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RESUMO
Marc Bloch, em 1921, escreveu que “seria con-
veniente atribuir algumas aulas às civilizações do 
Extremo-Oriente e à civilização muçulmana, agora 
consideradas já não do ângulo da história colo-
nial ou diplomática, mas em si e por si mesmas. O 
mundo tornou-se grande. Ter ideias sumárias mas 
claras e correctas sobre a sociedade chinesa, so-
bre a Índia e sobre o Islão importa hoje mais a 
um futuro cidadão francês do que conhecer com 
muito rigor a história diplomática do século XVIII 
ou a história parlamentar da Restauração.” [So-
bre os programas de história no ensino secundário 
in Bulletin de la société des professeurs d’histoire 
et de géographie, Novembro de 1921, p. 15-17 
citado em BLOCH, Marc. História e historiadores. 
Lisboa: Teorema (série especial nº 31), 1998, pp. 
295-297.]
Estas palavras, mais de noventa anos depois, man-
têm a sua actualidade. O Islão é constantemente 
abordado pelas mais diversas razões, em particu-
lar no que respeita as relações entre a política e 
a religião, sendo muitas vezes transmitida a ideia 
de que, quer em termos religiosos quer em termos 
culturais, o Islão é um monólito e que o político e o 
religioso estão indissociavelmente ligados.
Pretende-se com este Curso dar a conhecer, clara e 
sumariamente, a História e a diversidade do mundo 
islâmico nos últimos dois séculos e meio, tentando-se 
clarificar algumas das questões que fazem o Mundo 
de hoje, a partir de dentro da experiência histórica 
dos povos que partilham o Islão como referencial 
cultural e/ou civilizacional, ao mesmo tempo que 
se tentará fornecer uma breve panorâmica sobre 
a diversidade e riqueza do pensamento político is-
lâmico e sobre o modo como muitas vezes as ideias 
políticas europeias influenciaram as ideologias em 
contextos islâmicos, questionando-se, assim, alguns 
dos lugares-comuns que sobre eles se projectam.
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