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TURQUIA

Daniela Patti do Amaral

Por volta de 1900 a.C., grande parte da região que compreende a atual Turquia foi ocupada 
pelos hititas, povo indoeuropeu que formou um poderoso império até o século XIII a.C.. Mais 
tarde, frígios e lídios invadiram a parte oeste da região, enquanto na oriental se consolidava o 
reino de Urartu, origem do atual povo armênio. No século VI a.C., os persas aquemênidas
tomaram o país e dominaram as cidades gregas que se tinham consolidado vários séculos 
antes, no litoral.

A conquista do império persa por Alexandre, o Grande, dois séculos depois, motivou uma 
intensa helenização da Anatólia. Roma se apoderou de quase todo o território no século I a.C., 
embora o reino armênio continuasse independente. No século IV da era cristã, Constantino 
elegeu como capital a antiga cidade grega de Bizâncio (hoje Istambul), estrategicamente 
situada na entrada do mar Negro. Rebatizada com o nome de Constantinopla, a capital do 
Império Romano do Oriente, ou bizantino, logo se tornou a maior cidade da Europa.

À conquista gradual da Anatólia das mãos dos bizantinos pelos turcos seljúcidas seguiu-se a 
constituição do Império Otomano, um Estado que existiu entre 1299 e 1922. Nos séculos XVI 
e XVII, o Império Otomano era um dos Estados mais poderosos do mundo englobando boa 
parte do Oriente Médio, do Leste Europeu e do norte da África. A partir de 1517, o sultão 
otomano era também o Califa, sendo o império otomano sinônimo de Califado, o Estado 
Islâmico. A área que compreende a atual Turquia recebeu a influência de numerosas religiões, 
como o culto à natureza dos hattis e dos hititas. O Islamismo entrou na Anatólia em 1071 
quando os seljúcidas turcos venceram as tropas bizantinas cristãs. 

O Império Otomano declinou marcadamente ao longo do século XIX e terminou por ser 
dissolvido após sua derrota na Primeira Guerra Mundial quando as potências europeias 
procuraram dividir o Império por intermédio do tratado de Sèvres (1920). A consequente 
ocupação grega de İzmir, com o apoio dos aliados, resultou num movimento nacionalista 
turco iniciado em 1919 e chefiado pelo general Mustafa Kemal Pasha. O general buscou 
revogar o tratado, que havia sido assinado pelo sultão em Istambul, mobilizando toda a 
sociedade no que viria a transformar-se na Guerra de Independência Turca.

Em 1922, as forças estrangeiras de ocupação foram expulsas e a Grande Assembléia Nacional 
Turca aboliu o cargo de sultão, pondo fim a 631 anos de domínio otomano. Em 1923, o 
tratado de Lausanne reconheceu a soberania da nova República da Turquia.

Em 1924, logo após a independência turca, foi promulgada a Constituição, sendo o califado, 
último resquício imperial, oficialmente abolido e o ensino religioso retirado do sistema de 
educação nacional. No mesmo ano foi criado o Departamento de Estudos Religiosos e 
promulgada a Lei da Unificação Educativa que objetivava instituir uma educação laica e 
nacional.

Kemal foi escolhido para o cargo de primeiro Presidente da nova república e dedicou os dez 
anos seguintes a dirigir um processo de ocidentalização da Turquia, mesmo que pela força. O 
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ensino foi unificado tornando-se gratuito e obrigatório, foram banidos os títulos religiosos, o 
alfabeto latino substituiu o arábico, proclamou-se a igualdade de direitos civis (e, mais tarde, 
políticos) entre homens e mulheres, proibiu-se a poligamia, adotou-se o calendário gregoriano 
- com o descanso aos domingos e não mais às sextas-feiras -, até o vestuário foi objeto de leis 
modernizadoras (por exemplo, a proibição do uso do fez, um chapéu tradicional muçulmano). 
O exército passou a ser o fiel da laicização e da ocidentalização promovidas pelo governo 
turco, que escolheu para capital da nova república a cidade de Ancara, em detrimento de 
Istambul, cuja imagem estava associada ao velho governo imperial. 

Em 1928 foram suprimidas as referências ao Islã ou a qualquer outra religião no texto 
constitucional e, em, 1937, a laicidade foi introduzida num artigo próprio da Constituição da 
República que determina “a República da Turquia é um Estado de direito laico, democrático e 
social”.

Entre os anos 1927-1949 não foi permitido o ensino religioso nas escolas. As consequências 
negativas desta política educacional começaram a chamar a atenção de estadistas e políticos 
na época da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, os defensores do ensino religioso 
argumentavam que essa disciplina iria contribuir para a construção da moralidade, além de 
servir de barreira a uma real ameaça – a União Soviética e sua ideologia comunista. Apesar 
daqueles contrários ao ensino religioso na escola alegarem que usar o islamismo contra o 
comunismo era o mesmo que usar um veneno mortal contra outro veneno mortal, o Estado 
decidiu pela inclusão dessa disciplina nos currículos escolares. 

Pela primeira vez, em 1949, depois de quase um quarto de século, o Ministério da Educação 
permitiu a inclusão da disciplina ensino religioso no 4º e no 5º anos da escola primária, 
ensinada fora do horário regular. Os alunos podiam ser dispensados dessa disciplina mediante 
pedido por escrito dos pais. Depois de quase dez anos, em 1967, a disciplina ensino religioso
foi introduzida também no 1º ano e no 2º ano do ensino secundário. Ao contrário do ensino 
primário, os estudantes do secundário só eram inscritos com a solicitação por escrito de seus 
pais. Em 1975, a disciplina ensino religioso foi estendida para o 3º ano do ensino secundário. 
A oferta dessa disciplina nas escolas públicas também foi constitucionalmente garantida, 
posteriormente, através da disciplina “Cultura Religiosa e Ética”. 

A Turquia manteve uma política de neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial. Assinou 
um pacto de não-agressão com a Alemanha em 1941, mas terminou por declarar-lhe guerra 
em fevereiro de 1945 quando o modelo político turco começou a abrir-se. Uma reforma 
eleitoral autorizou a formação de novos partidos e aproximou o país da democracia, criando 
uma oposição legal. Em maio de 1950, o Partido Democrata chegou ao poder no que vem a 
ser a primeira alternância política desde 1923. A liberalização econômica continuou, com 
forte ajuda americana. A laicização do país foi posta em causa, com o surgimento de manuais 
escolares corânicos escritos em árabe, a volta do ensino religioso nas escolas públicas e a 
flexibilização das regras de vestuário. 

Os militares, descontentes, derrubaram o governo em maio de 1960 sendo o poder devolvido 
aos civis em outubro de 1961, ano em que foi promulgada uma nova Constituição.  O frágil 
sistema político após o golpe de 1960 apresentava coalizões parlamentares instáveis e, em
1971, novo golpe de Estado militar depôs o primeiro-ministro. A situação política deteriorou-
se ao longo dos anos 1970.
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A extrema-direita e a extrema-esquerda se radicalizaram, com atentados terroristas e 
perseguição política. Em 1980, novo golpe de Estado militar deu o ensejo a uma forte 
repressão: todos os partidos foram dissolvidos, os militares assumiram o controle das 
instituições governamentais, o papel do exército foi ampliado em uma nova Constituição turca 
promulgada em 1982, ainda vigente, quando foi criado um Conselho de Segurança Nacional 
para preparar a volta dos civis ao poder, o que ocorreu com as eleições de 1983. 

A Constituição proíbe a discriminação com base na religião e prescreve a liberdade religiosa.
Por outro lado, veda o envolvimento das comunidades religiosas no processo político-
partidário. Em seu artigo 24 estipula que a disciplina Cultura Religiosa e Ética é obrigatória 
nas escolas primárias e secundárias.

Uma resolução da Corte Constitucional, de 1989 considerou a laicidade como “princípio 
supremo da vida social e cultural” e que ninguém pode “usufruir de uma liberdade, qualquer 
que seja, se ela não for compatível com a laicidade”.

Em 1998, o Ministério da Educação definiu a visão, missão e valores básicos da educação 
religiosa através do estabelecimento de uma cooperação direta com a Faculdade de Teologia 
da Universidade de Ancara e de cooperação parcial com outras faculdades de teologia. O 
desenvolvimento desses programas é baseado no respeito para com a humanidade, o 
patrimônio cultural, as opiniões, liberdade e ética a partir de uma abordagem interdisciplinar, 
aprovada com a participação de membros das instituições mencionadas. A proposta é o 
conhecimento histórico de todas as religiões, além de estudo sobre a moral.

A partir das eleições de 1999, o governo adotou novas medidas de reforma econômica, 
promulgou leis de respeito aos direitos humanos e aproximou o país da União Européia. Em 
2002, sobe ao poder o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), conservador e de 
inspiração islâmica, chefiado pelo ex-prefeito de Istambul, Recep Tayyip Erdoğan que iniciou
negociações com a União Europeia em 2005 com vistas à eventual integração, tendo, até 
mesmo, abolido a pena de morte, um dos requisitos para a entrada na UE. Em agosto de 2007, 
Abdullah Gül, também do AKP, foi eleito presidente da República. 

Hoje, a Turquia é uma república democrática, multi-partidária e laica, com um sistema de 
governo parlamentarista. O presidente da República, eleito pela Grande Assembléia Nacional 
para um mandato de sete anos, não renovável, é o chefe de Estado. O presidente indica o 
primeiro-ministro e o gabinete, que controlam os assuntos do governo. O Departamento de 
Assuntos Religiosos, criado em 1924, está ligado à administração geral, e deve orientar-se 
conforme os princípios da laicidade, sem vínculos políticos ou ideológicos, na busca por 
integridade e solidariedade nacionais. Esse Departamento nomeia os imãs – sacerdotes e 
líderes espirituais – e é responsável pelas aulas de Cultura Religiosa e Ética obrigatórias nas 
escolas públicas, e, como é financiado pelos impostos, todos os turcos não-sunitas, inclusive 
os judeus e cristãos, acabam por sustentar sua própria discriminação.

Quase toda a população turca (99%) é composta por muçulmanos, de modo que a cultura 
islâmica está presente por todos os lados. O restante da população (1%) pertence a outras 
religiões, principalmente cristãos (ortodoxos gregos, apostólicos armênios, ortodoxos siríacos, 
católicos romanos e protestantes) e judeus.
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A educação primária é obrigatória para a população de 6 a 14 anos. Na parte obrigatória do 
currículo é oferecida a disciplina Cultura Religiosa e Ética do 4º ao 8º ano em dois tempos de 
aula semanais. Para os alunos de 14 a 17 anos são oferecidos mais três (ou mais) anos de 
educação secundária em escolas públicas, assim como no ensino à distância e vocacional. No 
ensino secundário a disciplina Cultura Religiosa e Ética é obrigatória e oferecida uma hora 
por semana em todos os anos. Não existem livros fixados para a disciplina. Em vez disso, 
cada escola escolhe o livro que irá utilizar desde que seja aprovado pelo Ministério da 
Educação. Um aluno que se formou no ensino secundário recebe oito anos contínuos de aulas 
de dessa disciplina.

As escolas técnico-vocacionais formam alunos para diversas áreas como turismo, comércio e 
comunicação e serviços religiosos. Existem também escolas secundárias de teologia que são 
instituições educacionais específicas com currículos voltados para a formação de profissionais 
como pastores e instrutores do Corão. 

Em fevereiro de 2008 uma lei aprovada pelos deputados permitindo o uso do véu islâmico 
pelas mulheres nas universidades, banido em 1997, gerou polêmica entre os laicos e muitas 
manifestações contrárias nas ruas. Em junho do mesmo ano o véu foi novamente proibido 
pela Corte Constitucional ao dizer que permitir o uso do véu é algo que viola os princípios 
laicos da Turquia. A decisão da Corte, que é final, colocou uma barreira pesada para futuras 
tentativas de levantar a proibição.

A elite laica turca, formada, em grande parte, pelo exército e pelo chamado “Estado 
profundo” (o serviço secreto, o aparato policial e segmentos do judiciário, da universidade e 
da burocracia) sente-se ameaçada pelo fortalecimento do governo islâmico moderado do 
Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP). Em oposição aos partidários do AKP, 
atualmente no poder, estão os kemalistas que representaram os interesses de uma elite que por 
muito tempo dominou o país.

Atualmente, está em discussão a elaboração de uma nova Constituição que, entre outros 
aspectos, torna as aulas de religião opcionais, apesar dos kemalistas estarem exigindo a 
permanência da disciplina alegando que o ensino facultativo só contribuiria para “reforçar as 
diferenças entre os alunos”. Kadritzke (2008) esclarece que, aquilo que os kemalistas 
entendem por laicidade, não tem nenhuma relação com a concepção que se tem dessa palavra 
em outros países. Laiklik não equivale à separação das Igrejas e do Estado, mas ao controle 
estatal da religião. Conforme o autor, “a laicidade da Turquia não passa de um engodo e só 
serve para proteger uma outra fé: a da adoração de Mustafá Kemal”. No país, a “religião 
kemalista” é onipresente: todas as cédulas de dinheiro exibem sua figura, as aldeias ostentam 
o seu busto e praticamente todas as salas de aula das universidades expõem seu retrato. Nas 
escolas, a vida do fundador da Turquia moderna é ensinada como se fosse a lenda de um 
santo. Quem questionar sua trajetória corre risco de ser objeto de uma queixa por blasfêmia, 
prevista no artigo 301 do código penal.
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