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A FRANÇA EM LUTO 
Por	Paulo	Roberto	da	Silva	Gomes	Filho*	

	

“Nós	mesmos	construímos	nosso	próprio	separatismo”,	afirmou	o	presidente	da	França,	Emmanuel	Macron,	na	
sexta-feira	(Foto:	Ludovic	Marin).	

O	laicismo	do	estado	francês	vem	entrando	em	choque	com	a	comunidade	islâmica	do	país	
que,	com	seis	milhões	de	pessoas,	já	é	a	maior	da	Europa.	O	assassinato	do	professor	

Samuel	Paty,	na	última	semana,	é	o	mais	recente	de	uma	série	de	atentados	terroristas	que	
vem	se	intensificando	desde	2012	e	que	já	vitimaram	cerca	de	260	pessoas.	

A	morte	do	professor	 francês	Samuel	Paty,	decapitado	por	Abdullakh	Anzorov,	
refugiado	de	origem	russa/chechena	de	18	anos	de	 idade,	no	último	dia	16	de	
outubro,	 em	 Conflans-Sainte-Honorine,	 nas	 proximidades	 de	 Paris,	 chocou	 os	
franceses	e	a	comunidade	internacional.	O	assassino,	morto	pela	polícia,	deixou	
gravada	 em	áudio	 a	 explicação	do	 assassinato.	O	professor	 teria	desrespeitado	
Maomé	ao	mostrar	caricaturas	(publicadas	na	revista	Charlie	Hebdo)	do	profeta	
aos	seus	alunos,	em	sala	de	aula.	

O	assassinato	é	apenas	o	mais	recente	de	uma	série	de	atentados	terroristas	na	
França,	 que	 se	 intensificaram	 a	 partir	 de	 2012	 e	 são	 feitos	 com	 alguma	
regularidade	desde	então,	vitimando	fatalmente	até	agora	cerca	de	260	pessoas.	
O	ponto	comum	que	une	todos	esses	atentados	é	que	eles	foram	perpetrados	por	
terroristas	que	se	apresentam	como	islâmicos.	

As	causas	do	terrorismo	e	a	melhor	maneira	de	evitá-lo	estão	em	debate	no	país.	
A	França	é	a	nação	da	Europa	ocidental	que	abriga	a	maior	comunidade	Islâmica.	
São	 cerca	 de	 seis	milhões	 de	pessoas,	 um	pouco	menos	de	10%	da	população.	
Estima-se	que	metade	desse	contingente	seja	nascida	na	França	ou	naturalizada	
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francesa.	A	integração	desses	cidadãos	ao	restante	da	sociedade	francesa,	que	de	
maneira	 geral	 se	 orgulha	do	 secularismo	 e	 da	 laicidade	da	República,	 não	 está	
ocorrendo	de	forma	fácil.	

Um	exemplo	do	estranhamento	é	a	polêmica	que	envolve	a	proibição	do	uso	dos	
diversos	 tipos	 de	 véus	 islâmicos	 pelas	mulheres.	 A	 pandemia,	 aliás,	 criou	 uma	
situação,	 no	 mínimo,	 inusitada.	 Simultaneamente,	 duas	 normas	 vigoraram.	 A	
primeira,	existente	desde	2010,	proíbe	o	uso	de	véu	no	metrô,	enquanto	a	segunda,	
de	 maio	 deste	 ano,	 obriga	 ao	 uso	 de	 máscaras	 na	 utilização	 desse	 transporte	
público.	É	evidente	que	a	aparente	contradição	entre	as	normas	é	explorada	pela	
comunidade	 islâmica,	 que	 considera	 a	 proibição	 do	 véu	 uma	 demonstração	 de	
islamofobia.	

As	 divergências	 quanto	 a	 como	 enfrentar	 o	 terrorismo	 são	 bem	 representadas	
pelo	debate	entre	dois	influentes	pensadores,	onipresentes	na	mídia	daquele	país:	
Gilles	 Kepel	 e	 Olivier	 Roy.	 Para	 o	 primeiro,	 a	 “radicalização	 do	 Islã”	 seria	 o	
problema.	Para	o	 segundo,	o	que	acontece	é	uma	“islamização	do	radicalismo”.	
Assim,	a	depender	do	analista,	a	raiz	do	problema	seria,	sob	o	primeiro	ponto	de	
vista,	o	Islã	radical.	Sob	o	segundo	ponto	de	vista,	a	radicalização	apresenta-se	em	
setores	da	sociedade	francesa.	

Kepel	tem	defendido	o	ponto	de	vista	de	que	nos	bairros	populares	dos	subúrbios	
de	 Paris	 e	 de	 outras	 cidades	 francesas	 se	 criou	 um	 ambiente	 em	 que	 escolas,	
creches,	 comércio,	 enfim,	 todo	 o	 espaço	 de	 convivência	 funciona	 conforme	 os	
costumes	 islâmicos.	 Nesse	 ambiente,	 jovens	 muçulmanos	 estariam	 expostos	 e	
acostumados	a	uma	“atmosfera	jihadista”,	multiplicada	e	espalhada	também	pela	
internet.	Assim,	ao	deparar-se	com	o	laicismo	do	restante	da	sociedade	francesa,	
haveria	 um	 choque	 cultural/religioso	 insuportável	 para	 os	 muçulmanos	
radicalizados,	que	partiriam	para	os	atentados	terroristas.	

Já	 Roy	 entende	 que	 o	 problema	 tem	 origem	 diferente.	 Ele	 considera	 que	 a	
radicalização	se	dá	em	curto	espaço	de	tempo,	especialmente	entre	imigrantes	de	
segunda	geração,	que	moram	sozinhos	ou	com	os	irmãos	e	amigos	e	geralmente	
têm	 um	 conhecimento	 multo	 superficial	 do	 islamismo.	 Nesse	 sentido,	 a	
islamização	 não	 seria	 a	 causa	 da	 radicalização,	mas	 sim	 uma	 escolha	 feita	 por	
pessoas	 já	 radicalizadas.	Diferentemente	de	Kepel,	Roy	 enxerga	não	um	ódio	 à	
sociedade	ocidental,	mas	um	ódio	a	qualquer	sociedade.	Ele	traça	um	paralelo	com	
o	 atentado	 de	 Columbine,	 nos	 Estados	 Unidos,	 no	 qual	 não	 houve	 motivação	
religiosa,	e	lembra	que	há	muitos	ataques	terroristas	também	nos	próprios	países	
islâmicos,	 como	 no	 Paquistão,	 no	 Afeganistão	 e	 até	mesmo	 na	 Arábia	 Saudita.	
Destaca	que	a	maioria	dos	terroristas	espera	morrer,	ou	no	próprio	ataque	suicida	
ou	 em	 confronto	 com	 a	 polícia,	 imediatamente	 após	 o	 atentado.	 A	 motivação,	
portanto,	 seria	 simplesmente	 o	 ódio	 e	 a	 busca	 por	 uma	 estética	 narcisista	 da	
morte.	

A	reação	francesa,	vocalizada	pelo	presidente	Emmanuel	Macron,	vai	na	direção	
de	endurecer	as	medidas	contra	o	que	ele	identifica	como	sendo	um	separatismo	
islâmico	crescente	no	país.	Além	do	reforço	de	ações	na	área	de	segurança,	há	um	
projeto	 de	 lei	 em	 preparação	 que	 buscará	 reforçar	 o	 laicismo	 e	 consolidar	 os	
princípios	republicanos	na	França,	aumentar	o	controle	sobre	o	financiamento	das	



VELHOGENERAL.COM.BR A FRANÇA EM LUTO 3 

	

mesquitas	e	proibir	que	os	imãs	se	formem	no	exterior.	O	anúncio	dessas	medidas	
causou	 forte	 descontentamento	 na	 comunidade	 islâmica	 e	 severas	 críticas	 do	
presidente	turco,	Recep	Erdogan,	que	declarou	que	Macron	deveria	passar	por	um	
“exame	de	saúde	mental”	pela	forma	como	trata	os	muçulmanos.	

É	evidente	que	todo	esse	ambiente	acirra	as	tensões	sociais	na	França	e	serve	de	
fermento	para	radicalismos	de	vários	espectros	ideológicos.	A	paz	social	está	cada	
vez	mais	ameaçada	e	me	parece	que	o	primeiro	objetivo	para	a	alcançar	deveria	
ser	o	de	se	identificar	corretamente	as	causas	do	problema.	
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