
Feminismo

? 



“The belief that women should be allowed the same rights, power, and
opportunities as men and be treated in the same way, or the set of activities
intended to achieve this state”. (Cambridge Dictionary)

“The advocacy of women’s rights on the grounds of political, social,

and economic equality to men”. (Oxford Dictionary)

“Feminism is both an intelectual commitment and a political moviment that seeks

justice for women and the end of sexismo in all forms. However, there are many diferent

kinds of feminism.” (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

O que é o Feminismo?



Islâmico? 
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A Autora: Valentine M. Moghadam

• 1952 - Nasceu no Irão, em Theran, numa família de elite;
• Movimento de Estudantes Iranianos & Ativista

Esquerdista;
• Estudo Universitário nos EUA (1978, 1983, 986);
• Areas de pesquisa incluem: "globalization, transnational

feminist networks, civil society and citizenship, and women’s

employment in the Middle East“.
https://en.wikipedia.org/wiki/Valentine_Moghadam

https://en.wikipedia.org/wiki/Valentine_Moghadam


Debate sobre o Feminismo Islâmico

• Contexto – Irão desde 1979
• Definição e Significado de Feminismo



Contexto: o Irão

• Regime do Xá: hijab e chador vistos como “entraves”
ao processo de modernização ocidental.

• Revolução política – apoiada por esquerdistas,
nacionalistas e islamitas.

• Revolução religiosa – aplicação da lei islâmica nas
áreas de estatuto pessoal.

Campanha ideológica massiva que celebrava os
valores islâmicos e denegria os ocidentais, exaltando
o papel das mulheres e constrangendo-as à esfera
privada.

Persépolis, 2008
https://www.youtube.com/watch?v=3PXHeKuBzPY

https://www.youtube.com/watch?v=3PXHeKuBzPY


Contexto: o Irão

1986: 

• Aumento da fertilidade;

• Aumento populacional;

• Declínio da participação da mulher no trabalho, 
principalmente, setor industrial;

• Falta de progresso na alfabetização e realização 
escolar nas mulheres;

• Diferença sexual que favorecia o masculino.



Contexto: o Irão

“Islam did not stand in the way of women’s education, work and
participation in social life or stunt the personal devlopment of women”

• Guerra Irão-Iraque (1980-88);
• Regime de recompensa;
• Negação do ideal da mulher como mãe a tempo

inteiro;
• Distribuição de contracetivos; para homens e

mulheres casados;
• Removidas as barreiras à educação e emprego das

mulheres.



“Islamic feminism have come to insist that gender
discrimination has a social rather than a natural (or
divine) basis and how this could open the door to new
possibilites for gender equality” - Afsaneh Najmabadi

“Whatever concerns women – from their most private to
their most public, from what they should wear and study
to whether and where they should work – are issues that
have been openly debated” - Ziba Mir-Hosseini

Em Defesa do Feminismo Islâmico

http://www.islamandfeminism.org/

Dr Ziba Mir-Hosseini: What is Islamic Feminism: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fzf2D43wcTc

http://www.islamandfeminism.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Fzf2D43wcTc


“Islamic feminism, a movement of womem who have maintained
theirs religious beliefs while trying to promote egalitarian ethics of
Islam by using the female-supportive verses of the Qur’an in their
fight for women’s rights, especially for women’s acess to education”.

Nayereh Tohidi

Em Defesa do Feminismo Islâmico

''Ó fiéis, não vos é permitido herdar as mulheres, contra a
vontade delas, nem as atormentar, com o fim de vos
apoderardes de uma parte daquilo com as tenhais dotado
(…) harmonizai-vos com elas, pois, se as menosprezardes,
podereis estar depreciando seres que Deus dotou de muitas
virtudes.'‘ Alcorão 4:19



“Contra” o Feminismo Islâmico

“In a country like Iran, Islam is not a matter of personal
spiritual choice but rather a legal and political system.”

Aideh Moghissi (Moghadam)

• Reformas da RII limitadas;
• Fortalecimento da legitimidade do sistema islâmico;
• A reinterpretação do Alcorão obscurece as diferenças políticas,

ideológicas e religiosas;
• O termo feminismo tem sido usado de forma “imprecisa” e

“irresponsável”;
• Qualquer interpretação da lei islâmica é problemática;
• Feminismo Islâmico é um paradoxo;
• Defesa do Feminismo anglo Americano.

Persépolis, 2008



“Contra” o Feminismo Islâmico

Véu, Sexualidade, Lei Religiosa?

• “He (Shahidian) is specially critical of growing trend in
Middle East Womens studies where in authors justify
Muslim Women’s veiling, domesticity, moral behaviour,
and adherence to Islamic precepts as signs of individual
choice and identity” (Moghadam 2002)

Persépolis, 2008



“Contra” o Feminismo Islâmico

“Our diference with Islamic feminism its that we don’t try to
fit feminism in the Qur’an. We say that women have certain
inalienable rights. The epistemology os Islam is contrary to
women’s rights. But you can use what you need [to advance
women’s positions]. I cal myself a Muslim and a feminist. I am not

an Islamic Feminist – that’s a contradiction in terms.”

Mahnaz Afkhami (Moghadam 2002)

“Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel
the other (...) So good women are the obedient, guarding in secret that which
Allah hath guarded.”

Alcorão 4:34, tradução de S. Mahmood



O Debate – O Discurso da Academia

Defensores Oponentes
Autores: 
Afsaneh Najmabadi; Ziba Mir-Hosseini; Nayereh Tohidi

Autores:
Haideh Moghissi; Hammed Shahidian ; Shahrazad Mojab; 
Iranian Leftists

Exploração das possibilidades que existem entre o 
Islão e os Interesses das mulheres.

Contra a possibilidade dos ativistas no Islão serem 
descritos como Feministas Islâmicas.

- Direito à Idjtihad e à interpretação Feminista 
baseada na Lei Islâmica da Sharia;

- Revolução Islâmica Iraniana aumentou a consciência 
de género;

- Proposta de lei com divisão mais justa de heranças 
derrotada em parlamento, 1998;

- Número cada vez maior de mulheres que 
concorrem e são eleitas para o Parlamento e 
Assembleias Locais.

- Negação da agência das mulheres na República 
Islâmica;

- Rejeição do movimento da reforma no Irão;
- Rejeição da ideia de um feminismo global emergente;
- Reformas da República Islâmica são limitadas;
- Negação do papel das mulheres na República Islâmica;
- O Feminismo Islâmico permite a sobrevivência do 

sistema de dimensão patriarcal e da Shari’a, que não 
permite um principio feminista.

- Criticam os que da academia apoiam e suportam o 
feminismo islâmico.



https://www.youtube.com/watch?v=MpdXrKqWx14

https://www.youtube.com/watch?v=MpdXrKqWx14


Conclusão:  Sociedade Civil e Feminismo Global

• Doutrina Religiosa não deve ser a base para as leis, políticas e instituicionais;
• Não devem ser criadas barreiras entre os diferentes tipos de feminismo

(ocidental, islâmico, latino, africano, etc.);
• Feminismo global reflete as diferentes realidades sociais e preocupações das

mulheres em várias partes do mundo;
• As mulheres, e não a religião, devem estar ao centro da teoria e da prática.

“Its not possible to defend as feminist the view that women can attain
equal status only in the context of Islam. This is a fundamentalist view,
not one compatible with feminism. And yet, around the world there will
be diferent strategies that women will pursue toward empowerment
and transformation.” (Moghadam 2002)



O Islão é compatível com o Feminismo?

O que são Direitos Humanos Islâmicos?

O Feminismo é uma ideologia ocidental?

É possível desenvolver-se um Feminismo Global?

?


