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LÍBANO

Carlos Roberto Jamil Cury.

O Líbano (cujo nome quer dizer branco) é um pequeno país árabe do Oriente Médio 
com um território de 10.452 km2, tendo perto de 4 milhões de habitantes. 

Originalmente território de fenícios desde 2700 a.C foi, por sua posição geográfica, um 
ponto de ligação entre o Oriente e o Ocidente inclusive como cruzamento de 
importantes rotas comerciais. A cultura fenícia aí se fez presente por mais de 2000 anos. 
Após e junto com essa presença, outros povos transitaram ou se estabeleceram em seu 
território deixando marcas profundas na sua cultura inclusive em monumentos de valor 
arqueológico. Assim, seu território foi invadido por egípcios, persas e conquistado por 
Alexandre, o Grande, em 332 a.C cujo domínio helênico durou até 63 a.C. Após essa 
data, tornou-se província romana. Em 395 d.C passou a fazer parte do Império 
Bizantino. Daí nasce uma presença cristã no Líbano. A anexação da região por parte dos 
árabes muçulmanos se deu entre 636 e 705 d.C. quando se instaura uma forte presença 
muçulmana. A comunidade cristã do Líbano dará apoio aos cruzados quando esses 
tomam a região no fim do século XI. Ao final do século XIII (1291) os cruzados foram 
expulsos pelos muçulmanos e partir de 1516 o Líbano tornou um domínio do Império 
Turco-Otomano.

O período sob o Império Turco-Otomano, foi praticamente encerrado em 1920 e
formalmente em 1923. O Líbano tornou-se, desde 1920 até 1943, um país sob mandato 
francês, tornando-se uma República com a sua primeira Constituição de 23 de maio de 
1926 e que foi patrocinada pela França. Com a criação do Estado de Israel, o Líbano 
tornou-se abrigo de refugiados saídos da Palestina, o que se pronunciou após a derrota 
dos exércitos árabes em guerra com o Estado judaico. Na nova derrota desses exércitos
quando da Guerra dos Seis Dias (1967) e quando do massacre dos palestinos na 
Jordânia (1970), mais refugiados palestinos vão para o Sul do Líbano. Tais refugiados 
foram dominantemente muçulmanos. Resulta daí a forte presença da Organização pela 
Libertação da Palestina (OLP) em seu território a partir do qual se ataca a fronteira norte 
de Israel. Tais tensões explodem em uma sangrenta guerra civil a partir de 1975 opondo 
comunidades muçulmanas e comunidades cristãs organizadas em milícias. Invadido, na 
prática, pela Síria nos anos 70, Israel também invade o Líbano por um ano, em 1982. 
Após um acordo (parcial) de cessar-fogo entre as milícias muçulmanas e cristãs, em 
1985, inicia-se a busca por um Tratado de Paz que se consolida na Arábia Saudita em 
1989. Contudo, a presença síria continua muito forte no país com milhares de soldados 
tentando desarmar as milícias. Tal intento se revela fracassado com o Hezbollah que 
continua a combater Israel desde o Sul do país. Israel retira suas tropas do Sul do 
Líbano em 2000 e a Síria sai de Beirute em 2001 tomando posição em sua fronteira em 
2002. 

Em 2004, uma Resolução da ONU obriga a retirada de todas as tropas estrangeiras do 
país e o desarmamento geral de todas as milícias.  

Não poucos cientistas cunharam o termo libanização como expressão de forças étnicas 
e/ou religiosas que se digladiam dentro de um mesmo território. Tal termo expressa 
também que os degladiantes ficam à beira de uma guerra civil em que a fragmentação 



2

territorial se contrasta com um conjunto de tendências que anseiam pela integração dos 
mesmos espaços.  Não é de se estranhar, pois, a complexidade de um pequeno país, 
cobiçado pela Síria, no qual convivem, alternando harmonia e conflito, populações (ou 
comunidades) portadoras de diferenças étnicas e religiosas. Essa história da qual faz 
parte sempre uma expectativa ansiosa do que está por vir  tem forte impacto sobre a 
economia e a política do país.

O Líbano é uma República Parlamentarista cuja capital é Beirute com 800 mil 
habitantes. Sua Assembléia Nacional é constituída da Câmara dos Deputados com 128 
cadeiras sendo que, por um acordo de 1989, o número de representantes cristãos e 
muçulmanos deve ser repartido paritariamente entre essas comunidades. O idioma 
oficial é o árabe, mas o francês e o inglês são componentes curriculares presentes nas 
escolas. 

O Líbano é membro da ONU e signatário da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem. 

Dada a significativa presença e importância das comunidades religiosas no país, o art. 
95 da Constituição de 1926 estabelecia que 

A título provisório e com uma intenção de justiça e de concórdia, as comunidades 
serão representadas equitativamente nos empregos públicos e na composição dos 
ministérios.

Em 1943, o Líbano, oficialmente independente, forjou um Pacto Nacional, não escrito, 
sob cujo consenso foram estabelecidas as normas de representação das comunidades 
religiosas nos poderes públicos centrais. Tal Pacto estabeleceu o que os analistas 
chamam de confessionalismo político. Por este mesmo Pacto, o presidente da República 
deve ser cristão maronita1, o primeiro ministro ser um muçulmano sunita2  e o 
presidente da Câmara dos Deputados deve ser um muçulmano xiita.3 Contudo, o 
Preâmbulo da Constituição, por emenda de 1991, estabelece:

A supressão do confessionalismo político constitui uma meta nacional essencial 
para cuja realização é necessário operar por meio de um plano em etapas.4  

Um dos poucos registros dessa meta foi a supressão do item religião das carteiras de 
identidade.

Vê-se, pois, que o Líbano possui uma sociedade pluriconfessional na qual o indivíduo 
se define por sua ligação a uma das 18 comunidades religiosas. São 12 comunidades 
cristãs: maronita, greco católica melquita, latina, católica armênia, católica siríaca, 
católica caldéia, ortodoxa, apostólica armênia, siríaca ortodoxa, apostólica siríaca do 
oriente, coopta ortodoxa, evangélica. Há uma comunidade judaica e cinco muçulmanas: 
sunita, xiita, drusa, alaluita e ismaelita.
                                                     
1 Maronita: trata-se da comunidade religiosa católica, ligada à Santa Sé,  cujo catolicismo possui um rito 
todo próprio e tem particularidades como o casamento dos padres seculares.
2 Sunita: trata-se de uma comunidade muçulmana que tem como característica a fiel observância do 
Alcorão à luz da ortodoxia estabelecida pelos quatro primeiros califas. 
3 Xiita: rata-se de uma comunidade muçulmana que tem como característica a fiel observância do Alcorão 
à luz de uma  maior ortodoxia estabelecida pela sucessão sanguínea e política do profeta Maomé.
4 Tradução livre do autor . Essa meta está posta na Constituição no seu atual art. 95. 
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Esse pluralismo confessional, reconhecido no âmbito societário como tal, foi 
organizado no Pacto Nacional de 1943 pelos líderes religiosos e traduzido na 
representação política de órgãos do Estado.5 Comentando esses aspectos, Dieth (2007) 
analisa:

Esse debate sobre a desconfessionalização pode ser um encaminhamento em 
direção à laicidade no Líbano, mas a opinião em favor de uma laicidade social e 
política continua sendo minoritária. Com efeito, a laicização política inquieta as 
minorias religiosas que temem que a maioria atente contra os direitos dos outros 
grupos. (p. 290)6

Mas, ao mesmo tempo, o Líbano, em sua Constituição de 1926 e nas sucessivas 
emendas constitucionais que se lhe seguiram7 sempre se declarou uma República liberal 
e democrática e, em certo sentido, em busca de uma laicidade política que possa ser o 
desaguadouro de uma convivialidade sócio-religiosa. Com efeito, o exame da 
Constituição (escrita), diferentemente do Pacto (consenso não escrito), não estabelece 
uma religião de Estado e nem determina a religião do Chefe de Estado.8

Algumas citações da Constituição merecem destaque, começando pelo Preâmbulo que, 
entre outras coisas, diz:

(...) O Líbano é uma república democrática, parlamentar, fundada sobre o 
respeito das liberdades públicas e em primeiro lugar a liberdade de opinião e de 
consciência, sobre a justiça social e igualdade nos direitos e obrigações entre 
todos os cidadãos sem distinção ou preferência.

(...) não haverá discriminação entre a população fundada sob qualquer alegação, 
seja ela de divisão ou de separação ou seja de implementação. 

Ao mesmo tempo, o presidente da República, ao tomar posse, deve jurar a Constituição 
dizendo: Eu juro por Deus Todo-Poderoso...9

E tendo os maiores partidos políticos do país uma base comunitária e, no caso, religiosa, 
eles são, na realidade, confessionais. Nesse sentido, pode-se dizer que, entre si, eles 
primam mais pela desconfiança mútua do que pelo consenso. 

Em sua análise, Dieth (2007) observa:

                                                     
5 A Constituição de 1926 previa , no seu primitivo art. 95, o confessionalismo político cuja organização 
mais ampla se deu pelo Pacto de 1943. 
6 Tradução livre do autor.
7 Houve, pelo menos, 8 emendas (ou leis) constitucionais. 
8 Dada a força das comunidades religiosas e da busca permanente de um consenso, ainda que precário, 
difícil e complexo, pode-se dizer que há um hibridismo entre os dois pactos: o formalizado pela 
Constituição e pelo Pacto. Mas mesmo na Constituição há aspectos dessa busca de consenso no 
hibridismo real como se pode ler no art. 22, que reitera que, quando superado o regime de 
confessionalismo político, haverá uma base parlamentar nacional e não confessional. Mesmo assim, 
haverá  então um Senado no qual todas as famílias  espirituais serão representadas e suas atribuições 
limitar-se-ão às questões nacionais e  de interesse maior. Desse modo, ainda que para determinados 
assuntos, o hibridismo conservar-se-ia.
9 Essa é uma expressão comum às duas comunidades  e que expressa o hibridismo confessional. 
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Com efeito, a sociedade civil se define por laços escolhidos entre indivíduos 
contrariamente à sociedade comunitária em que o pertencimento a uma 
comunidade se faz, na maioria dos casos, pelo nascimento. (p. 288)10

Mas Dieth (2007) nota que no caso do Líbano

(...) é pertinente reconsiderar a distinção entre sociedade civil e sociedade 
comunitária, não os tendo como antitéticos, a fim de se levar em conta todas as 
ações de contestações não comunitaristas, mesmo se tal iniciativa provenha de um 
grupo confessional. (idem, p. 288)

A Constituição acata os direitos civis e políticos, repetindo que não haverá nenhuma 
distinção entre os cidadãos e que todos são iguais diante da lei. Segundo ela, a 
admissão a empregos públicos depende do mérito e da competência. 

O respeito ao caráter multiconfessional do país se expressa no art. 9º da mesma Lei 
Maior Libanesa:

A liberdade de consciência é absoluta. Rendendo homenagem ao Muito-Alto11, o 
Estado respeita todas as confissões, as garante e protege o seu livre exercício à 
condição que não seja atentatório à ordem pública. O Estado garante igualmente 
às populações seja a que rito elas pertençam, o respeito a seu estatuto pessoal e a 
seus interesses religiosos.

A seguir, vêm a educação escolar cujo art. 10 diz:

O ensino é livre desde que não seja contrário à ordem pública e aos bons 
costumes e que não ofenda a dignidade das confissões. Não haverá nenhum 
constrangimento ao direito das comunidades possuírem suas escolas, sob reserva 
das prescrições gerais a respeito da instrução pública editadas pelo Estado.12

Do que se viu até o momento percebe-se que a busca do consenso em um país tão 
marcado pelo pluralismo confessional, comunitário e político quanto por um contexto 
sócio-político tenso e conflituoso e que já chegou a tempos prolongados de guerra civil
não é uma tarefa fácil. A violência de uma guerra civil prolongada deixou marcas 
profundas na sociedade libanesa até porque o componente religioso exacerbou as raízes 
mais profundas do conflito.

Na busca de uma coexistência nacional que permita a todos viverem juntos, houve uma 
anistia geral em 1990. No interior dessa busca respeitosa dos diferentes germina-se uma 
nova sociedade civil na qual já comparecem tendências e correntes laicas contrastantes 
com a força das estruturas comunitárias que determinam as estruturas sociais e políticas
do país.

                                                     
10 Tradução livre do autor.
11 Essa é outra expressão religiosa que convém às duas comunidades religiosas mais amplas e suas 
ramificações.
12 Os chefes das comunidades religiosas legalmente reconhecidas terão assento, no futuro, no Conselho 
Constitucional para tratar, segundo o art. 19, exclusivamente do estatuto pessoal, da liberdade de 
consciência, do exercício dos cultos religiosos e da liberdade do ensino religioso.Trata-se, pois, de uma
espécie de Concordata firmada dentro do país entre as suas comunidades religiosas.
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Isso não significa o fim dos conflitos internos seja no campo do diálogo, seja no campo 
mais violento de atentados mortíferos.    

A questão da religião no Líbano, como já se viu, é uma marca forte que define um 
pertencimento comunitário dado pelo nascimento com significativa ressonância sócio-
política. Por isso, sendo a escola um lugar de socialização concomitante e/ou posterior à 
socialização familiar, a religião na escola é um tema tão central que ela está posta no art. 
10 da Constituição sob o signo do respeito à dignidade das religiões. 

Os programas curriculares, entre 1968 e 1997, previam uma hora de ensino religioso
obrigatório por semana no horário escolar tanto nos estabelecimentos públicos como 
nos privados.13 Os docentes podiam ser leigos ou religiosos. Quem os nomeava era a 
autoridade religiosa concernente a quem competia o pagamento desses professores. A
autoridade religiosa, dentre as comunidades reconhecidas, estabelecia o programa do 
ensino religioso. Em 1995, o Estado procurou reunir pedagogos cristãos e muçulmanos 
a fim de que eles produzissem um manual comum sobre a presença das religiões no 
Líbano, especialmente a cristã e a muçulmana. No âmbito da educação de base cada 
religião teria o seu horário. Para o ensino secundário (jovens com idade superior a 14 
anos) haveria um manual comum.14 Fracassada a tentativa, tentou-se a elaboração de 
manuais distintos para cada religião, sendo que no secundário cada manual deveria 
trazer um complemento sobre a outra confissão.  

Já as orientações oficiais trazidas pelos princípios gerais dos programas, após 1997,
incitam os currículos a promoverem uma cultura religiosa que se diferencie da instrução 
religiosa, a despolitizarem o religioso e promover conteúdos dirigidos para o objetivo 
constitucional do respeito.15  Nessa direção, o ensino religioso propriamente dito foi 
extinto nas escolas públicas dentro dos horários comuns e isso se fez por meio de um 
decreto governamental. As escolas poderiam, no fim de semana, abrigar o ensino 
religioso no caso de haver demanda para tal. Face ao protesto dos religiosos, o governo 
acenou com a revisão do decreto caso as duas comunidades elaborassem um manual 
comum de recorte consensual. O conhecimento mútuo dos fundamentos seria o caminho 
de uma educação em que a cultura religiosa promovesse a superação do fanatismo, da 
intolerância e da desconfiança mútua. E de novo houve fracasso. 

Contudo, dada a forte oposição ao decreto, em 1999, o governo se viu obrigado a 
revogá-lo. O ensino religioso poderia voltar ao horário comum, mas com condições.
Haveria a produção de um manual único para cristãos e muçulmanos e em cujo interior 
houvesse um anexo no qual ambas as confissões exporiam os fundamentos de cada 
qual.  No secundário, o manual deveria conter os valores comuns a ambos os credos. 
Enquanto isso, permitiu-se o retorno ao status quo  anterior de uma hora obrigatória por 
semana.16

                                                     
13 A partir desse ponto, a descrição da presença do ensino religioso nas escolas públicas do Líbano se 
apóia em Messara (2004).
14 A educação de base compreende o jardim da infância e os ciclos primário e médio, 
obrigatórios até os 14 anos de idade, após o que os jovens podem ingressar no ensino 
secundário, formado por ramos diferenciados após um ramo comum.
15 Cf. Messara, 2004
16 A crítica a esse retorno se torna mais forte quando se percebe que uma classe unida por tantas 
disciplinas se veja separada em duas para o ensino religioso em um país sedento de convivialidade.
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A costura dos dois manuais indica a esperança de uma proposição que integre esses 
credos por meio de um consenso e que seja confirmado pela ação unificadora do Estado.
Na vigência do status quo, na expectativa de controlar o conteúdo do ensino religioso 
por meio do respeito do outro em sua dignidade como princípios constitucionais, o 
Líbano prossegue na busca de uma situação que circunscreva o conflito comunitário e 
avance na despolitização do confessionalismo. Desse modo, o governo estabeleceu os 
princípios gerais dos programas escolares cujo conjunto se divide em intelectuais, 
humanos, nacionais e sociais. Embora devendo ser  princípios transversais a todas as 
disciplinas, houve a instauração de uma disciplina de educação cívica. 

Entre os objetivos dos programas de ensino constam aqueles voltados para a formação 
da personalidade individual entre os quais está a introdução da educação cívica e moral.
Dentro do objetivo formador da cidadania consta a rejeição a todo o sectarismo estreito 
e aspiração de uma sociedade unificada e aberta a toda a humanidade; o respeito às 
leis e ao interesse público dentro do quadro do pacto de coexistência nacional 
instaurando um espírito de paz nas relações individuais, sociais e nacionais. Contudo, 
nos objetivos relacionados à formação do cidadão está assinalada a consciência de uma
herança espiritual saída das religiões celestes, herança ligada aos valores e à ética 
humanos. Nos objetivos ligados às dimensões intelectuais e humanas dos programas, 
pode-se destacar, entre outros como os valores humanos, a abertura cultural e a 
modernidade. Mas também lê-se o seguinte:

A convicção de que o patrimônio espiritual do Líbano, encarnado nas religiões 
monoteístas, é uma herança preciosa que cumpre preservar e defender como um 
modelo de coexistência ativa e de abertura intelectual e espiritual e como um 
modelo antípoda de sistemas e de doutrinas fundadas sobre a discriminação 
racial e o fanatismo religioso. 

 Nas dimensões nacionais, o Programa reproduz trechos  do Preâmbulo da Constituição 
do Líbano e o art. 10 da mesma. Nas dimensões sociais, evoca os direitos humanos, a 
justiça, a igualdade, a participação política e refere-se, então, a aspectos da estrutura 
educacional.

A educação está à frente das prioridades nacionais; é uma necessidade social e 
uma obra coletiva diversificada, em perpétua evolução, que deve ser planejada 
pelo Estado e assumida por ele dentro de um quadro de um plano geral de 
desenvolvimento social e econômico desaguando, de modo progressivo, a um 
ensino obrigatório até à idade de quinze anos. 

(...)

A educação é um direito devido a todos os cidadãos que o Estado garante de 
modo que tal direito não seja restrito aos alunos escolarizados e aos estudantes, 
mas que ele se enderece também ao conjunto dos cidadãos qualquer que seja sua 
idade ou pertencimento social e profissional.

A coalizão entre as três comunidades religiosas presentes nos mais altos aparelhos de 
Estado mostra que elas estão no Estado e quais delas são as mais importantes, Mais do 
que isto: evidencia uma distinção entre as comunidades maronita, chiita e sunita e as 
outras comunidades religiosas. 
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Por outro lado, a frágil democracia real do Líbano, face à proclamação de sua 
Constituição no Preâmbulo e no art. 95, encontra limites na vincada cultura de suas 
comunidades religiosas e nas tradições de conflito e de busca de consenso. É nesse 
contexto que a desconfessionalização do confessionalismo político, na busca da 
coexistência como fator de pertencimento e de integração nacionais, deixa emanar
expressões como não-volência, tolerância, respeito e cultura de paz. É nesse circuito de 
uma postura não exclusivista de uma religião e de um caminho para o viver juntos que a 
laicidade pode dizer sua palavra. Ela, recusando a defesa de um antirreligiosismo, 
defendendo o distanciamento do religioso dentro dos espaços do Estado, reconhecendo 
o espaço da sociedade civil como o locus das manifestações religiosas, pode trazer à 
tona sua bandeira de liberdade de consciência, de culto e de expressão, apoiando a 
marcha da supressão do confessionalismo político.   
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