutas" atraídos pela violência, senso de aventura, afinidade ideológica e/ou outras motivações; bem 

como como forma de propaganda política pelo próprio ato de mostrar ao mundo assassinatos (de nacionais 

ocidentais, é importante que se diga) gravados. A motivação do grupo é estritamente religiosa, como 
defenderia a tradição liberal? É possível combater o grupo meramente por vias da força bruta, como prevê 

a tradição realista? O Estado Islâmico responde com violência a um padrão de violência já praticado pelos 

diversos governos regionais e internacionais que atuam e tem influência sobre a região? Ou, classificar o 

grupo como terrorista, ao invés de, digamos, "guerreiros da liberdade" é apenas um subterfúgio para 

deslegitimar sua atuação política, como prevê a tradição crítica? Tudo isso será discutido no encontro do 

dia 09/05/2015. 
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Discutindo Estado(s) Islâmico(s): A República Islâmica do Irã 
Caio Jardim-Sousa3 

 
 

Popularizado pela atuação de grupos políticos no Oriente Médio e sua propagação na mídia ocidental, o 

termo Estado Islâmico tem conotações diversas e raízes semânticas que transcendem as teologias 

atribuídas a grupos e líderes de movimentos radicais de todo o mundo. É preciso evitar confusões 

semelhantes a essa e a outros casos expressivos a nível global, como a associação entre republicanismo 

irlandês e o Exército Republicano Irlandês (IRA) devido à publicidade dada aos atentados na Grã-Bretanha 

durante a década de 1990, ou a correlação feita entre o povo tâmil do Sri Lanka, o nacionalismo tâmil e o 

movimento de contestação e separação política Tigres Tâmeis (LTTE).  

 
Existem duas noções identificáveis que são atribuídas ao termo Estado Islâmico. A princípio, é 

constantemente levantada a estrutura de governo califado como uma forma “primogênita” dessa 

organização política. O problema com tal associação é a ausência de um reconhecimento do califa 

enquanto uma estrutura antiga que engendra uma série de relações sociais e políticas, não caracterizando 

propriamente um “Estado”, da forma como compreendida pelo Ocidente ou por autores muçulmanos que 

incorporam tal noção a suas teorias. Essa figura de poder, que pretendia representar a comunidade 

muçulmana (Ummah) como uma totalidade usualmente compreendia uma estrutura imperial e despótica de 

pouca proximidade às discussões modernas sobre o que um Estado Islâmico deve ser.  

 
Por que é um anacronismo tão grande caracterizar estruturas imperiais como um Estado islâmico? Em 

grande parte devido ao fato de que a discussão sobre governos muçulmanos é tão nova quanto o século 

XX (KHAN, 1973). Após o surgimento de movimentos nacionalistas islâmicos das décadas de 1920-1930, 

seguindo a queda do Império Otomano, a noção conceitual de um Estado Islâmico surgiu por meio do 

partido de vanguarda paquistanês Jamaat-e-Islami, fundado durante as crises de independência de Índia e 

Paquistão da década de 1940. Seu líder, Abul Ala Mawdudi, com extensa biografia expõe tal governo: uma 

forma Islâmica de organizar economia, sociedade, lei e costumes; tendo em mente condições modernas de 

existência política (MAWDUDI, 1947; MAWDUDI, 1987). 

 
Outros desenvolvimentos históricos, como a descolonização territorial das nações árabes, a luta conceitual 

e política ao redor do nacionalismo árabe — seu apoio e sua oposição — e outras ideologias como o pan-
                                                
3 Graduando em Ciências Sociais pela UFMG. Membro do grupo de pesquisa sobre Sociologia da Religião. 
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arabismo e o pan-islamismo pavimentaram o caminho para que outros autores problematizassem as 

formas de governos islâmicos no século XX. Alguns deles eram Israr Ahmed, Sayyid Qutb e muitos 

envolvidos nos processos de concepção de novos atores internacionais e formação de Estados nacionais 

como Indonésia, Paquistão, Malásia, Egito etc.  

 

Entretanto, um distinto conceito foi colocado por acadêmicos iranianos: o líder político da Revolução 

Islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini; e o propagador ideológico do movimento, sociólogo Ali Shariati. A 

derrubada do shah do Irã pela sublevação popular em fevereiro de 1979 levou à consequente 
reorganização do Estado iraniano pelos líderes políticos e religiosos da revolução, que tomara o poder em 

uma grande confusão sobre as maneiras de organizar sua subida à legitimidade política. Ambos os 

ideólogos buscaram formas legítimas de governo que poderiam incluir a população, criar instituições e ao 

mesmo tempo manter as tradições islâmicas.  

 

Em suas ideias, Shariati criticava o papel do clero na política, mas Khomeini fez-se claro ao afirmar que 

uma sociedade islâmica, por meio de um governo islâmico, requer direção. Defendendo um regime onde 

figuras religiosas têm um papel de proteger e guardar as instituições, Khomeini e o clero formaram uma 

forma de governo que mistura sistemas e cria estranhamentos às retóricas do Ocidente. Ao juntar religião, 
sociedade, política e economia, a República Islâmica é incorporada na discussão sobre o que é um 

governo ou um Estado islâmico. As fitas de Khomeini anteriores à derrubada da dinastia Pahlevi foram 

reproduzidas e espalhadas pelas 80.000 mesquitas do Irã (COGGIOLA, 2008), tendo papel importante ao 

propagar que o governo islâmico, contrário à estrutura monárquica do domínio do shah — carregado de 

corrupção e desigualdade social —, seria uma verdade “república do povo” por ser construída ao redor da 

identidade do muçulmano: uma república islâmica para muçulmanos. Suas visões políticas são mais 

facilmente encontradas em seu livro Velāyat-e faqīh.  

 

Ao dissolver antigas estruturas de governo no Irã, os líderes da revolução que tomaram o Estado 
reconstruíram e reorganizaram um importante ator no sistema-mundo, mudando o papel do Irã nas 

relações internacionais. O novo Estado seria organizado pela ideologia dos faqīh (expertos em 

jurisprudência islâmica). A governança dos faqīh (chamada de velāyat-e-faqīh) significaria o 

estabelecimento e a manutenção de instituições políticas islâmicas, como prescrito pelo Corão, onde o 

critério para a construção das leis seria estabelecido pelo clero, possuidor de importante parte dos três 

poderes. Não obstante, isso não significa que algumas instituições democráticas — com certo limite — não 
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sejam aceitas. A teologia política do khomeinismo cultua o fato de que as leis estabelecidas pelo profeta 

Muhammad para comandar a comunidade muçulmana dos primeiros tempos é prova suficiente de que os 

muçulmanos precisam de um comando islâmico. A razão pela qual o khomeinismo adota tal forma de 

dominação é explicada em seu livro: 

 
O corpo de leis, por si só, não é suficiente para uma sociedade ser reformada. Para que a lei 
garanta a reforma e a felicidade do homem, deve haver um poder executivo e um executor. Por 
tal razão, Deus Todo-Poderoso, além de revelar um corpo de leis — i.e., as ordenações da 
sharī’ah —, colocou sobre nós uma forma participar de governo junto à instituição executiva e 
administrativa. (...) O Mais Nobre Mensageiro comandou as instituições executivas e 
administrativas da sociedade muçulmana. Além de convergir a revelação, expandir e interpretar 
os artigos de fé e as ordenanças e instituições do Islã, ele levou a frente a implementação da lei 
e o estabelecimento das ordenanças do Islã. Trazendo à existência, portanto, o Estado Islâmico. 
(...) Depois do Mais Nobre Mensageiro, seu sucessor teve o mesmo dever e a mesma função. 
Quando o Profeta apontou um sucessor, não foi somente para o propósito de expandir os artigos 
de fé e de lei: foi para a implementação da lei e a execução das ordenanças de Deus. (AL-
KHOMEINI, 2004). 

 

A defesa de um governo islâmico vem quando, de acordo com Khomeini, o domínio clerical sobre os 

muçulmanos deve continuar mesmo após a morte do Profeta — e assim deve continuar até o fim dos 

tempos . É por tal razão que os Iranianos necessitam de um governo islâmico, e para tal cosmopolítica a 

queda do shah é um exemplo de como qualquer forma de governo secular corre o risco de desmoronar 

perante a população. Se alguma vez questionado, o muçulmano deve responder que Deus apontou seu 
líder. A racionalização mais comum para a se justificar a detenção de poder nas mãos do clero e muitos 

sistemas políticos comandados por meio da religião é a escolha divina. As leis de Deus são de um alcance 

diferente da lei dos homens. Esse é um dado importante para se levar em conta. 

 

Mas governos também podem ser formados a partir de combinações mistas. A existência de um Estado 

Islâmico não significa, necessariamente, uma monarquia despótica — como as presentes em muitos países 

do Golfo, criando um governo tribal que vêm de redes familiares (Arábia Saudita ou Qatar) —, mas uma 

nação que se serve de certas instituições democráticas, tomando parte no sistema internacional mantendo 

partes tradicionais de sua história.  
 

Para propósitos formais devemos compreender que, para além do sistema de estruturas de poder social — 

cuja análise toma um grande esforço de tempo —, o Irã possui quatro instituições que fazem parte da 

centralidade do sistema legal. Além de um Parlamento (Majlis) e um presidente eleito, o país possui uma 

assembleia interessante denominada Majlis-e Khobregan, vulgarmente traduzido como “Conselho de 
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Expertos”, cujos membros especialistas em liderança e lei corânicas (teólogos avaliados pela comunidade e 

democraticamente eleitos como aptos para serem chamados de mujtahids). Este conselho tem o dever de 

eleger o religiosamente apoiado líder do Irã (o Jurista Guardião, ou Vali-e faghih-e iran) e supervisionar 

suas atividades, relacionadas à constitucionalidade de acordo com a lei e ética islâmicas (GANJI, 2008). O 

Jurista Guardião — prefiro utilizar este termo ao popularizado Líder Supremo — tem o papel de apontar os 

comandantes de importantes instituições, como as Forças Armadas, as redes nacionais de comunicação, 

as fundações religiosas, os líderes religiosos de cidades, o presidente da Suprema Corte, o Procurador-

Geral e, controversamente, aprovar e descartar candidatos à eleição presidencial. É notável que lideranças 
religiosas e laicas se intercalam em meio à confusa estrutura política.  

 

Isso tem levado a conflitos. Certas instituições tradicionais do Islã xiita, sistemas tradicionais e relações 

clientelísticas características da história iraniana entram em conflito com instituições democráticas. 

Governos eleitos têm de lidar com as relações de patronato que se tornam um desafio para os partidos 

reformistas do Irã (ALAMDARI, 2005). Algo é esperado quanto dois sistemas colidem frente às ideologias 

por trás da criação da República Islâmica e suas contestações ao longo de seu desenvolvimento histórico.  

 

A existência de um sistema como a República Islâmica do Irã situa o caráter de diversidade nos debates 
sobre o que é de fato o termo Estado islâmico. A criação constante de termos populares por redes de 

comunicação neblinam os debates acadêmicos e tomam por verdades conceitos com diversidade 

semântica e abordagens em diversos contextos. Antes de falarmos em estados ou repúblicas islâmicas, em 

governos e estruturas de poder em sociedades muçulmanas, devemos ir de contramão às tentativas 

simplistas e homogeneizantes do senso-comum e do discurso midiático.  

 

Torna-se um desafio em pauta nas Relações Internacionais a atuação de governos muçulmanos, 

devidamente reconhecidas suas diversidades constitucionais (se são repúblicas, monarquias, democracias 

etc.), políticas (sobre quais bases de poder se sustentam, sua institucionalização), sociais e religiosas — a 
diversidade dentro do próprio Islã pode significar uma mudança abrupta na concepção cosmopolítica de 

líderes, movimentos e cidadãos — . Para tal, cabe ao papel do intelectual reconhecer possibilidades 

distintas em meio a polêmicas que transcendem o meio acadêmico e da atuação institucional. Não há como 

se entender devidamente Islã e política sem o forte acompanhamento de uma “arqueologia das 

informações”, que nos ajudará a entender as sociedades muçulmanas em suas diversas manifestações, 

para além do que nos é posto pelo externo à reflexão social. 
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