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RESUMO 

 

A presente dissertação aponta para a problemática da falta de efetivação dos 
direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal brasileira, 
especialmente a liberdade religiosa e a liberdade de crença, diante da 
necessidade de tutelar os interesses e os direitos advindos da religião 
muçulmana. Além do fato de se tratar de uma religião que não apresenta 
predominância ou expressiva representatividade no Brasil, a falta de demandas 
judiciais nos tribunais brasileiros sobre questões envolvendo muçulmanos é 
expressiva, de modo que as decisões decorrentes destas demandas não 
apresentam uniformidade e não tutelam de forma efetiva os direitos 
assegurados pelo ordenamento jurídico. A análise explanatória será feita a 
partir de um apanhado histórico sobre a origem dos direitos humanos no 
Ocidente, bem como do chamado Orientalismo. Ao final, a pesquisa 
apresentará um apanhado geral do tratamento destas questões nos principais 
países da Europa e dos Estados Unidos, além da normatização da questão 
pela ONU. Por fim, serão demonstrados os resultados de uma pesquisa 
realizada nos tribunais brasileiros, sendo apontadas as conclusões no que 
tange à ausência de uniformidade e de tutela efetiva dos direitos, da cultura e 
dos valores muçulmanos não só no Brasil, como na sociedade ocidental em 
geral. 
 
Palavras-chaves: Direitos fundamentais. Liberdade religiosa. Muçulmanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present dissertation points to the problem of the lack of effectiveness of the 
fundamental rights guaranteed by the Brazilian Federal Constitution, especially 
religious freedom and freedom of belief, in view of the need to protect the 
interests and rights of the Muslim religion. Besides the fact that it is a religion 
that does not have a predominant or expressive representation in Brazil, the 
lack of legal demands in Brazilian courts on issues involving Muslims is 
expressive, so that the decisions resulting from these demands do not present 
uniformity or legal certainty. The explanatory analysis will be based on a 
historical account of the origin of human rights in the West, as well as the so-
called Orientalism. In the end, the research will present a general overview of 
the treatment of these issues in the main countries of Europe and the United 
States, in addition to the normalization of the question by the UN. Finally, the 
results of a research carried out in the Brazilian courts will be demonstrated, 
with conclusions being drawn regarding the lack of uniformity and effective 
protection of Muslim rights, culture and values not only in Brazil, but also in 
Western society in general . 
 
Key-words: Fundamental rights. Religious freedom. Muslim people. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A presente pesquisa tem caráter interdisciplinar e tem como objeto 

principal a análise explanatória do cenário histórico e cultural referente à 

dificuldade de efetivação dos direitos fundamentais dos muçulmanos nos 

países ocidentais. A pesquisa foi realizada através de uma análise introdutória, 

na qual serão expostos aspectos importantes do Islã e seu tratamento pelos 

países do Ocidente. Embora os direitos humanos sejam concebidos como 

universais, eles refletem a história, a participação e os valores da sociedade 

ocidental. O discurso dos direitos humanos está relacionado diretamente a 

movimentos históricos e políticos que se desencadearam no continente 

europeu e, portanto, este discurso nada tem a ver com a história e com a 

racionalidade dos indivíduos não ocidentais e, consequentemente, com suas 

manifestações culturais, normativas e religiosas. Deste modo, a efetivação dos 

direitos fundamentais dos muçulmanos encontra entraves nos países 

ocidentais, que pouco conhecem sua cultura, seus valores e suas tradições. 

 No primeiro capítulo realizarei uma análise do que tratei como discurso 

ocidental dos direitos humanos, apontando para a necessidade da construção 

de discursos e práticas contra-hegemônicas, com o objetivo de sejam também 

propostas visões não-ocidentais e diálogos interculturais de direitos humanos.  

Neste mesmo capítulo, tratarei sobre o chamado eurocentrismo, utilizando os 

conceitos de Boaventura de Sousa Santos de universal e fundacional e a ideia 

de que o dito universal é, na realidade, o fundacional europeu. Tal fato gera o 

que o autor chama de globalismo localizado.  Esta visão reforça a 

hierarquização entre os indivíduos, assegurando proteção e legitimidade 

epistêmica apenas a alguns, de modo que toda forma de conhecimento e 

racionalidade distinta da reconhecidamente hegemônica deve ser sufocada e 

inviabilizada.  Farei, ainda sobre este tema, referência ao chamado 

pensamento descolonial, movimento criado por autores da América Latina que 

propõe uma ruptura ao saber canônico europeu, através do que chamam de 

desobediência epistêmica. Afirmam que, assim como os povos, o 

conhecimento também é o objeto de colonização e apontam para a premente 

necessidade de descolonizá-lo. Ainda no primeiro capítulo, tratarei do 
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denominado Orientalismo, que é o estudo da cultura e das peculiaridades do 

Oriente realizado por indivíduos ocidentais, isto é, da história do Oriente 

contada através de quem não tem legitimidade para tanto. Esta questão do 

Orientalismo nos leva ao tema da islamofobia e do preconceito com aquilo que 

é desconhecido e com a necessidade de que se valorize a alteridade como 

valor primordial para a garantia e o respeito à dignidade humana e ao princípio 

da igualdade, conceitos ocidentais que não são observados na prática quando 

se tratam dos orientais. Said, referência teórica adotada sobre este tema, 

sustenta que o próprio nome Orientalismo sugere uma espécie de 

superioridade e autoridade intelectual da cultura ocidental sobre o Oriente, uma 

vez que este último seria objeto de estudo, o que daria legitimidade para que o 

ocidental falasse sobre ele, isto é, sobre a história, sobre a vida, costumes e a 

cultura oriental. Aponta-se, neste capítulo, para o problema ocasionado pelo 

fato de que o Orientalismo se afasta do próprio Oriente, uma vez que sua 

validade e a suposta veracidade das informações dependem dos ocidentais 

que sobre ele falam e escrevem. Desta forma, estes fatores, acrescidos ao 

advento da tecnologia, com a produção de diversas notícias e filmes sobre o 

Oriente - a grande maioria produzidos por norte-americanos - produziram um 

efeito devastador ao diálogo intercultural e à alteridade entre os indivíduos, 

uma vez que reforçou estereótipos que demonizam o Islã e o associam 

imediatamente ao terrorismo e às atrocidades cometidas por determinados 

grupos. 

 No segundo capítulo abordarei o tema sobre as mulheres muçulmanas, 

uma vez que elas são as envolvidas nos principais temas envolvendo conflitos 

entre os valores e tradições muçulmanas e os valores, conceitos e o 

ordenamento moral e jurídico dos países do Ocidente. Adotei como principal 

referencial teórico Narayan, que afirma que as mulheres não possuem 

legitimidade para produzir conhecimento, uma vez que são constantemente 

infantilizadas e inferiorizadas, tidas como seres irracionais. Desta forma, a 

palavra de uma mulher vale menos e não é, muitas vezes, levada em 

consideração, principalmente, na luta por direitos. Esta autora aponta para as 

diferenças entre ser mulher em países ocidentais e não-ocidentais, uma vez 

que, no último caso, além de explorar as pautas feministas do mundo ocidental, 

as mulheres precisam combater os aspectos negativos de suas experiências 
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como seres pertencentes de uma cultura subjugada. Ainda no capítulo sobre as 

mulheres muçulmanas, tratarei das teorias feministas islâmicas, que 

compatibilizam as lutas e os ideais do feminismo com os preceitos e dogmas 

do islamismo. O direito à autodeterminação das mulheres muçulmanas também 

será tópico deste trabalho, tendo em vista a necessidade de apontar para o fato 

de que alguns hábitos, cujo exercício muitas vezes conflita com a observância 

de normas e costumes ocidentais, como o uso do véu, fazem parte da própria 

personalidade das mulheres muçulmanas. Esses hábitos são essenciais na 

forma em como essas mulheres se identificam, de como querem ser vistas 

pelos outros, de modo se sentem consigo mesmas e, portanto, são parte do 

seu direito à autodeterminação e, por conseguinte, a tutela deste direito é 

necessária para a tutela de sua própria dignidade. 

No terceiro capítulo desta dissertação irei trabalhar alguns aspectos do 

direito a liberdade religiosa, bem como a liberdade de crença, entendida como 

a sua manifestação e exteriorização, o que incluiria as práticas peculiares a 

cada religião, essenciais ao seu exercício. Tratarei, ainda, das peculiaridades 

do Islamismo que tendem a criar um desconforto social aos indivíduos 

Ocidentais, apontando para o abismo existente entre a doutrina de determinada 

religião e a prática de seus fiéis. Neste contexto, irei analisar o tratamento 

dispensado ao direito à liberdade religiosa nos tratados internacionais, bem 

como nos principais tribunais constitucionais da Europa e dos Estados Unidos. 

Neste capítulo, analisarei o tratamento do direito internacional e, 

principalmente, da Organização das Nações Unidas sobre a questão da 

liberdade religiosa. Nesta análise sobre a ONU, verificarei a existência de um 

descontentamento de países membros da Organização para a Cooperação 

Islâmica – organização intra-governamental com uma delegação permanente 

na ONU – e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como se verá, este 

descontentamento teria feito com que membros desta organização editassem e 

adotassem a chamada Declaração dos Direitos Humanos no Islã. 

 O quarto capítulo deste trabalho será dedicado, primeiramente, a um 

apanhado histórico do islã no Brasil, sendo apontados, posteriormente, os 

casos envolvendo os muçulmanos nos Tribunais de Justiça estaduais do Brasil. 

Após esta análise, será analisado o Recurso Extraordinário nº 859.376, em 

trâmite no Supremo Tribunal Federal, no qual se discute o direito ao uso de 
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vestimentas religiosas, como o véu islâmico, no momento da foto para a 

carteira nacional de habilitação. A discussão apresentada tem como cerne o 

aparente conflito entre a liberdade religiosa, assegurada no artigo 5º da 

Constituição Federal e uma norma infralegal editada pelo CONTRAN, que 

proíbe o uso de acessórios na cabeça na foto da carteira de habilitação.  

 Por fim, no último capítulo serão apresentadas as conclusões deste 

trabalho, que apontarão para a necessidade de respeito aos direitos e 

garantias fundamentais dos muçulmanos não só no Brasil, mas na sociedade 

ocidental em geral. 
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1. SOBRE O ISLÃ 

 

 No ano de 2008, há dez anos desta pesquisa, o Vaticano anunciou que 

o número de muçulmanos havia ultrapassado o número de católicos no mundo. 

Anunciou, ainda, que o número de adeptos ao catolicismo se mantém 

constante, enquanto o número de seguidores do islamismo vinha crescendo a 

cada ano1. Este fato, no entanto, representa mais do que um simples dado 

geográfico, representando um simbolismo ideológico e político relevantes. Hilu 

(HILU, 2014) afirma que o islã é normalmente construído pelo imaginário 

cultural das sociedades euro-americanas como uma alteridade radical, sendo 

visto como uma série de qualidades negativas, como a irracionalidade, o 

autoritarismo, a opressão, o fanatismo – que contrastariam com o “mundo 

ocidental”, que seria livre, tolerante, moderno e igualitário. Ele completa 

afirmando que esta imagem de universos opostos, quais sejam, o Islã e o 

Ocidente, “não passa de uma construção ideológica baseada em 

generalizações fáceis de estereótipos que ocultam a diversidade e as 

contradições de ambos” (HILU, 2014, p. 22). Sobre o problema das 

generalizações e a existência de semelhanças entre ambos os “universos”, Hilu 

afirma que: 

Embora seja historicamente correto apontar que a democracia 
liberal tenha emergido na Europa e na América do Norte nos 
séculos XVIII e XIX, frequentemente se esquece de incluir na 
narrativa sobre o “ocidente” que a inquisição, o fascismo, o 
nazismo, o stalinismo e as ditaduras latino-americanas também 
são criações da civilização ocidental euro-americana. Do 
mesmo modo, os exemplos de autoritarismo e intolerância 
existentes no mundo muçulmano – tais como as ditaduras e 
monarquias despóticas existentes nos países árabes, o regime 
dos Talibãs no Afeganistão ou a perseguição aos Baha’is no Irã 
sob a República Islâmica – não podem ser ignorados como o 
simples fruto de um desvio dos “verdadeiros” princípios do islã. 
(...) Por outro lado, os processos históricos e as conexões 
culturais específicas que geraram cada um desses fenômenos 

                                                           
1
 Notícia publicada em diversos canais da mídia como, por exemplo, 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,islamismo-cresce-entre-os-jovens-na-periferia-de-
sp,156052, 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2008/03/080330_vaticanomuculmanos.shtml, 
https://uk.reuters.com/article/uk-vatican-muslims/muslims-more-numerous-than-catholics-
vatican-idUKL3068682420080330.  
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não podem ser reduzidas à presença de um “islã” genérico. 
(HILU, 2014, p.23). 

 

 Outro fato de importância ímpar que deve ser ressaltado ao se tratar de 

Islã é a enorme diversidade cultural, histórica e política existente no “mundo 

muçulmano”. Além da divisão entre sunitas e xiitas2, existe uma grande 

diversidade entre os grupos sociais nas formas de se interpretar a religião, bem 

como na maneira de adotar suas práticas. Desta forma, além da pluralidade 

geográfica 3e da diversidade étnica e cultural4, há também uma diversidade de 

maneiras de se interpretar e praticar a experiência do islã. “A ideia de que o islã 

teria uma essência fixa que seria reproduzida independentemente do contexto 

histórico e cultural no qual ele se constitui como fenômeno social é 

empiricamente falsa”, afirma Hilu, e prossegue defendendo que a depender das 

trajetórias individuais bem como dos grupos nos quais os indivíduos estejam 

inseridos dentro de uma mesma sociedade, a forma, o significado e os efeitos 

práticos de doutrinas e rituais muçulmanos irão variar. 

 
 

Por exemplo, na Síria, o sufismo, a forma mística do islã, 
conecta os diversos entendimentos e práticas do islã, estando 
presente das formulações teológicas dos ‘ulana ( especialistas 
da religião) ao culto popular dos santos e seus milagres. Já na 
Arábia Saudita, o sufismo é proibido, pois, segundo o 
wahabismo, a corrente religiosa dominante no país, as 
doutrinas e práticas sufis constituíram uma forma de inovação 
condenável e superstição não islâmica. No Egito, o sufismo 
tem uma presença exuberante na vida religiosa, e certas 
formas de sufismo contam com o reconhecimento (e controle) 

                                                           
2
 Sunitas e xiitas compartilham a mesma religião e a mesma fé. No entanto, a divergência entre 

ambos se iniciou com a morte de Maomé, quando os adeptos da corrente denominada xiita 
reivindicaram uma sucessão aos descendentes da família de Maomé. Ademais, esta corrente – 
considerada mais tradicionalista – conserva as antigas interpretações do Alcorão e da Lei 
Islâmica, denominada Sharia. Por outro lado, os sunitas acreditam que as transformações 
pelas quais o mundo passou devem ser consideradas como fontes da religião islâmica, e 
consideram a Suna – livro onde estão compilados os grandes feitos de Maomé também como 
fonte da religião. 
3
 A região com maior número de muçulmanos é o subcontinente indiano, onde cerca de 400 

milhões de fiés muçulmanos se distribuem pelo Paquistão, Bangladesh, India e Sri Lanka. O 
país com a maior população muçulmana é a Indonésia, onde cerca de 90% dos seus 200 
milhões de habitantes segue o Islã. Além disso, no correr do século XX, importantes 
comunidades muçulmanas constituíram-se em boa parte dos países europeus e americanos. 
4
 Há muçulmanos árabes, indianos, iranianos, chineses, franceses, americanos, brasileiros, 

etc.. 
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do Estado através do Conselho Supremo das Ordens Sufis. 
(HILU, 2014, p.26) 

 
 

 Outro exemplo das diferenças entre as práticas islâmicas em diversos 

grupos muçulmanos é o que se refere ao uso do véu nas mulheres – assunto 

ao qual será dedicado um capítulo deste trabalho. Na Arábia Saudita e em 

grande parte da Península Arábica as mulheres usam o niqab, vestimenta que 

cobre todo o corpo da mulher, com exceção apenas para os olhos e as mãos. 

Já no Irã, a prática é o uso do chador, longo véu que cobre todo o corpo da 

mulher, mas deixa a mostra o seu rosto. No Paquistão adota-se apenas uma 

echarpe cobrindo os cabelos das mulheres, enquanto que no Afeganistão o uso 

da Burqa impede totalmente a visão da silhueta da mulher, inclusive dos seus 

olhos, que são ocultados com uma gaze de tecido. Por outro lado, países como 

Síria, Líbano e Turquia adotam o hijab, um lenço leve que sobre apenas os 

cabelos das mulheres e que é frequentemente combinado com calças jeans. 

Assim como a vestimenta, o motivo e significado do uso do véu também são 

diversos dentre os grupos muçulmanos. Ademais, enquanto na Arábia Saudita, 

no Irã e no Sudão o véu é obrigatório para todas as mulheres, em países como 

a Turquia, Tunísia e Síria o seu uso é, inclusive, desencorajado pelo Estado. 

(HILU, 2014) 

 Diante de tantas diferenças e pluralidades pode-se questionar como é 

possível a compreensão do islã como uma única religião, como um único 

fenômeno social. Como diferentes leituras, interpretações, práticas e hábitos 

poderiam constituir uma única religião? Ocorre que, apesar das diferenças 

culturais e de diversos contextos históricos, muçulmanos se reconhecem em 

discursos e práticas comuns, isto é, possuem “referências canônicas” que 

integram o seu discurso. Hilu cita cinco dessas referências como o 

denominador comum dos grupos muçulmanos, que poderiam definir o 

pertencimento ao islã. São eles: a figura do profeta Muhammad, mais 

conhecido nos países ocidentais como Maomé, o texto sagrado sagrado do 

Alcorão, as injunções doutrinais e rituais conhecidas como os “5 pilares” do 

islã, as coleções sobre a vida do profeta conhecidas como Hadith, e a lei 

islâmica ou sharia (HILU, 2014, p.37). Quanto à primeira referência, é 

importante ressaltar que Maomé foi conhecido, tanto pelos sunitas quanto 



15 
 

pelos xiitas, como o “homem perfeito”, de modo que não apenas a mensagem 

que ele transmitia, mas também sua própria figura, biografia e trajetória foram 

objeto de codificação e adoração pelos muçulmanos. A principal fonte de 

estudo e conhecimento da vida de Maomé é o Alcorão, que faz referência a 

vários episódios marcantes na vida do profeta. Em um contexto de religiões 

politeístas e do culto aos ídolos, Maomé – em um de seus retiros para 

meditação nas montanhas de Meca – teria tido uma visão do anjo Gabriel, que 

teria lhe recitado palavras sobre um Deus único e supremo, ao qual todos 

deveriam devoção. A partir de então, Maomé teria iniciado suas pregações 

públicas conclamando a população de Meca a aceitar o Deus supremo (Allah). 

No entanto, a sua denúncia do culto aos ídolos se tornou inaceitável aos clãs 

dominantes, de modo que, em razão da forte repressão sofrida, Maomé decidiu 

abandonar Meca e se instalou em uma cidade que viria a ser denominada 

Medina (“a cidade”). Sua ida de Meca para Medina, chamada de hijra, marca o 

início do calendário muçulmano, e data de 622 a.d. O governo de Maomé em 

Medina foi marcado por uma série de revelações relacionadas a assuntos de 

cunho social, moral e político, como questões referentes à herança, à 

regulamentação da poligamia, etc. A medida que a comunidade muçulmana de 

Medina se fortalecia, a supremacia de Meca era desafiada, de forma que após 

diversas batalhas entre as forças de Meca e os aliados do Profeta o governo de 

Meca foi entregue à Maomé. Este, ao retornar vitorioso à Medina, destruiu 

todos os símbolos e ídolos ali existentes, mantendo, no entanto, o santuário 

que declarou ser “a casa de Deus” e manteve a peregrinação anual à Meca 

como um dos pilares do Islã (ARMSTRONG, 2002). No que tange à segunda 

referência do islã, o Alcorão, este é “o resultado da recitação da palavra divina 

por Muhammad entre 610 e 632 a.d.” (HILU, 2014, p.45). O texto é dividido em 

suras, que não são organizadas em ordem cronológica, mas sim temáticas, e 

que tratam de assuntos desde os atributos de Deus até questões referentes a 

regras de comportamento e organização social entre os fiéis. Os chamados “5 

pilares” do islã formam os elementos constitutivos daquilo que a maioria dos 

muçulmanos reconhece como tradição essencial da religião. São eles: a 

profissão da fé (shahada), as cinco orações diárias (salat), a doação de um 

dízimo para a comunidade (zakat), o jejum durante o mês sagrado do Ramadã 

(sawn) e a peregrinação a Meca (hajj). Não irei me prolongar sobre cada um 
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destes pilares, tendo em vista que o objetivo deste capítulo é fornecer uma 

visão ampla do que é o islã, de sua origem, seus costumes, suas diferenças e 

similitudes, mas ressalto a explicação de Hilu quanto ao significado dos 5 

pilares: 

 
 

Os 5 pilares são dispositivos discursivos e rituais criados 
durante o período da revelação, cuja obrigatoriedade criou um 
universo compartilhado de doutrinas e práticas que permitiram 
a constituição e reprodução dos muçulmanos como uma 
comunidade religiosa. Para além disso, os pilares são 
mecanismos disciplinares que criam tanto ortodoxia quanto 
ortopraxia e participam da constituição das subjetividades 
religiosas entre os muçulmanos. (HILU, 2014, p.54) 

 
 

 Ressalto, do que até o momento fora exposto, duas importantes 

questões a se ter em mente para a compreensão deste trabalho. A primeira 

delas é que ao me referir aos muçulmanos e ao islã, estou tratando de um 

grupo que possui estes denominadores em comum e que possuem uma 

mesma religião, de modo que não entrei nas especificidades de cada corrente 

do islamismo. Como o objeto deste trabalho não é um estudo aprofundado 

sobre o Islã, mas sim sua relação com o Ocidente e a falta de conhecimento e 

de experiência dos tribunais brasileiros para lidar com o tema e, 

consequentemente, efetivar os direitos dos muçulmanos que vivem no Brasil, 

permiti-me realizar esta generalização5. A segunda questão que deve ser 

considerada é que frequentemente ressaltarei os embates entre os costumes, 

valores e tradições muçulmanas e as tradições e valores ocidentais, 

culminando na análise de casos envolvendo muçulmanos nos tribunais 

brasileiros e o modo como foram julgados. Desta forma, é essencial que se 

tenha em mente a todo tempo as especificidades deste grupo e o contexto 

histórico e cultural em que se inserem.  

 
 
 
 

                                                           
5
 Tratar sobre os muçulmanos como se fossem um grupo homogêneo. Pretendo deixar claro 

que não o são, mas que trato suas peculiaridades quando conflitadas com as peculiaridades 
dos países ocidentais, de modo que não adentrei na especificidade de cada grupo islâmico. 
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1.1 OS DIREITOS HUMANOS NO OCIDENTE 

 

 Convém, nesta parte do trabalho, realizar uma breve análise da maneira 

como são compreendidos os direitos humanos em todo o Ocidente, de modo a 

permitir a posterior compreensão quanto à dificuldade de efetivação de tais 

direitos aos muçulmanos em diversos países ocidentais e, especialmente, no 

Brasil. Como afirma Bragato: 

 
 

Direitos humanos são apresentados como um desdobramento 
natural do pensamento liberal e das lutas políticas europeias da 
Modernidade, cujo liberalismo clássico e suas ideias de 
liberdade individual e igualdade formal são consideradas o 
núcleo duro desses direitos (BRAGATO, 2014, p.204) 
 
 

 Assim, a origem dos direitos humanos teria como fundamento a 

racionalidade, de onde decorreria a autonomia dos indivíduos, o seu livre 

arbítrio e o reconhecimento de seu valor intrínseco.  Deste modo, como afirma 

esta autora, os direitos humanos seriam um projeto criado na Modernidade 

Ocidental e “depois de ter sido suficientemente desenvolvido e amadurecido, 

foi exportado e transplantado para o resto do mundo” (BRAGATO, 2014, 

p.205). A consequência disso, no entanto, é que o surgimento dos direitos 

humanos não tem absolutamente nada a ver com a racionalidade e a história 

dos indivíduos não ocidentais. Este discurso dos direitos humanos, portanto, 

que teria surgido da Modernidade Ocidental, foi projetado como um discurso 

hegemônico, dominante. Deste modo, enquanto universais, tais direitos 

representariam as formas de respeito e proteção, ou melhor, representariam os 

mecanismos de proteção e as faculdades necessárias a que todo e qualquer 

ser humano tivesse uma vida digna, livre e igual. No entanto, como defende 

Santos, a hegemonia global dos direitos humanos como linguagem 

fundamental para a dignidade humana enfrenta uma incômoda realidade, qual 

seja, o fato de que a grande maioria da população não é sujeito dos direitos 

humanos, mas sim objeto do discurso acerca dos direitos humanos (SANTOS, 

2014). Deve-se, pois, segundo este autor, questionar se “os direitos humanos 

servem eficazmente a luta dos excluídos, dos explorados e dos discriminados 

ou se, pelo contrário, a tornam mais difícil” (SANTOS, 2014, p.12). Santos 
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questiona a visão segundo a qual a hegemonia no discurso dos direitos 

humanos é fruto de uma vitória história, propondo que se questione se tal 

discurso não seria, por outro lado, fruto de uma derrota histórica.  Para iniciar 

esta análise, Santos elabora algumas perguntas, como qual é a razão pela qual 

existe tanto sofrimento humano injusto que não é considerado uma violação 

dos direitos humanos, se existem outras linguagens de dignidade humana no 

mundo e, caso existam, se estas seriam compatíveis com a linguagem 

hegemônica dos direitos humanos.  Este mesmo autor afirma conceber as 

versões dominantes da modernidade ocidental a partir de um pensamento que 

dividiu o mundo em duas partes, por meio de uma linha abissal, na qual de um 

lado constam as sociedades metropolitanas e de outro lado as sociedades 

coloniais.  Ele sustenta que tal divisão se faz de tal forma que “as realidades e 

práticas existentes do lado de lá da linha, nas colônias, não podiam por em 

causa a universalidade das teorias e das práticas que vigoravam na metrópole, 

do lado de cá da linha” (SANTOS, 2014, p.13) e prossegue afirmando que, por 

esta razão, aquelas realidades e práticas existentes do lado de lá eram 

invisíveis.  Santos defende que, enquanto discurso de emancipação, os direitos 

humanos foram concebidos para valer apenas de um lado da linha abissal, isto 

é, do lado das sociedades metropolitanas. Ele afirma que: 

 
 

Tendo vindo a defender que esta linha abissal, que produz 
exclusões radicais, longe de ter sido eliminada com o fim do 
colonialismo histórico, continua sob outras formas 
(neocolonialistmo, racismo, xenofobia, permanente estado de 
exceção na relação com alegados terroristas, trabalhadores 
imigrantes indocumentados, candidatos a asilo ou mesmo 
cidadãos comuns vítimas de políticas de austeridade ditados 
pelo capital financeiro). O direito internacional e as doutrinas 
convencionais dos direitos humanos tem sido usados como 
garantes dessa continuidade (SANTOS, 2014, p.15). 
 
 

 Como observado no trecho acima, Santos afirma que o direito 

internacional e as doutrinas convencionais dos direitos humanos tem sido 

garantidoras da continuidade de exclusões radicais sobre determinados grupos 

de indivíduos.  Sobre esta questão, ele sustenta que a revolução americana e a 

revolução francesa foram ambas concretizadas em nome da lei e do direito e 

que, de acordo com o que afirma Ernest Bloch (BLOCH apud SANTOS, 2014), 
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a superioridade do conceito de direito está relacionada com a sociedade 

burguesa daquele momento e com o individualismo burguês, uma vez que a 

burguesia já havia adquirido hegemonia econômica e estava buscando 

hegemonia política, que foi consolidada com as citadas revoluções. Deste 

modo, os fundamentos sobre os quais se fundam o direito e também os direitos 

humanos têm intensas raízes e “o caminho entre então e hoje foi um caminho 

linear de consagração dos direitos humanos como princípios reguladores de 

uma sociedade justa” (SANTOS, 2014, p.19). Enquanto forem concebidos 

como universais, os direitos humanos serão, para este autor, o que ele chama 

de um localismo globalizado e, portanto, citando Samuel Huntington e sua obra 

“Choque de civilizações”, afirma que enquanto um localismo globalizado os 

direitos humanos serão sempre “uma arma do Ocidente contra o resto do 

mundo.” (SANTOS, 2014, p.19).  Para ele, para que os direitos humanos sejam 

operados de forma cosmopolita, abrangendo toda a humanidade, estes direitos 

devem ser reconceituados e compreendidos sob uma ótica multicultural. O 

autor afirma que: 

  

O multiculturalismo tal como eu o entendo, é pré-condição de 
uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a 
competência global e a legitimidade local, que constituem dois 
atributos de uma política contra-hegemônica de direitos 
humanos no nosso tempo. (...) Todas as culturas tendem a 
considerar os seus valores máximos como os mais 
abrangentes, mas apenas a cultura ocidental tende a formulá-
los como universais (SANTOS, 2014, p.19). 

 

 
Desta forma, autores como Santos apresentam uma preocupação com 

relação à necessidade de busca de concepções contra hegemônicas dos 

direitos humanos, que devem se iniciar com uma desconfiança em relação aos 

direitos humanos convencionalmente conhecidos e defendidos, isto é, “em 

relação às concepções dos direitos humanos mais diretamente vinculados à 

sua matriz liberal e ocidental.” (SANTOS, 2014, p.13). Assim, estas 

concepções contra hegemônicas devem se estruturar em um diálogo com 

outras concepções também de dignidade humana, bem como de outras formas 

práticas de defesa desta dignidade. Para se fazer compreender quando se 

refere a concepções contra hegemônicas dos direitos humanos, Santos explica 
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o que entende como concepção dominante desses direitos, cujas 

características são as seguintes (SANTOS, 2014, p.20): 

 
 

a) Os direitos humanos são universalmente válidos 
independentemente do contexto social, político e 
cultural em que operam e dos diferentes regimes de 
direitos humanos existentes em diferentes regiões do 
mundo; 

b) no nosso tempo, os direitos humanos são a única 
gramática e linguagem de oposição disponível para 
confrontar as “patologias do poder”; 

c) os violadores dos direitos humanos, por muito 
horrendos que sejam os crimes por eles perpetrados, 
devem ser punidos de acordo com os direitos 
humanos; 

d) questionar os direitos humanos em termos das suas 
supostas limitações culturais e políticas contribui para 
perpetuar os males que os direitos humanos visam 
combater; 

e) o fenômeno recorrente dos duplos critérios na 
avaliação da observância dos direitos humanos de 
modo algum compromete a validade universal dos 
direitos humanos; 

f) partem de uma ideia de dignidade humana como 
sendo individual, auto-sustentada e qualitativamente 
diferente da natureza não humana; 

g) a liberdade religiosa só pode ser assegurada na 
medida em que a esfera pública esteja livre de religião, 
a premissa do secularismo; 

h) o que conta como violação dos direitos humanos é 
definido pelas declarações universais, instituições 
multilaterais (tribunais e comissões) e organizações 
não-governamentais (predominantemente baseadas 
no Norte global); 

i) as violações dos direitos humanos podem ser medidas 
adequadamente de acordo com indicadores 
quantitativos e; 

j) o respeito pelos direitos humanos é muito mais 
problemático no Sul global do que no Norte global. 

 

 

 Tendo clara sua concepção das características do que seria a teoria 

dominante dos direitos humanos, o autor questiona o fato de todos os 

indivíduos formarem uma única humanidade e, ainda assim, haverem diversas 

concepções sobre direitos humanos, dignidade humana e justiça social - 
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concepções muitas vezes contraditórias entre si. Este questionamento traz, por 

si só, a clara compreensão de uma constatação, qual seja, a de que a 

percepção do mundo e da humanidade ultrapassam, ou devem ultrapassar, a 

visão que o Ocidente tem dele e, consequentemente, a visão que o Ocidente 

tem do que é a dignidade humana e consequentemente os direitos humanos. 

 O discurso dos direitos humanos é diretamente ligado não apenas a 

ideia da racionalidade kantiana6, mas também aos movimentos históricos e 

políticos que foram produzidos no continente europeu. Deste modo, “a 

explicação corrente para a existência de uma dignidade humana tornou-se 

largamente baseada na crença em uma essência universal do homem, que 

pertence e é atributo de cada indivíduo: a racionalidade” (SANTOS, 2013, 

p.208). Entende-se, deste modo, que da racionalidade decorrem, inclusive, os 

direitos naturais dos indivíduos, em razão da sua superioridade intrínseca, que 

é o centro do modelo antropológico.  Os direitos humanos são, desta forma, 

também compreendidos como direitos naturais dos indivíduos e, deste modo, 

além de serem compreendidos como universais, são também a-históricos, 

sendo capazes de atingir as expectativas de desenvolvimento, proteção e 

dignidade de toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer tempo e lugar. 

 Sarmento, ao tratar da questão dos direitos humanos, traz à tona a 

disputa entre o universalismo e o multiculturalismo, afirmando que essa 

discussão diz respeito à própria natureza dos direitos humanos. O autor 

questiona se os direitos humanos são uma “projeção jurídica de uma ética 

transcendental, ou representam antes um subproduto da cultura individualista 

europeia, desenvolvida durante a Modernidade” (SARMENTO, 1999, p.30). E 

completa: 

 
 

São os direitos fundamentais a expressão de valores meta-
jurídicos universais, que o direito positivo apenas reconhece e 
cristaliza, ou traduzem eles a sedimentação jurídica de 
interesses historicamente datados, circunscritos a 
comunidades específicas, situadas no tempo e no espaço? 
(SARMENTO, 1999, p.30) 
 
 

                                                           
6
 Compreendo a complexidade do tema e, tendo em vista que não me aprofundei no estudo 

sobre a teoria kantiana, pretendi apenas mencionar que ela existe e que guarda relação com a 
noção contemporânea de direitos humanos.  
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 Ele afirma que, segundo a corrente multiculturalista, o universalismo dos 

direitos humanos serviria para encobrir um ardiloso imperialismo cultural, por 

meio do qual toda a civilização do Ocidente, predominante no processo de 

globalização, aspira à instituição de seus valores e de sua cosmovisão a todas 

as comunidades periféricas. No entanto, Sarmento aponta também para o lado 

inverso, ao questionar se a Humanidade e a comunidade internacional 

poderiam se manter inertes, em nome do multiculturalismo e das tradições 

culturais e regionais, diante de práticas cometidas em violação aos direitos 

humanos, tais como compreendidos pelo Ocidente. Deste modo, como afirma 

este autor, a insurgência do dilema universalismo versus multiculturalismo7, 

quando se refere à proteção dos direitos humanos, não pode ser tratada de 

forma simples e reducionista. Sarmento afirma que: 

 
 

(...) não parece razoável invocar o relativismo cultural para 
legitimar costumes e instituições absolutamente contrárias à 
dignidade humana, como o apartheid ou o regime indiano de 
castas. Mas, por outro lado, a universalização dos direitos 
humanos não deve implicar em homogeneização cultural, 
imposta à revelia das comunidades periféricas, pois estas 
detêm o sagrado direito de manter vivos os seus valores e 
tradições. Equilibrar os termos desta complexa equação é uma 
das tarefas mais delicadas que se impõem ao direito 
contemporâneo.  (SARMENTO, 1999, p.32) 

 
 
 Quanto aos direitos humanos no século XVII, Waters afirma que,“ No 

mínimo, eles foram expressos em termos de direitos da metade da 

humanidade, ou seja, como direitos do homem”. Porém, observa o autor que 

eles nunca pretenderam abranger os direitos daqueles que não eram cidadãos 

e, portanto, não apenas as mulheres foram excluídas, mas também os 

indígenas, os escravos, os criminosos e os doentes mentais. Ao se analisar a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, é possível verificar 

que os direitos lá definidos como invioláveis quais sejam, a vida, a liberdade e 

a propriedade, “articulam-se justamente em torno da ideia de sujeito racional e 

da viabilização do projeto liberal-burguês da sociedade” (SANTOS, 2013, 

p.209). Embora se fale em igualdade perante a lei como um dos princípios 

                                                           
7
 Este trabalho não tem pretensão de realizar qualquer análise profunda sobre o embate entre 

multiculturalismo e universalismo. No entanto, faço menção a ele por entender relevante ao 
tema abordado. 
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intrinsicamente relacionados à dignidade humana e aos direitos humanos, 

deve-se considerar que quando a Declaração foi escrita, indivíduos de diversas 

regiões do mundo não eram iguais, uma vez que se encontravam em uma 

relação de dominação e sujeição coletivas, as quais os direitos individuais 

dispostos na Declaração não apresentavam qualquer proteção. Deste modo, 

além do fato de que a Declaração Universal foi elaborada sem a participação 

da maioria dos povos, a previsão de direitos exclusivamente individuais excluía 

da proteção os povos subjugados pelo colonialismo europeu e por outras 

formas de dominação coletivas. Santos afirma que:  

 
 

No tempo do individualismo burguês e em plena vigência da 
linha abissal, a Declaração tornava invisíveis as exclusões do 
outro lado da linha abissal. Eram tempos em que o sexismo e o 
racismo eram parte do senso comum, a orientação sexual era 
tabu, a dominação de classe uma questão interna de cada 
país, e o colonialismo era ainda forte como agente histórico, 
apesar da independência da India (SANTOS, 2014, p.22) 
 
 

 Bragato8, em seu texto “Para Além do Discurso Eurocêntrico dos Direitos 

Humanos: Contribuições da Descolonialidade”, cita Hannah Arendt ao observar 

que as declarações americanas e francesas representaram movimentos de 

recuperação e defesa dos direitos de propriedade, uma vez que tais 

movimentos foram liderados por proprietários que ainda não possuíam poder 

político e, portanto, era basicamente isso o que estavam buscando 

(BRAGATO, 2014). E ela completa: 

 
 

Por isso, as Declarações modernas não objetivavam 
exatamente a concessão de uma vida digna para todos os 
seres humanos, mas garantir o exercício da liberdade para 
aqueles que, por suas próprias forças, fossem capazes de 
exercê-la (BRAGATO, 2014, p.210). 
 
 

 Deste modo, a concepção fundante dos direitos humanos, ou seja - sua 

origem - é extremamente individualista, interessada nos direitos e interesses de 

determinados indivíduos, desconsiderando a sociedade como um todo, bem 

                                                           
8
 Optei por utilizar a Profª. Drª. Fernanda Frizzo Bragato como principal referência teórica deste 

capítulo, tendo em vista que me identifico com sua linha de pesquisa e sua produção 
acadêmica, que tem como principal objeto o estudo do Outro e os direitos humanos. 
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como os direitos e interesses do “outro”, como se verá adiante. A chamada 

universalidade dos direitos humanos pressupõe uma única possibilidade de 

natureza humana, que é digna de merecimento de proteção plena. Assim, 

construiu-se um padrão dominante de humanidade, de modo que tal padrão 

não permitiu que a proteção decorrente dos direitos humanos alcançasse as 

diferentes possibilidades de seres humanos existentes. Conforme narrado por 

Pires: 

 
 

O padrão de normalização da condição humana eleito pela 
modernidade relaciona-se ao modelo de sujeito de origem 
europeia, masculino, branco, cristão, heteronormativo, detentor 
dos meios de produção e sem deficiência. A narrativa histórica 
dos colonizadores determinou a matriz de humanidade que 
serviu de parâmetro para a definição das proteções 
necessárias ao desenvolvimento da sua forma de vida e 
considerada como a representação da demanda legítima por 
respeito (PIRES, p.237). 
 
 

 Até o presente momento pode ser afirmado, portanto, que a teoria 

hegemônica9 dos direitos humanos teve origem em fatos históricos e 

concepções próprias do contexto europeu moderno. Esta afirmação, embora 

aparentemente singela, carrega um relevante significado, que traz 

consequências em diversas partes do mundo até os dias atuais, como será 

visto neste trabalho. Ela significa a completa ausência de contribuição da 

história, concepções e pensamentos dos povos não-ocidentais na formação do 

conceito dos direitos humanos e dos consequentes reflexos que dele decorrem. 

Isto é, criou-se uma ideia de que os direitos humanos são próprios da cultura 

ocidental, foram criados a partir dela e para ela, de modo a anular e excluir os 

povos não-ocidentais10. O fato da concepção de direitos humanos ser baseada 

em pressupostos unicamente ocidentais é considerado como irrelevante, uma 

vez que, sob o fundamento da universalidade, a historicidade dos direitos 

humanos não interfere de modo algum em sua estrutura ontológico. Embora 

direitos humanos tenham como objeto os seres humanos, não é difícil afirmar 

                                                           
9
 Conceito utilizado pelos autores trabalhados neste capítulo. 

10
 Defende-se que a origem ocidental dos direitos humanos excluía os povos não-ocidentais. 

No entanto, defendo que atualmente não há a exclusão destes povos da proteção dos direitos 
humanos, mas sim uma dificuldade em sua efetivação. 
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que índios, negros e mulheres, por exemplo, estiveram excluídos de sua 

proteção até pouco tempo atrás. Como afirma Richerd Rorty: 

 
 

(...) a história recente tem dado conta de inúmeros exemplos 
em que o termo “homem” tem sido usado para significar 
apenas “pessoas como nós”; refere-se ele aos nazistas, aos 
sérvios, aos homens que fizeram a independência dos Estados 
Unidos da América, apenas para citar alguns, que, ao 
justificarem o não reconhecimento dos direitos, 
respectivamente, dos judeus, dos bósnios muçulmanos e dos 
negros escravos, os qualificaram como pseudo-humanos ou 
“diferentes de nós”. 
 
  

 Desta forma, a ideia de universalidade dos direitos humanos por muito 

tempo conviveu com a ideia de que nem todos aqueles que possuem fenótipo 

humano são considerados humanos, pessoa humana e, portanto, nem todos 

merecem a proteção que foi dada a dignidade humana e, deste modo, não são 

sujeitos dos direitos humanos, como afirmado no início deste capítulo. Sobre 

essa questão, Santos afirma que: 

 
 

É possível defender a liberdade e a igualdade de todos os 
cidadãos, e ao mesmo tempo a escravatura, porque subjacente 
aos direitos humanos está a linha abissal que referi acima por 
via da qual é possível definir quem é verdadeiramente humano 
e, por isso, tem direito a ser humano e quem o não é e, por 
isso, não tem desse direito (SANTOS, 2014, p.77). 

 
 
 Assim, para este autor, a ideia de universalidade dos direitos humanos, 

que deveria assegurar proteção a todos os seres humanos, apresenta-se 

também como forma de exclusão de alguns humanos do conceito moderno de 

humanidade.  É por essa razão que Santos questionou se os direitos humanos 

tais como compreendidos não seriam uma derrota histórica, ao invés de uma 

vitória histórica, afirmando que “a concepção ocidental, capitalista e colonialista 

da humanidade não é pensável sem o conceito de sub-humanidade” (SANTOS, 

2014, p.77). 

 Em relação à abordagem do autor sobre este tema, relevante ressaltar 

que, embora concorde com o fato de que a origem dos direitos humanos 

desconsiderou a maior parte dos indivíduos e suas peculiaridades, tendo sido 
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direcionados, em sua origem, a classe burguesa – ou melhor, aos homens da 

burguesia – ouso discordar de Santos ao afirmar que os direitos humanos 

excluem da proteção os indivíduos não ocidentais. Esclareço, desta forma, que 

defendo que a tutela e a efetividade desses direitos11 – e não a proteção destes 

indivíduos pelas normas do ordenamento jurídico, tanto interno quanto 

internacional - sofrem diversas restrições e limites, e acredito que esta 

limitação está relacionada ao discurso denominado hegemônico dos direitos 

humanos, bem como à ideia do eurocentrismo, que será vista adiante. 

 

1.2 O EUROCENTISMO 

 

 Afirmou-se nesta pesquisa que existe um uma teoria denominada por 

muitos autores como hegemônica12 sobre os direitos humanos e que esta 

teoria deve ser contestada através de fatores como a consideração da história, 

do conhecimento e da racionalidade de outros povos, que se tornou invisível 

em razão da opressão humana e pelo exercício do poder e da dominação. 

Santos, ao tratar sobre as tensões nos direitos humanos, refere-se à tensão 

entre o universal e o chamado fundacional. Ao conceituar estes termos, o autor 

afirma que: 

 

Diz-se universal aquilo que é válido independentemente dos 
contextos; idealmente, é válido em todos os tempos e lugares. 
É representativo pela sua extensividade. O fundacional, pelo 
contrário, é algo que tem uma importância transcendente por 
ser único. É aquilo que é representativo pela intensidade. 
Representa uma identidade específica que tem memória, 
história e raízes. O seu caráter único e específico pode ser 
uma força tão poderosa quanto a universalidade e 
generalidade do universal. (SANTOS, 2013, p.57). 
 
 

                                                           
11

 Como anteriormente afirmei, não pretendo neste trabalho aprofundar os fundamentos 
teóricos dos direitos humanos. Apenas ressalto que, embora me identifique com o pensamento 
de Santos, não concordo com a radical exclusão de determinados indivíduos como sujeitos de 
direitos, mas defendo sua exclusão prática, ou seja, a dificuldade de efetivar tais direitos em 
relação a esses indivíduos. 
12

 Esclareço, mais uma vez, que as concepções de teorias hegemônicas ou dominantes que 
são mencionadas neste trabalho são concepções dos próprios autores que as trabalham, de 
modo que tampouco pretendo adentrar aos temas relacionados às relações de dominação e 
aos conceitos de hegemonia. 
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Ocorre que, conforme os ensinamentos deste autor, o que afirmamos 

hoje como universal é, na realidade, o fundacional do Ocidente, que foi 

transformado em universal. É o que Santos chama de localismo globalizado. O 

universal, tal como entendido nos dias de hoje, é produto da transformação do 

fundacional europeu, eurocêntrico, ocidental. Deste modo, por conseguinte, o 

fundacional de outras culturas, os princípios fundacionais das culturas não-

ocidentais, se apresentam como não-universais, “já que historicamente foram 

particularizados no mesmo processo histórico que permitiu ao particularismo do 

ocidente universalizar-se” (SANTOS, 2014, p.58). Sobre o processo de 

universalização do localismo europeu, Santos sustenta que se o universalismo 

é europeu, não pode ser universal e, por consequência, se é europeu, não 

poderia ser visto como universal, afirmando que: 

 
 

A hegemonia econômica, política, militar e cultural do ocidente 
nos últimos cinco séculos conseguiu transformar o que era (ou 
se supunha ser) único e específico desta região do mundo em 
algo universal e geral. A Escola de Frankfurt de Adorno e 
Horkheimer fala do universalismo europeu sem se dar conta da 
contradictio in adjecto: se o universalismo é europeu não é 
universal e se é universal pode surgir na Europa ou em 
qualquer outra região do mundo (SANTOS, 2014, p.58). 
 
 

Sobre esta mesma questão, Bragato afirma que “insere-se, portanto, 

naquilo que Quijano identificou como “la específica cosmovision de una etnia 

particular impuesta como la racionalidad universal” (BRAGATO, 2014, p.238). 

Essa cosmovisão específica reforça a necessidade de que se protejam apenas 

determinados indivíduos e suas formas de vida, de modo a hierarquizar os 

sujeitos, bem como as formas de conhecimento. Estas últimas, uma vez que 

diferem do conhecimento hegemônico, deverão ser “sufocadas e inviabilizadas, 

para que não ponham em risco o desenvolvimento do projeto de dominação 

colonial que a sustenta” (BRAGATO, 2014, p.238). 

 Como forma de um pensamento contra hegemônico, surgiu na América 

Latina o chamado pensamento descolonial, preconizado por autores como 

Enrique Dussel, Anibal QUijano e Walter Mignolo, inspirados nos movimentos 

sociais de resistência gerados no contexto colonial. Este pensamento propõe 

uma ruptura radical ao saber canônico europeu, através da chamada 
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desobediência epistêmica, proposta em razão da necessidade de descolonizar 

o conhecimento. Estes autores defendem que as relações de dependência 

entre centro e periferia se verificam não apenas no âmbito econômico e 

político, mas também em relação à produção de conhecimento. Afirmavam que 

“o próprio conhecimento é passível de colonização” (QUIJANO apud 

BRAGATO, 2014, p.212). Difere-se do pensamento descolonial, embora 

guarde íntima relação com o mesmo, a teoria pós-colonial. Esta teoria provém 

de uma escola de pensamento engajada com a experiência de “colonização 

britânica ocorrida, sobretudo na Ásia e, por isso, seus maiores expoentes - 

Gayatri Spivak, Ranajit Guha e Homi Bhabha – provém do sul asiático e 

desenvolveram essa matriz teórica, a partir dos anos 70, em algumas 

universidades norte-americanas e inglesas” (BRAGATO, 2014, p.211). 

 Estes autores sugerem, portanto, que existe um pensamento 

compreendido como hegemônico, um conhecimento hegemônico – dito 

universal – que na realidade teve origem na história e concepções europeias, 

bem como nos interesses de um determinado grupo. Tal fenômeno pode ser 

chamado de eurocentrismo, uma vez que afirma a experiência europeia como 

universal. Bragato, em sua obra já citada, explica com clareza que “ao afirmar-

se superior, a intenção é descartar as formas de conhecimento produzidas fora 

de padrões dominantes (BRAGATO, 2014, p.213). No entanto, esta 

superioridade acabou por criar uma espécie de divisão entre dois mundos, 

completamente diferentes um do outro. O primeiro deles é racional, 

desenvolvido, bem estruturado, ordenado e progressista, enquanto o segundo 

é primitivo, subdesenvolvido, atrasado, desordenado e violento. Nas palavras 

de Bragato: 

 
 

 No entanto, ambos são modernos e esta divisão, que 
Boaventura de Sousa Santos chama de linha abissal, situou, 
de um lado, o conhecimento científico e, de outro, os 
conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses ou 
indígenas, que não se encaixam em nenhuma destas formas 
de conhecer. Do outro lado da linha, não há conhecimento real; 
existem crenças, opiniões, magia, idolatria, entendimentos 
intuitivos ou subjetivos, que, na melhor das hipóteses, podem 
tornar-se objetos ou matéria- prima para a inquirição científica. 
Assim, a linha visível que separa a ciência dos seus outros” 
modernos está assente na linha abissal invisível que separa, 
de um lado, ciência, filosofia e teologia e, do outro, 
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conhecimentos tornados incomensuráveis e incompreensíveis, 
por não obedecerem nem aos critérios científicos de verdade 
nem aos dos conhecimentos da filosofia e da teologia 
reconhecidos como alternativos (BRAGATO, 2014, p.214).  
 
 

 Deste modo, é correto afirmar que de acordo com a visão eurocêntrica 

caberia à Europa a missão de civilizar o resto da humanidade, reportada por 

eles como primitiva, subdesenvolvida e irracional, para que todos atinjam a 

modernidade, a racionalidade e o progresso, obviamente já alcançados pelo 

Ocidente. Portanto, o Eurocentrismo nega ou inferioriza tudo o que não reflita 

necessariamente o seu modelo de racionalidade. Deste modo, a construção de 

oposições hierárquicas, como ocidente/ oriente, civilização/selvajeria, 

modernidade/primitividade, está “subjacente nos discursos eurocêntricos, 

porque constitui dois lados antagônicos baseados na ideia de que existem 

espaços, povos e tempos periféricos e, ao mesmo tempo, de que existe um 

locus de enunciação legítimo e central” (BRAGATO, 2014, p.214). 

 Quando se questiona um evento histórico que seja marco da chamada 

Modernidade, prontamente se fala em Revolução Francesa. No entanto, 

Dussel, um dos autores do já tratado pensamento descolonial, propõe uma 

visão em que a Modernidade se define pelo fato de a Europa ter se tornado o 

centro do mundo (DUSSEL, 2005). A partir deste momento, todas as outras 

culturas teriam se tornado suas “periferias”.  Neste chamado mundo periférico é 

onde está o “Outro”, ou seja, é o lugar “do índio sacrificado, do negro 

escravizado, da mulher oprimida, da criança e da cultura popular alienadas ou, 

em outras palavras, das “vítimas” irracionais da “Modernidade” (BRAGATO, 

2014, p.216). Ocorre, no entanto, que é no centro do mundo (e não em suas 

periferias) onde é produzido o legítimo conhecimento, isto é, para que o 

conhecimento se produza é necessário que existam sujeitos autorizados a 

proclamá-lo. Do mesmo modo, assim como a produção de conhecimento 

pressupõe a existência daqueles que estejam autorizados a ditá-los, ela 

pressupõe também a existência daqueles que a ele se sujeitem, ou daqueles 

que se reduzam a mero objeto do conhecimento, e não se legitimem como 

sujeitos do conhecimento. Nesta seara é que se pode afirmar que alguns tem o 

que o pensamento descolonial chama de “credibilidade epistêmica”, isto é, 

aqueles que estão autorizados a falar sobre os outros, enquanto os outros 
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sequer são legitimados para produzir reflexões teóricas reputadas como 

válidas. Bragato afirma que: 

 
 

A expansão colonial europeia não provocou apenas a 
expansão global de seu domínio econômico e político, mas das 
concepções epistemológicas em todas as suas vertentes: 
desde a concepção de razão instrumental até as teorias 
políticas de governo. O conceito de geopolítica do 
conhecimento tem como finalidade desmistificar a lógica 
existente por trás das formas de produção e de adesão ao 
conhecimento. Por isso, enfatiza a ideia de eurocentrismo 
como uma espécie de conhecimento que afirma a 
universalidade da experiência histórica local da Europa e se 
baseia no pressuposto de que esta ocupa uma posição 
superior em relação a outras culturas (BRAGATO, 2014, 
p.217). 
 
 

 Conclui-se, portanto, que o conhecimento é produzido apenas por 

alguns legitimados para tanto e, deste modo, é localizado e parcial. Deste 

modo, entendem-se como eurocêntricas as concepções que reconhecem como 

universal tal modelo e sequer admitem a coexistência deste modelo com outros 

tipos de conhecimento, produzidos em outros lugares, por outras pessoas. 

Uma vez que a produção do conhecimento é situada e parcial, também o são a 

produção e conceituação dos direitos humanos, de forma que estes são 

compreendidos através de uma ótica exclusivamente europeia, de modo que 

tais direitos são concebidos como um produto do Ocidente, de sua história e 

suas lutas políticas. Assim, os direitos humanos “pouco ou nada tem a ver com 

os povos não ocidentais” (BRAGATO, 2014, p.220).  

 Segundo a teoria dominante13, portanto, o Ocidente é o locus legítimo 

para enunciar o conhecimento, bem como para produzi-lo. Desta forma, os 

direitos humanos ao longo da história foram conferidos a uma parte muito 

específica e muito pequena da população e, consequentemente, negado aos 

que não faziam parte dela. Bragato se refere a um processo homogeneizante 

de negação da diversidade cultural, uma vez que havia a ideia de que o resto 

da humanidade (os Outros) somente poderia gozar dos direitos que gozavam 

os Ocidentais quando atingisse o seu “nível”, o seu “estágio” de modernização, 

                                                           
13

 Utilizo o termo dominante ao tratar sobre Eurocentrismo, uma vez que, segundo este 
fenômeno, o conhecimento legítimo é aquele produzido na Europa, de modo que qualquer 
outro conhecimento não teria a mesma validade. 
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de civilização (BRAGATO, 2014). Neste mesmo sentido, Chandra Muzaffar 

afirma que: 

 
 

Enquanto os direitos humanos expandiam-se entre o povo 
branco, os impérios europeus infligiam terríveis erros humanos 
sobre os habitantes de cor do planeta. A eliminação das 
populações nativas das Américas e da Australásia e a 
escravidão de milhões de africanos durante o tráfico de 
escravos europeu foram duas das maiores tragédias dos 
direitos humanos da época colonial. Claro, a supressão de 
milhões de asiáticos em quase toda parte do continente 
durante os longos séculos de dominação colonial também foi 
outra calamidade colossal dos direitos humanos. Colonialismo 
ocidental na Ásia, Austrália, África e América Latina 
representou a mais maciça e sistemática violação dos direitos 
humanos já conhecida na história (MUZAFFAR In VAN NESS, 
1999, p.26). 

 
 
 Como anteriormente exposto, o antropocentrismo trouxe a ideia de que o 

ser humano ocupa uma posição de superioridade em relação a todos os 

demais seres do universo, e a principal característica que o diferencia e o torna 

superior é a racionalidade humana. Afirma-se que é a partir desta ideia que 

surgiu o conceito de dignidade humana e, portanto, é esta a razão pela qual a 

racionalidade e a dignidade são ideais inseparáveis (MUZAFFAR, 1999). 

Assim, o conceito de direitos humanos assentar-se-ia em uma série de 

pressupostos que são tipicamente ocidentais, como a existência de uma 

natureza humana universal e o fato de que esta natureza pode ser conhecida 

racionalmente, bem como a ideia de superioridade da natureza humana sobre 

as demais, e o fato de que a sociedade deve ser organizada de forma não 

hierárquica, que se deve defender o pressuposto da igualdade entre os 

indivíduos para que sua dignidade, absoluta e irredutível, seja protegida do 

Estado e da própria sociedade (SANTOS, 1997). No entanto, conforme a 

tradição Ocidental moderna, ter racionalidade não é mero sinônimo de ser 

pensante e inteligente. Como afirma Bragato: 

  
 

O sujeito racional moderno caracteriza-se pelo pensar e pelo 
raciocinar livre das emoções e orientado ao domínio e à 
instrumentalização do mundo, o que gerou uma nova e 
dominante perspectiva cultural própria das sociedades 
industriais. Neste ponto, já se observa uma notável delimitação 
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do campo semântico deste aparentemente neutro conceito, a 
demonstrar que, no fundo, a pertença à humanidade tornou-se 
dependente da adequação a certos padrões culturais, 
considerados superiores. Isso pode ser mais facilmente 
observável quando se verifica que o oposto, ou seja, formas de 
vida não caracterizadas pelo individualismo e pela supremacia 
da ciência foram rotuladas como irracionais, porque primitivas, 
selvagens ou inferiores. (BRAGATO, 2014, p.221). 

  
  
 Como sustentado por esta autora, o conceito de racionalidade, apesar 

de aparentemente neutro, está imbuído de significado, sendo, inclusive, uma 

das fontes de exclusão e discriminação dos seres humanos que fujam do 

padrão dominante culturalmente – branco, europeu, homem, cristão, 

heterossexual e proprietário – que são considerados superiores, uma vez que 

estes são os dotados de racionalidade.  Assim, aqueles que não se adequem a 

tal padrão cultural são considerados inferiores, irracionais, primitivos, de modo 

que a racionalidade se torna uma forma de se hierarquizar e se diferenciar os 

seres humanos, ao invés de reconhecê-los como iguais, de atribuir-lhes o 

mesmo valor, a mesma dignidade. A ideia de racionalidade, portanto, foi 

determinante na criação de divisões e diferenças profundas entre os seres 

humanos. Nesta seara, foi também a ideia de racionalidade o que permitiu a 

escravização de seres humanos, bem como sua opressão e exterminação 

“justamente por quem construía o discurso humanista em suas terras”. A 

racionalidade e, consequentemente, a ideia de superioridade de (alguns) seres 

humanos, também explica a contradição contida nas declarações modernas 

sobre direitos humanos, segundo as quais todos são livres e iguais, sem que, 

porém, em nenhuma parte do mundo tivesse havido esforço para implementar 

tal igualdade de condições e de direitos para todos os seres humanos. O não 

reconhecimento de direitos daqueles diferentes da classe cultural dominante é 

possível pelo estabelecimento de relações de dominação e assujeitamento, de 

modo a que o que determinou a suposta inferioridade não apenas dos índios, 

negros e mulheres, mas também dos homossexuais e dos não cristãos, foi um 

“discurso de gradação e hierarquização da humanidade que sobrevive até 

hoje”. Deste modo, para justificar o fato de que alguns não tinham direitos, era 

preciso afirmar que estes indivíduos não eram seres humanos completos. Este 

fato leva-nos a compreender a razão pela qual hoje temos que lidar, em termos 
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de direitos humanos, com os chamados vulneráveis. Se hoje se fala em 

vulnerabilidade do ser humano em termos de seus direitos mais fundamentais 

é porque houve um processo histórico que introduziu tal vulnerabilidade a 

grande parte dos indivíduos, reduzindo-lhes ou até mesmo negando-lhes a 

dignidade e, consequentemente, a garantia de bens mínimos essenciais para 

uma vida digna. Neste sentido, afirma Bragato que: 

 
 

 Trata-se portanto de romper com o abismo criado pelo 
humanismo racionalista, que criou classes distintas de seres 
humanos, cuja relação tornou-se uma impossibilidade a não 
ser por meio de dominação e opressão. Tanto que, atualmente, 
são justamente os sujeitos que não contavam como seres 
humanos integrais dentro da logica modernidade-colonialidade 
aqueles a quem é preciso reconhecer com mais ênfase os 
direitos humanos e que recebem proteção diferenciada tanto 
no Direito Internacional quanto no direito interno de muitos 
países (BRAGATO, 2014, p.224). 

 
 

 As demandas por respeitos feitas por estes indivíduos, aos quais se está 

tratando como vulneráveis, eram tratadas como desvios, uma vez que estas 

representavam uma espécie de ameaça à subversão da ordem e harmonia 

social criada pelo poder hegemônico europeu. Como sustentado por Pires: 

 

 
Afirmar a humanidade do não europeu, das mulheres, dos 
negros e indígenas, dos não cristãos, dos que desafiam a 
sexualidade heteronormativa e das pessoas com deficiência é 
subverter a naturalização das estruturas de poder e dominação 
que foram violentamente construídas pelo exercício de poder 
colonial escravista que se impôs nas Américas (PIRES, 238) 
 
 

 Deste modo, em suma, pode-se afirmar que a teoria hegemônica dos 

direitos humanos faz a leitura de tais direitos como produto da história do 

Ocidente, sem levar em consideração que para que os direitos humanos sejam 

destinados a todos os humanos devem ser híbridos o suficiente para abranger 

todas as mais variadas formas de vida humana, respeitando sua história e sua 

cultura. Para isso, o discurso dos direitos humanos não poderia ser localizado e 

parcial e deveria poder ser produzido por uma diversidade de indivíduos, e não 

apenas por quem tem “legitimidade epistêmica” para tanto. Pires afirma que o 
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modelo de construção dos direitos humanos, que foi estruturado em um modelo 

colonial, que hierarquizava os indivíduos em nome de uma racionalidade que 

também foi criada por quem tinha “legitimidade epistêmica” para tanto, acabou 

por “reforçar a humanidade de uns em detrimento de muitos outros” (PIRES, 

p.238). Como antes afirmado, o discurso denominado dominante pensa os 

direitos humanos apenas de um lado da linha abissal, uma vez que é produzido 

deste lado da linha e, obviamente, conta a história e as concepções que vigem 

dentro dela. Ainda sobre a linha abissal que divide dois mundos, Bragato afirma 

que: 

 
 

Ao propor que a Modernidade inaugura um sistema-mundo em 
que a Europa passa a ocupar o lugar de centro e o resto do 
mundo a sua periferia, mostra que a concepção de história 
como um caminho linear em direção ao progresso liderado pela 
Europa é um disfarce para o poder de dominação que exerceu 
sobre o resto do mundo com vistas a seu próprio proveito. E 
que a forma como exerceu esse poder articulou-se não apenas 
no uso da força bruta, mas na construção de discursos que 
produziram, de um lado, os outros irracionais e não humanos, a 
quem se pôde explorar, e de outro, os racionais humanos, 
representantes de um particular padrão cultural, cuja 
superioridade os tornou sujeitos naturais dos direitos 
humanos.(BRAGATO, 2014, p.239). 
 
 

Ao tratar sobre direitos humanos nos dias de hoje, trata-se, 

principalmente, de igualdade e não discriminação. No entanto, a teoria 

ocidental sobre a concepção de tais direitos falha por completo na 

compreensão de tais conceitos, uma vez que foi produzida através de um 

discurso de hierarquização e gradação dos seres humanos, que acabou por 

impedir que diversos indivíduos (os Outros) fossem titulares de tais direitos. A 

ideia de universalização dos direitos humanos, produzidos no Ocidente e 

apenas para determinada parte dos indivíduos, como fora exposto, acabou por 

naturalizar as relações de poder, dominação, opressão e assujeitamento.  Em 

uma perspectiva crítica quanto à esta ditada universalidade, Flores afirma que 

“o que negamos é considerar o universal como um ponto de partida ou um 

campo de desencontros. Ao universal há de se chegar (...) depois (não antes) 

de um processo conflitivo, discursivo de diálogo ou de confrontação” (FLORES 

apud PIRES, p.239). Defende o autor uma ideia de entrecruzamento cultural, 
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na qual os direitos humanos devem ser vistos como produtos culturais. Para 

ele, a cultura responde dentro de um contexto no qual são determinadas as 

relações sociais, políticas e econômicas. E alega que: 

 
 

Dessa estreita interconexão entre problemas culturais, sociais, 
econômicos e políticos propõe-se uma visão complexa dos 
direitos humanos. Uma visão que assume a realidade e a 
presença de múltiplas vozes, todas com o mesmo direito a 
expressar-se, a denunciar e exigir e a lutar.(FLORES apud 
PIRES, p.239). 
 
 

 Em sua perspectiva, portanto, a inexistência deste câmbio cultural gera o 

risco de produção de ideologias hegemônicas e dominantes, que consideram o 

que é diferente, o Outro, como subumano ou inumano, fato este que justifica 

(como sempre justificou) a escravidão e outras formas de violência, 

degradação e até aniquilação de seres humanos, em nome de uma suposta 

missão civilizatória e de um processo de integração à ideia de humanidade 

(FLORES apud PIRES, p.245). Assim como Flores, outros autores 

compartilham esta visão crítica da teoria eurocêntrica dos direitos humanos, 

sustentando que em nome deles foram mascaradas diversas atrocidades 

cometidas por seres humanos contra outros seres humanos e naturalizadas 

situações de opressão, justificadas por sua pretensa universalidade e por uma 

consequente necessidade de adequação aos valores universais da 

humanidade. Neste sentido, Pires sustenta que: 

 
 

Diante da cruel realidade que desumaniza todos aqueles que 
fogem à condição de sujeito de direitos humanos e da 
constatação de que as grandes declarações de direitos 
cumpriram o papel de manutenção e legitimação dessa mesma 
ordem, objetiva-se refundar os pilares de sustentação dos 
direitos humanos a partir de uma noção de humanidade que 
nos diga respeito, que seja capaz de nos acessar e que não 
reproduza a colonialidade do ser, do saber, do poder e da 
natureza (PIRES, p.242). 
 
 

Neste sentido, Ghai propõe que os direitos humanos devem ser um 

mecanismo de provocação da noção de universalidade imbuída em seu 

conceito, de modo a desafiar os valores ocidentais, através da promoção de 
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novas experiências e novos valores delas decorrentes (GHAI apud PIRES, 

p.239). Santos verifica, atualmente, dois importantes movimentos. O primeiro 

deles é uma crescente oposição ao universalismo eurocêntrico e sua 

conversão – ou melhor, reconversão – a um particularismo fundacional. E 

afirma que “não é um regresso ao passado; é acima de tudo uma revisão do 

passado em função da ideia, cada vez mais credível, que o mundo futuro será 

menos eurocêntrico que o mundo dos últimos quinhentos anos” (SANTOS, 

2013, p.59). Outro importante movimento verificado por Santos é a premente 

necessidade de concepções alternativas de valores que sejam válidos em 

outros contextos culturais. Sobre este movimento, ele sustenta que “não se 

trata de universalismos rivais, mas antes de particularismos rivais, diferenças 

profundas na definição de objetivos de emancipação, de libertação e de 

dignidade e de tipos de lutas para os alcançar” (SANTOS, 2013, p.59). Este 

autor defende, portanto, um processo contra hegemônico para a superação 

desta tensão, de modo a que seja derrotada esta dicotomia 

universal/fundacional, afirmando que: 

 
 

Convidam a um pluralismo que, para não ser paralisante e 
segregador, deve transformar-se num vasto campo de tradução 
intercultural. O caminho da contra-hegemonia nesta tensão 
aponta para a superação da dicotomia universal/fundacional e 
para a busca de um cosmopolitismo subalterno, construído a 
partir de baixo nos processos de troca de experiências e de 
articulação de lutas entre os movimentos e organizações de 
excluídos e seus aliados de várias partes do mundo (SANTOS, 
2013, p.60). 
 
 

Em suma, diversidades de gênero, cultura, raça, cor e sexualidade 

devem ser consideradas na efetivação de direitos, reforçando a ideia de um 

diálogo intercultural e servindo como “mecanismo de resistência a todas as 

formas de opressão” (PIRES, p.239). Deste modo, o papel da Europa Moderna 

deve ser relativizado, principalmente no que concerne aos direitos humanos, à 

dignidade dos indivíduos, devendo-se reconhecer as distintas formas de vida 

humana e as diferentes experiências e histórias dos povos e de cada indivíduo.  

Impõe-se a reformulação do discurso eurocêntrico e a atenção às histórias e 

aos pensamentos “periféricos”, bem como aos ideais e às necessidades 

daqueles que não são legitimados a falar, a ditar o conhecimento. 
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1.3 O ORIENTALISMO  

 
 

 Como já fora afirmado, embora tenha apresentado autores que 

defendam que há a exclusão de indivíduos da proteção atribuída pelas normas 

referentes a direitos humanos, entendo que esta exclusão ocorre na efetivação 

destes direitos no Ocidente. No entanto, é necessário analisar a razão pela 

qual esta exclusão, ou melhor, a dificuldade da efetivação de direitos 

fundamentais aos muçulmanos é verificada. No capítulo anterior tratei daqueles 

que teriam legitimidade para produzir conhecimento, o locus legítimo para falar 

e, por óbvio, para ser ouvido. Como já afirmado, os direitos humanos teriam 

sido criados em um contexto europeu e destinado unicamente, em sua origem, 

aos seus indivíduos. Aprofundarei, portanto, o tema dos não ocidentais, 

esclarecendo sobre os preconceitos e discriminações sofridas por estes povos, 

bem como as consequências da já tratada superioridade europeia, do 

eurocentrismo e da dominação do Ocidente em relação às culturas periféricas 

e, principalmente, ao Oriente. Sobre este tema Said afirma que:  

 
 

Todo escritor sobre o Oriente assume algum precedente 
oriental, algum conhecimento prévio do Oriente, a que se refere 
e em que se baseia. Além disso, cada obra sobre o Oriente 
associa-se a outras obras, a públicos, a instituições, ao próprio 
Oriente. O conjunto das relações entre as obras, os públicos e 
alguns aspectos particulares do Oriente constitui, portanto, uma 
formação analisável – por exemplo, a dos estudos filológicos, a 
das antologias de trechos tirados da literatura oriental, a dos 
livros de viagens, a das fantasias orientais – cuja presença no 
tempo, no discurso, nas instituições (escolas, bibliotecas, 
serviços de relações exteriores) lhe dá força e autoridade 
(SAID, 2012, p.30). 
 
 

 Como sugere o próprio nome de sua obra, Orientalismo é um estudo 

sobre o Oriente, que é feito pela academia dos países ocidentais. No entanto, 

Said sustenta que até mesmo este nome propõe uma espécie de 

especialização dos cientistas sociais ocidentais, isto é, sugere uma autoridade 

intelectual da cultura ocidental sobre o Oriente, de modo que o Oriente é o 

objeto de estudo e o ocidental é aquele apto, aquele legitimado, a falar sobre o 

seu objeto de estudo, ou seja, sobre a história, sobre a vida, sobre os 
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costumes, sobre a cultura oriental. O estudo do Oriente é realizado de forma 

extrínseca, isto é, o chamado orientalista (entendido aqui como o cientista 

especializado no estudo do Oriente) é quem faz “o Oriente falar”, repetindo a 

expressão utilizada por Said. E o autor completa sustentando que o orientalista 

“descreve o Oriente, esclarece os mistérios por e para o Ocidente. Ele nunca 

está preocupado com o Oriente exceto como causa primeira do que diz” (SAID, 

2012, p.42). Ele afirma que “o que ele diz e escreve, em virtude do fato de ser 

dito ou escrito, pretende indicar que o orientalista está fora do Oriente, não só 

como um fato existencial, mas também moral” (SAID, 2012, p.42). Deste modo, 

o orientalista, que é a pessoa que narra o Oriente, que fala em nome dele, na 

realidade não o descreve, mas sim o representa. Neste momento é importante 

esclarecer que enquanto a palavra descrever tem como significado14 “contar 

pormenorizadamente” ou “dizer-se”, a palavra representar tem como 

significado15 “ser mandatário, procurador”, “fazer as vezes de”, “figurar, parecer 

ter”, “fazer na peça um papel”. Por óbvio não se pretende aqui analisar a 

semântica das palavras, mas o esclarecimento feito no parágrafo anterior teve 

como objetivo ressaltar que o fato de afirmar que o orientalista não descreve o 

Oriente, mas sim o representa, quer significar que não há uma descrição 

honesta e natural do Oriente, mas é como se os orientais tivessem outorgado 

um mandato aos cientistas ocidentais, que nada tem a ver com sua história, 

sua cultura, sua ética e sua moral, para falar em nome deles, falar por eles, 

para representá-los. Neste mesmo sentido, Said afirma que a evidência desta 

representação:  

 
 

(...) é encontrada de modo proeminente no assim chamado 
texto verdadeiro (histórias, análises filológicas, tratados 
políticos) bem como no texto declaradamente artístico (isto é, 
manifestamente imaginativo). A exterioridade da representação 
é sempre regida por alguma versão do truísmo de que, se o 
Oriente pudesse representar a si mesmo, ele o faria; como não 
pode, a representação cumpre a tarefa para o Ocidente e, faute 
de mieux, para o pobre Oriente (SAID, 2012, p.50). 
 
 

                                                           
14

 Definição retirada do dicionário Aurélio online: Disponível em 
https://dicionariodoaurelio.com/descrever.  
15

Definição retirada do dicionário Aurélio online: Disponível em 
https://dicionariodoaurelio.com/representar.  
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 O Orientalismo, desta forma, se aproxima do Ocidente e se afasta do 

próprio Oriente, uma vez que a força, o valor, a validade e até mesmo a 

veracidade das afirmações sobre o Oriente dependem dos ocidentais que 

sobre ele escrevem e sobre ele falam, ou seja, que o representam. Desta 

forma, o Orientalismo se relaciona com a cultura daquele que o produz, da 

cultura do dominante, daquele que tem uma suposta e declarada autoridade, 

tanto histórica quanto pessoal, sobre ele. Said ressalta que: 

 

 

O Orientalismo reagia mais à cultura que o produzia do que a 
seu suposto objeto, também produzido pelo Ocidente. A 
história do Orientalismo, portanto, tem uma coerência interna e 
um conjunto altamente articulado de relações para com a 
cultura dominante que o circunda. Havia assim (e há) um 
Oriente linguístico, um Oriente freudiano, um Oriente 
darwiniano, um Oriente racista – e assim por diante. Mas nunca 
houve um Oriente puro, ou incondicional (SAID, 2012, p.55). 

  
 
 Afirmou-se aqui que o Orientalismo é visto e relatado sob o ponto de 

vista daqueles que tem uma declarada autoridade histórica e pessoal sobre ele. 

Esta autoridade é imposta, persuasiva, construída, transmitida e dissipada e 

nada tem de natural. Em nome desta autoridade são estabelecidos valores, 

ideias, percepções e julgamentos que não são questionados, mas sim 

transmitidos e reproduzidos.  Deste modo, o grande desafio proposto, cuja 

reflexão é um dos objetivos deste trabalho, é estudar outros povos, outras 

culturas e ideias muitas vezes completamente distantes ou até mesmo 

antagônicas aos ideais hegemônicos ocidentais libertando-se e distanciando-se 

desta perspectiva repressiva e manipuladora.  Said narra em Orientalismo que 

desde a década de 1950 o Ocidente vive uma era de turbulências nas relações 

entre o Leste e o Oeste (SAID, 2012, p.57). O autor afirma que o “Leste” 

sempre representou ameaça e perigo e que nas universidades norte-

americanas foi introduzido o estudo do Oriente como matéria de política 

nacional e prossegue narrando que: 

 
 

Os negócios públicos neste país incluem um interesse 
saudável pelo Oriente, tanto por sua importância estratégica e 
econômica como por seu exotismo tradicional. Se o mundo se 
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tornou imediatamente acessível a um cidadão ocidental que 
vive na era eletrônica, o Oriente dele se aproximou, sendo 
agora talvez menos um mito do que um lugar entrecruzado por 
interesses ocidentais, especialmente americanos (SAID, 2012, 
p.58). 
 
 

 Ocorre, no entanto, que o advento da tecnologia, por meio da qual se 

tem acesso a filmes sobre o Oriente, a maioria deles produzido por norte-

americanos e focados na questão do terrorismo e do trabalho da CIA (Central 

Intelligence Agency) e do FBI (Federal Bureau of Investigation) em combatê-lo, 

bem como a notícias e qualquer outra forma de informação sobre o Oriente, 

produziu um efeito contrário ao que deveria. A era eletrônica reforçou os 

estereótipos pelos quais o Oriente sempre tem sido visto pelo Ocidente, isto é, 

como atrasado, primitivo, terrorista e assustador. Como sustentado por Said 

“No que diz respeito ao Oriente, a padronização e os estereótipos 

intensificaram o domínio da demonologia imaginativa e acadêmica do 

“misterioso Oriente” do século XIX” (SAID, 2012, p.58). Para Said três fatores 

foram importantes para transformar a questão dos árabes e do islã em um 

assunto politizado no Ocidente e, principalmente, nos Estados Unidos. O 

primeiro deles é o histórico preconceito popular contra o islã e os árabes no 

Ocidente. O segundo fator relevante que contribuiu para que o Oriente fosse 

pauta política ocidental é a luta entre os árabes e o sionismo israelense, “e 

seus efeitos sobre os judeus americanos, bem como sobre a cultura liberal e a 

população em geral” (SAID, 2012, p.59). O último fato diz respeito à ausência 

de identificação com os árabes e com a religião islâmica, o que impossibilita a 

realização de qualquer discussão sobre sua cultura e a religião sob uma ótica 

imparcial. É importante que se ressalte o último fator descrito por Said, uma 

vez que a falta de qualquer identificação com os orientais reforça toda a história 

de dominação sofrida e dificulta o processo de unificação do mundo e a queda 

da linha abissal que o divide. O racismo, a formação de estereótipos e padrões 

dominantes e a ideologia que demoniza e desumaniza os árabes e 

muçulmanos é presente até os dias de hoje. Neste sentido, Said afirma que: 

 
 

A situação ainda se torna pior quando observamos que nos 
Estados Unidos nenhuma pessoa academicamente envolvida 
com o Oriente Próximo – isto é, nenhum orientalista – jamais 
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se identificou de todo o coração, cultural e politicamente, com 
os árabes; certamente ocorreram identificações em algum 
nível, mas elas nunca adotaram uma forma “aceitável”, como a 
da identificação americana liberal com o sionismo, tendo sido 
com muita frequência radicalmente prejudicadas pela sua 
associação com interesses políticos e econômicos 
desacreditados (arabistas das companhias de petróleo e do 
Departamento de Estado, por exemplo) ou com a religião 
(SAID, 2012, p.62). 
 
 

 A autoridade e o processo de produção e criação do oriental e, 

consequentemente, a forma de produção de conhecimento que o diminui e o 

reduz a uma categoria quase que sub-humana, não é, portanto, meramente 

acadêmica, mas também pessoal, consubstanciada nesta falta de identidade e 

de empatia com qualquer aspecto que caracterize o oriental. Como já 

fartamente exposto neste trabalho, assumiu-se uma espécie de superioridade 

ocidental em relação aos povos orientais – superioridade esta reforçada pelas 

formas de produção de conhecimento e, principalmente, pelos indivíduos 

legitimados a produzi-los. Nas palavras de Balfour16 “o conhecimento significa 

examinar uma civilização desde as suas origens ao seu apogeu e ao seu 

declínio – e claro, significa ser capaz de fazer tal coisa” (BALFOUR apud SAID, 

2012, p.62). A produção de conhecimento, desta forma, ultrapassa o 

imediatismo e deve ser livre de preconceitos, de ideais pré-estabelecidos. 

Significa um mergulho no estrangeiro e em um universo sabidamente diferente 

daquele que já é conhecido, no qual se está inserido.  

 Outro fato relevante sobre a produção de conhecimento é que o seu 

objeto pode ser estável, pode se modificar em diversos aspectos e, quando 

isso acontece, o conhecimento sobre ele produzido deve também ser alterado, 

atualizado, de modo a que não se compreenda aquele objeto como 

ontologicamente estável. No entanto, ter o poder para produzir o conhecimento 

sobre determinado objeto é dominá-lo e, como antes exposto, ter autoridade 

sobre ele. Nas palavras de Said “a autoridade nesse ponto significa que “nós” 

devemos negar autonomia a “ele” – o país oriental – porque o conhecemos e 

ele existe, num certo sentido, assim como o conhecemos” (SAID, 2012, p.64 e 

                                                           
16

 Lord Arthur James Balfour, político e estadista britânico. Foi primeiro-ministro do Reino Unido 
entre 1902-1905. É conhecido por dar seu nome à Declaração de Balfour, por meio da qual o 
Governo Britânico apoiou em 1917 as aspirações sionistas de criação de um estado nacional 
judeu na Palestina. 
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65). Para tentar explicar esta afirmação, Said cita Balfour, afirmando que sua 

lógica em relação ao Egito era a seguinte: “A Inglaterra conhece o Egito; o 

Egito é o que a Inglaterra conhece; a Inglaterra sabe que o Egito não pode ter 

autogoverno; a Inglaterra confirma esse conhecimento ocupando o Egito”. E 

segue afirmando que “para os egípcios, o Egito é o que a Inglaterra ocupou e 

agora governa”. Através deste exemplo Said tenta explicar que a própria 

civilização dominada passa a se enxergar como lhe enxerga o estrangeiro que 

lhe ocupa, de modo que a ocupação pelo estrangeiro passa a ser a base 

daquela civilização ocupada. E continua citando Balfour, ao afirmar que: 

 
 

Se ele não fala diretamente pelos orientais, é porque eles afinal 
falam outra língua. Mas ele sabe o que eles sentem porque 
conhece a sua história, a sua confiança em homens como ele, 
e as suas expectativas. Ainda assim, ele fala pelos orientais no 
sentido de que aquilo que eles poderiam ter a dizer, se lhes 
fosse perguntado e pudessem responder, confirmaria um tanto 
inutilmente o que já é evidente: que eles são uma raça 
subjugada, dominada por uma raça que os conhece e sabe o 
que é bom para eles mais e melhor do que poderiam 
possivelmente saber eles próprios. Os seus grandes momentos 
estavam no passado; são úteis no mundo moderno apenas 
porque os novos impérios poderosos e efetivamente os tiraram 
da desgraça de seu declínio e transformaram-nos em 
residentes de colônias produtivas (SAID, 2012, p.64 e 65). 
 
 

 Assim, é correto afirmar que como os orientais eram vistos como 

atrasados, primitivos, selvagens, eram infantilizados e subjugados, afirma 

Cromer17 que, caso tivessem voz, não poderiam dizer o que é melhor para 

eles, uma vez que não possuem capacidade para tanto (CROMER apud SAID, 

2012, p.67). Said narra em Orientalismo que, para Cromer, administrar os 

orientais não era uma árdua tarefa, posto que, embora as circunstâncias 

pudessem ser um pouco distintas, por toda parte era mais ou menos a mesma 

coisa. Isso porque, segundo ele, “os orientais eram quase por toda parte mais 

ou menos a mesma coisa” (SAID, 2012, p.68). Verifica-se, deste modo, que os 

orientais eram vistos como seres inferiores, subjugados, atrasados, primitivos, 

indignos, e que sequer possuíam individualização (a questão da 

individualização será tratada mais adiante quando do tratamento da mulher 

                                                           
17

 Evelyn Baring, 1st Earl of Cromer foi um estadista britânico, diplomata e general britânico no 
Egito em 1897. 
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não-ocidental), de modo que eram vistos como um povo sem identidade. Veja-

se: 

 
 

Mostra-se então que os orientais e os árabes são crédulos, 
“sem energia e iniciativa”, muito dados a uma “adulação 
repugnante”, a intrigas, astúcia e maldade para com os 
animais; os orientais nem sabem caminhar numa estrada ou 
num pavimento (suas mentes desordenadas não 
compreendem o que o inteligente europeu apreende 
imediatamente, que as estradas e os pavimentos são feitos 
para caminhar); os orientais são mentirosos contumazes, são 
“letárgicos e desconfiados”, e em tudo opõem-se à clareza, à 
franqueza e à nobreza da raça anglo-saxônica (SAID, 2012, 
p.71). 
 
 

 A realidade é que a Europa sempre esteve, nas relações com o Oriente, 

em uma posição de superioridade, de força e de dominação. Em razão de tudo 

o que já foi tratado, pode-se afirmar que do ponto de vista político, religioso e 

cultural as relações oriental-europeias sempre se resumiram a um lado forte e 

um lado fraco. Adjetivos como irracionais, infantis, diferentes (O Outro), 

depravados eram destinados a caracterizar o Oriente, enquanto que o Ocidente 

era o berço da racionalidade, da virtude, da naturalidade, da normalidade. A 

crença, portanto, é que o que confere validade ao Oriente, ou melhor, o que lhe 

confere a sua identidade, era o controle exercido pelo Ocidente e as suas 

formas de manipulações em relação ao Oriente. Deste modo, embora possa se 

reconhecer que o Oriente viva em um mundo próprio, diferente, porém 

organizado, e que ele possua suas próprias demarcações culturais e seus 

princípios e valores internos, o que lhe confere identidade e validade não tem a 

ver com seus esforços próprios, mas sim com o modo como o Ocidente lhe 

identifica e o manipula.  Assim, em razão do processo de produção de 

conhecimento do Oriente que, como já visto, é gerado pela força, é o que de 

certa forma cria o oriental e o Oriente. Deste modo, assim como Balfour 

afirmava que o Egito é o que a Inglaterra conhece, o oriental é o que 

produzimos (ocidentais) de conhecimento sobre ele. Said narra que: 

 
 

Na linguagem de Balfour e Cromer, o oriental é descrito como 
algo que se julga (como num tribunal), algo que se estuda e 
descreve (como num currículo), algo que se disciplina (como 
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numa escola ou prisão), algo que se ilustra (como num manual 
de zoologia). O ponto é que em cada um desses casos o 
oriental é contido e representado por estruturas dominadoras 
(SAID, 2012, p.74). 
 
 

Sobre essas estruturas dominadoras se pode afirmar que se concebia 

que tudo o que dizia respeito ao Oriente, se não era inferior, precisava de um 

estudo e de um aperfeiçoamento do Ocidente. Assim, o Orientalismo é, 

portanto, “o conhecimento do Oriente que coloca as coisas orientais na aula, no 

tribunal, na prisão ou no manual, para escrutínio, estudo, julgamento, disciplina 

ou governo” (SAID, 2012, p.75). Pode-se dizer, portanto, que o Orientalismo 

era um conjunto de ideias e valores, que foram alcançados por um consenso 

formado por aqueles que tem legitimidade para construir o conhecimento. 

Ocorre que, como qualquer conjunto de ideias expostas por aqueles que 

possuem autoridade (ainda que forçada, imposta à força), as noções 

decorrentes do pensamento orientalista influenciaram os próprios orientais (ou 

como assim os chamamos). O Orientalismo, portanto, resumia-se a uma 

distinção entre o familiar e o estranho, bem como entre a superioridade 

ocidental e a inferioridade oriental, de modo que tais ideias e o modo como se 

desenvolveram reforçaram a divisão entre mundos, assim como as 

discriminações, preconceitos e barreiras ao livre desenvolvimento dos povos e 

dos indivíduos. Tais distinções reforçam a dominação de um povo sobre o 

outro, de uma cultura sobre outra, e a ideia de que se adequar a padrões 

dominantes deve ser o objetivo do resto da humanidade, que deve atingir a 

racionalidade, a maturidade e o desenvolvimento do Ocidente. Neste sentido, 

afirmou-se que: 

 
 

(...) o Orientalismo impunha limites ao pensamento sobre o 
Oriente. Mesmo os escritores mais imaginativos de uma era 
sofreram restrições no que podiam experimentar ou dizer sobre 
o Oriente. Pois o Orientalismo constituía em última análise uma 
visão política da realidade, cuja estrutura promovia a diferença 
entre o familiar (a Europa, o Ocidente, nós) e o estranho (o 
Oriente, o Leste, eles). Em certo sentido, essa visão criava e 
depois servia os dois mundos assim concebidos. Os orientais 
viviam em seu mundo, “nós” vivíamos no nosso. A visão e a 
realidade material sustentavam-se uma à outra e mantinham-

se em andamento (SAID, 2012, p.78). 
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 E o autor prossegue, defendendo que: 
 
 

Uma certa liberdade de diálogo sempre foi privilégio do 
ocidental; como sua cultura era a mais forte, ele podia penetrar, 
lutar corpo a corpo, dar forma e significado ao grande mistério 
asiático. Mas o que foi antes negligenciado, creio eu, é o 
vocabulário restrito desse privilégio e as limitações relativas 
dessa visão. O meu argumento supõe que a realidade do 
Orientalismo é anti-humano e persistente. O seu alcance, 
assim como suas instituições e influencia disseminada, perdura 
até o presente (SAID, 2012, p.78). 

 

 
 
 Nesta toada, é possível analisar o seguinte contrassenso. Já é 

entendimento consolidado nos tribunais brasileiros que a posse de um aparelho 

celular com acesso a internet é bem essencial e, portanto, imprescindível para 

a dignidade da pessoa.18 Isso ocorre porque a “cultura eletrônica”, conhecida 

como cibercultura19, já é integrante da cultura ocidental. No entanto, tramitou 

em um Tribunal de Justiça brasileiro ação que buscava garantir a uma 

muçulmana o uso do véu no momento da foto para a aquisição de sua carteira 

nacional de habilitação. O cerne da questão é que o Detran tratava o uso do 

véu pela muçulmana como um simples acessório, cujo uso é proibido no 

momento da foto. Assim, ao se tratar de um costume que não provém da 

cultura ocidental ou de sua religião predominante, este não recebe o 

tratamento que deveria receber, de modo que o véu foi tratado como acessório 

                                                           
18

 Informação encontrada em matérias como https://internet-
legal.jusbrasil.com.br/noticias/2250242/para-sistema-nacional-de-defesa-do-consumidor-
aparelho-celular-e-produto-essencial. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também 
consolidou este entendimento, por meio do Verbete sumular nº 192 do TJRJ: A INDEVIDA 
INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ÁGUA, ENERGIA 
ELÉTRICA, TELEFONE E GÁS CONFIGURA DANO MORAL. Um exemplo de caso concreto 
no qual este entendimento foi aplicado é o julgamento da Apelação nº0052588-
91.2015.8.19.0021. Relatora Desembargadora Isabela Pessanha Chagas. Julgamento 
14/06/2017. 25º Câmara do Consumidor TJRJ: “(...) Falha na prestação do serviço configurada 
nos autos. 7- Danos morais devidos, vez que a autora permanece sem a devida prestação do 
serviço de internet por ele contratado, sendo o mesmo considerado essencial por este 
Egrégio Tribunal de Justiça, de acordo com o Verbete Sumular nº 192 deste Tribunal de 
Justiça.”. 
19

 “A cultura dotada de técnicas, valores, pensamentos e atitudes das pessoas que se articulam 
nesse novo espaço”. Ciberespaço, segundo estes autores, é “novo meio de comunicação que 
emerge da interconexão mundial dos computadores – a rede”. CHAMPAGNATTE, Dostoiewski 
Mariatt de Oliveira; CAVALCANTI, Marcus Alexandre de Pádua. Cibercultura – perspectivas 
conceituais, abordagens alternativas de comunicação e movimentos sociais. Revista de 
Estudos da Comunicação. V.16, n.41, p.312-316, set/dez 2015. 
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e não como vestimenta religiosa imprescindível para a garantia da liberdade de 

crença e de religião, bem como essencial à dignidade da mulher muçulmana. 
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2. AS MULHERES MUÇULMANAS 

 

 

Embora o objeto desta pesquisa seja a análise explanatória do cenário 

referente ao islamismo e aos muçulmanos no Ocidente, analisando ao final o 

tratamento desta temática no Brasil, e não a análise da questão das mulheres 

muçulmanas propriamente, optei por dedicar um capítulo a este tema uma vez 

que considero que (i) grande parte dos conflitos envolvendo os valores 

ocidentais e as tradições muçulmanas estão relacionadas a mulheres, como o 

uso do véu, a mutilação genital, o casamento envolvendo meninas menores de 

idade, dentre outros, e (ii) além de enfrentarem as dificuldades relacionadas a 

sua religião em países ocidentais, as mulheres muçulmanas tem ainda que 

enfrentar percalços relacionados a seus direitos como mulher. Devem fazê-lo, 

inclusive, em meio a valores e costumes oriundos de uma prática religiosa que 

muitas vezes dificulta o acesso aos seus direitos e em meio a preconceitos 

sofridos dentro, inclusive, da sociedade ocidental, tanto pelo fato de serem 

muçulmanas como o simples fato de serem mulheres.20 É neste contexto que 

serão analisados aspectos das mulheres muçulmanas como, por exemplo, as 

diferenças existentes entre o feminismo ocidental e aquele defendido por 

mulheres não-ocidentais. Sobre este tema, Narayan ressalta que “o feminismo 

tem bases bem mais restritas na maioria dos países não-ocidentais” (NARAYAN, 

1997, p.279) Afirma esta autora que nos países não-ocidentais as feministas 

ainda precisam, antes de explorar as principais pautas do feminismo ocidental, 

destacar os aspectos negativos de suas experiências como mulheres inseridas 

em sua cultura e que a época presente ainda não se tornou propícia para tanto. 

Narra que nas culturas que apresentam fortes componentes religiosos, as 

mulheres têm seu lugar e seu valor, e sua posição (como donas de casa, mães, 

religiosas e causa principal do bem-estar de seus maridos, por exemplo) é 

valorizada, desde que permaneçam no lugar que lhes foi designado. No entanto, 

Narayan ressalta um aspecto de extrema relevância, que é o fato de que o 

desejo de uma mulher não-ocidental de criticar os mecanismos de opressão às 

mulheres em sua cultura muitas vezes conflitam com o seu desejo de afirmar, 

                                                           
20

 Afinal, as mulheres no Ocidente ainda enfrentam diversas lutas como o combate à violência 
doméstica, ao feminicídio, à hiperssexualização da mulher, à luta pela igualdade salarial, etc. 
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como parte de um povo outrora colonizado, essa mesma cultura, seus valores e 

tradições. A autora relata que: 

 
 

Como feminista indiana, atualmente vivendo nos Estados 
Unidos, encontro-me frequentemente dilacerada entre o desejo 
de informar honestamente sobre as misérias e opressões que 
em minha própria cultura penso que prejudicam as mulheres e 
o receio de que essa informação reforçará, embora 
inconscientemente, preconceitos ocidentais sobre a 
“superioridade” da cultura ocidental” (NARAYAN, 1997, p.280). 

 

 

E prossegue, afirmando que: 

 
 

Senti-me muitas vezes compelida a interromper minhas 
informações, ao falar sobre os problemas do sistema indiano 
de casamentos arranjados, para lembrar às minhas amigas 
ocidentais que as experiências das mulheres sob a crença no 
“amor romântico” não parecem mais desejáveis. Talvez 
devêssemos todas procurar cultivar o hábito metodológico de 
tentar compreender as complexidades envolvidas na opressão 
em diferentes situações culturais e históricas, enquanto 
evitamos, pelo menos por ora, a tentação de fazer 
comparações sobre essas situações, devido ao perigo de 
comparar o que pode bem ser incomensurável sob quaisquer 
aspectos razoáveis (NARAYAN, 1997, p.280). 
 
 

Como já fora tratado, quando abordei o tema do chamado Orientalismo, 

em alguns casos os orientais são tratados pelos ocidentais como uma raça 

primitiva, atrasada, que ainda não se modernizou. Muitas vezes lhe são 

negados, inclusive, sua individualização, de modo que todos são tratados como 

um só grupo, com idênticas características e valores. Este tratamento é 

também atribuído às mulheres, que são vistas como o sexo frágil, emotivas, 

histéricas, frágeis e irracionais. Quando têm voz, seu discurso é muitas vezes 

reduzido a um simples apelo emocional, como que se o que falassem tivesse 

menos importância e fosse menos inteligente e verdadeiro do que as palavras 

expelidas por um homem. Se este é o estereótipo dos orientais, bem como o 

das mulheres, não é difícil se imaginar o padrão em que são enquadradas as 

mulheres não ocidentais. Touraine, ao tratar sobre as mulheres muçulmanas, 

ressalta que “a diversidade entre essas mulheres é maior do que os 
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preconceitos que atingem a todas elas” (TOURAINE, 2007, p.137). E 

prossegue ressaltando que: 

 
 

As críticas contra a deterioração das relações entre meninas e 
meninos nas cidades não devem logicamente fazer esquecer 
que cada mulher tem uma história, tem lembranças que nem 
todas são negativas, e que a vida não se reduz a uma 
desgraça arrasadora, em suma, que elas não são somente 
vítimas. Cada uma delas ri ou chora ao evocar passado. Não 
se pode ceder jamais à forma de racismo que consiste em 
aprisionar uma inteira categoria num inferno social do qual 
ninguém saberia livrar-se (TOURAINE, 2007, p.137). 
 
 

 A última frase deste trecho de Touraine é de relevância ímpar ao tema 

aqui tratado: Não se pode ceder jamais à forma de racismo que consiste em 

aprisionar uma inteira categoria num inferno social do qual ninguém saberia 

livrar-se. Estão aqui presentes duas premissas. A primeira é a que diz respeito 

à individualização das mulheres e a segunda trata do pressuposto do 

pensamento ocidental dominante, que atinge, inclusive, as mulheres ocidentais, 

de que a vida da mulher não ocidental é necessariamente um inferno social, 

repleto unicamente de opressão, marginalização, falta de educação e de 

oportunidades e privação de qualquer liberdade. Para que tais temáticas 

possam ser aprofundadas, é essencial que se ressalte, primeiramente, que a 

perspectiva individual de cada ser humano é diretamente influenciada pelo 

papel que cada um desempenha no mundo e pelas classes em que são 

inseridos, compreendidas a classe social, o gênero, a etnia, etc. Pode-se 

afirmar, deste modo, que não existe ponto de vista neutro e a-histórico, uma 

vez que não existem no mundo pessoas não inseridas. É nestes grupos e 

classes onde o conhecimento é adquirido por cada indivíduo, e não de forma 

isolada e solitária. Narayan defende que há correntes da chamada 

epistemologia feminista que criticam a visão tradicional que compreende as 

emoções como óbice ao conhecimento e, ao contrário, afirmam que as 

respostas emocionais a determinadas situações vivenciadas, principalmente, 

pelos grupos mais oprimidos, constituem também uma forma de conhecimento. 

Neste aspecto, Narayan ressalta a questão da cooperação e compreensão 

entre grupos oprimidos e membros simpatizantes de grupos dominantes, 

afirmando que as feministas ocidentais, incluídas neste último grupo, apesar de 
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compreenderem e criticarem sua própria cultura, no que se refere à opressão 

masculina, tendem a pertencer a ela mais do que creem pertencer.  Sobre as 

mulheres ocidentais, esta autora afirma que “se falham em ver os contextos de 

suas teorias, pressupondo que sua perspectiva tem validade universal para 

todas as feministas, tendem a participar da dominação que a cultura ocidental 

tem exercido sobre culturas não ocidentais” (NARAYAN, 1997, p.284). Deste 

modo, grupos dominantes (homens, pessoas brancas ou mulheres ocidentais, 

por exemplo) costumam ser insensíveis aos problemas que afetam os grupos 

oprimidos (contrapondo-se ao exemplo anterior, mulheres, pessoas de cor ou 

mulheres não ocidentais). Ademais, esta autora aponta para o fato de que 

quando um grupo que não é atingido pelas opressões sofridas por outro grupo 

manifestam simpatia ou interesse em relação aos problemas desses últimos, 

costumam argumentar que “seu interesse lhes dá autorização para falar por 

nós, como os grupos dominantes ao longo da história tem falado pelos 

dominados” (NARAYAN, 1997, p.284).  Nesta seara, aponta para a dupla luta 

vivida pelas feministas não ocidentais, uma vez que, além de lutar por suas 

conquistas dentro de seu próprio contexto, devem ainda articular suas 

diferenças em relação às feministas ocidentais. Neste contexto, Narayan 

apresenta uma questão essencial para o debate que se pretende provocar 

neste trabalho: deveriam as pessoas pertencentes de grupos oprimidos 

procurar compartilhar suas perspectivas e percepções com grupos que não 

sofrem as mesmas opressões ou apenas com aqueles que compartilham 

características comuns de opressão? As pessoas pertencentes aos grupos 

dominantes poderiam adquirir uma genuína compreensão destas opressões? 

Para tentar responder a tais questões, a autora afirma que: 

 
 

Sustento que seria um erro deduzir da tese de que o 
conhecimento é construído pelos sujeitos humanos, 
socialmente constituídos, que os (as) que estão localizados(as) 
socialmente de maneira diferente nunca podem alcançar 
alguma compreensão de nossa experiência ou alguma simpatia 
por nossa causa. Nesse caso, estaríamos comprometidos não 
com uma visão contextual do conhecimento, mas com uma 

visão relativista (NARAYAN, 1997, p.285). 
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 Seguindo a linha de pensamento de Narayan, deve ser ressaltado que 

de acordo com a teoria relativista, uma pessoa somente pode conhecer aquilo 

que vivencia, de modo que não é capaz de se comunicar e compreender 

experiências e situações diversas, tampouco de compartilhar o conteúdo do 

seu conhecimento com os demais.  

 Defende-se neste trabalho, assim como o que é defendido por Narayan, 

que esta premissa relativista é falsa e não corresponde à realidade. Isso 

porque embora um indivíduo ou um grupo de indivíduos não vivencie 

pessoalmente determinada situação não quer significar que não possa receber 

e transmitir, através das diversas formas de comunicação, diferentes contextos 

e experiências. Um grupo oprimido, como os negros, por exemplo, podem 

compreender de forma mais complacente as questões relativas a um grupo 

diverso que sofre outra forma de opressão, como as mulheres – ainda que se 

trate de homens negros.  Não se trata, no entanto, de afirmar que determinado 

indivíduo que não integra quaisquer dos grupos oprimidos não possa se 

solidarizar, sensibilizar e simpatizar com os problemas e com as opressões 

sofridas por quem integra um destes grupos, mas terão dificuldades para atingir 

um grau completo de compreensão emocional daquele que é membro de um 

grupo oprimido.  Assim, indivíduos do gênero masculino21, por mais sensíveis à 

causa feminista, muitas vezes deixarão de perceber um comportamento ou um 

discurso sexista quando este for sutil. Da mesma forma que para um indivíduo 

branco pode ser difícil compreender determinadas manifestações racistas que 

já foram banalizadas em certos nichos de determinadas sociedades. Sobre 

este ponto, Narayan se manifesta sustentando que: 

 
 

Nosso comprometimento com a natureza contextual do 
conhecimento não exige que afirmemos que aqueles (as) que 
não integram esses contextos nunca poderão ter algum 
conhecimento sobre eles. Mas esse comprometimento nos 
permite, sim, sustentar que é mais fácil e mais plausível para 
os oprimidos (as) ter uma percepção crítica sobre as condições 
de sua própria opressão do que para os (as) que vivem fora da 
estrutura (NARAYAN, 1997, p.285). 
 
 

                                                           
21

 Partindo de uma ideia genérica de homem, isto é, de uma pessoa que não é do gênero 
feminino e que, portanto, não vivencia as situações vivenciadas por uma mulher. 
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 Desta forma, a premissa aqui defendida é que, por mais simpatizante 

que um grupo dominante possa ser com determinado grupo oprimido, ainda 

que tente se colocar na posição do outro ou até mesmo mudar seus hábitos de 

vida, um indivíduo que integra um grupo dominante jamais será membro de um 

grupo oprimido, jamais viverá o que vivem, enfrentará o que enfrentam ou 

sentirá o que sentem. Por mais que um homem se interesse pelas lutas 

feministas, por seus desafios, por mais que tente lutar sua luta, defender suas 

pautas, por mais que assuma tarefas que muitas vezes são destinadas à 

mulher (como tarefas domésticas, por exemplo) jamais sentirão o que sente 

uma mulher como objeto de opressão, como naturalmente criada para 

determinados propósitos e funções. É nesse contexto que Narayan dispõe 

sobre a chamada “vantagem epistêmica”, que difere da já tratada legitimidade 

epistêmica para produção de conhecimento quando se tratou da superioridade 

europeia e do orientalismo. Esta autora afirma que: 

 
 

Os membros simpatizantes de um grupo dominante não 
precisam necessariamente acatar nossas opiniões sobre 
qualquer questão particular, porque isso pode se reduzir a uma 
forma sutil de condescendência, mas precisam pelo menos não 
esquecer as dificuldades bem reais e a possibilidade de falhar 
em compreender plenamente nossos interesses. Esse fato e a 
necessidade premente dos grupos dominantes de controlarem 
os meios do discurso sobre suas próprias situações são razões 
importantes para afirmar seriamente que os grupos oprimidos 
tem uma “vantagem epistêmica” (NARAYAN, 1997, p.286). 

 
 
 Esta vantagem é explicada com base no fato de que, em razão dos 

grupos oprimidos terem conhecimento tanto das práticas próprias de seus 

contextos como daquelas de seus opressores, possuem uma vantagem que os 

leva a visões críticas de ambas as estruturas. Um exemplo disso é que os 

povos colonizados muitas vezes se viam obrigados a aprender o idioma dos 

colonizadores, e não se verificava essa mesma pressão no sentido contrário. 

Narayan, no entanto, ressalta um contraponto desta chamada vantagem 

epistêmica, própria da epistemologia feminista, apontando que muitas vezes 

esta pressão para vivenciar dois contextos distintos traz outras consequências 

que não a visão crítica das estruturas. Como exemplo, afirma que é comum 

que nas classes médias dos países não ocidentais conste um número 
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significativo de mulheres que se comportam de modo mais ocidentalizado (de 

um modo mais “masculino” e agressivo, afirma a autora) na vida pública e no 

ambiente privado retornem a um estilo tradicional de vida, desempenhando 

seus papéis de esposas, mães e donas de casa. Outra consequência desta 

dualidade de contextos apontada por Narayan é o fato de que um membro de 

um grupo oprimido possa rejeitar completamente seu próprio contexto e tentar 

se socializar integralmente no contexto dominante, perdendo o conhecimento 

sobre suas próprias práticas e culturas. Ou, ao contrário, o indivíduo pode 

rejeitar por completo o contexto do grupo dominante e ressaltar as 

características de seu grupo, muito embora com tal atitude corra risco de ser 

marginalizado pelas estruturas de poder definidas pelas sociedades 

dominantes. Deste modo, Narayan afirma que, embora possa haver a 

vantagem epistêmica de participar de dois contextos, tal fato exigirá seu preço 

e, provavelmente, acarretará a sensação de frustração e de falta de raízes 

àquele indivíduo. E exemplifica: 

 
 

Por exemplo, algumas feministas indianas podem achar algum 
modelo ocidental de se vestir (digamos calças) ou mais 
confortável ou mais dentro de seu “estilo” do que algumas 
formas locais de vestuário. No entanto, acham que o uso do 
vestuário local pode ser socialmente menos conflitivo e que as 
aproximam de pessoas mais tradicionais com as quais desejam 
trabalhar etc. Qualquer uma das escolhas está fadada a deixa-
las parcialmente frustradas em seus desejos (NARAYAN, 1997, 
p.289). 
 
 

 Esta autora aponta, ainda, para um fato de extrema relevância que pode 

obstar a chamada vantagem epistêmica, que é a existência de contextos tão 

opressivos que impedem com que os indivíduos objetos desta opressão 

possam identificar as suas causas nos contextos dominantes e que, por 

conseguinte, impedem com que tais indivíduos possam ser sujeitos de 

qualquer mudança radical. Em suas palavras: 

 
 

Certos tipos de contextos opressivos, como aqueles em que 
viveram as mulheres da época da minha avó, tornaram seus 
sujeitos inteiramente destituídos das habilidades exigidas para 
funcionarem como entidades independentes na cultura. As 
meninas eram casadas quando mal saíam da puberdade, 
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treinadas apenas para tarefas domésticas e criação de filhos, 
passando da dependência econômica dos pais para aquela dos 
maridos e, quando alcançavam idade avançada, para aquela 
de seus filhos homens. As posturas críticas em relação ao seu 
destino eram articuladas, se é que o foram, em termos que 
tornavam impossível uma mudança radical. Viam-se 
pessoalmente infelizes, não conseguindo localizar as causas 
de sua miséria em sistemas sociais mais amplos (NARAYAN, 
1997, p.289). 
 
 

 Um dos casos que será apresentado neste trabalho demonstra 

claramente a dualidade apontada por Narayan. Trata-se de uma mulher 

muçulmana que, no exercício de um direito que lhe é negado em muitos países 

de predominância islâmica, qual seja, o de conduzir um automóvel, é impedida 

em razão do uso de sua vestimenta religiosa. O fato de este caso estar sendo 

objeto de ação judicial nos tribunais do país pode demonstrar completo 

desconhecimento e até mesmo desrespeito a uma religião predominantemente 

oriental. 

 
 
 2.1 TEORIAS FEMINISTAS ISLÂMICAS 
 

 

 “Deus deu às mulheres muçulmanas todos os direitos, e é apenas o 

Jahiliyyah (pensamento patriarcal) de outras pessoas que os restringe”, afirmou 

Azizah al-Hibri ao ser entrevistada por Gerhrke-White. Al-Hibri é libanesa, 

muçulmana, doutora pela Universidade da Pensilvânia, professora de filosofia, 

editora feminista e advogada em Wall Street22, e é considerada importante 

liderança muçulmana nos Estados Unidos. Ela afirma que ao estudar diversos 

textos árabes para escrever um artigo sobre islamismo e democracia, em 1992, 

chegou a conclusões que causaram espanto aos leitores ocidentais. 

Primeiramente, narra que em consonância com o material por ela estudado, os 

primeiros líderes do Islã valorizavam e incentivavam o livre pensamento e livre 

movimento, preceitos que são atualmente essenciais em uma sociedade 

democrática. Ela afirma que: 

 
 
                                                           
22

 Qualifico Al-Hibri apenas para corroborar com a ideia defendida de que a religião muçulmana 
pode ser compatível com as liberdades e direitos garantidos às mulheres no Ocidente. 



55 
 

A primeira coisa que o Profeta fez foi reunir uma relação de 
direitos. Como chefe da cidade e com a ajuda do povo, 
muçulmanos e judeus, ele criou uma espécie de Constituição. 
Todos deviam ser tratados com respeito, ter assegurados os 
direitos individuais e defender a cidade. A Constituição é muito 
semelhante à dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o 
documento destoa das políticas de regimes autoritários do 
Oriente Médio e de outros países de predominância 
muçulmana na Ásia e na África (GHERKE-WHITE, 2006, 
p.347). 

 

 

 Ela acredita que, na realidade, clérigos e poderosos corromperam a fé e 

a religião, em razão de eles mesmos serem pouco versados na Escritura 

Islâmica. Assim, vários clérigos, através do uso errôneo da Escritura, 

colaboraram para perpetuar repressões que não tem base nos ensinamentos 

do Alcorão. Al-Hibri narra que em seus estudos percebeu que o profeta Maomé 

estivera adiante de seu tempo no que ser refere à proteção e ao tratamento 

das mulheres, ao contrário do que a maioria dos líderes religiosos faz parecer, 

interpretando mal o Alcorão, com vistas a angariar mais poder e manter as 

mulheres em uma situação de submissão e subserviência. Ela admite, ainda, 

que a maior causa da discriminação e opressão das mulheres é a falta de 

educação e conhecimento, e não os ensinamentos do Alcorão, afirmando que 

“descobri que tenho todos os direitos que sempre quis. Não havia razão para 

alienação; não havia motivo algum para pensar que o Alcorão dá às mulheres 

lugar subordinado na sociedade” (GHERKE-WHITE, 2006, p.349). Este é também 

o pensamento de Hassan, pioneira na pesquisa da teologia feminista islâmica, 

que afirma que “a partir da minha pesquisa comecei a perceber que o Alcorão 

não discrimina; as mulheres é que precisam de mais estudo e educação. O 

Alcorão sempre foi interpretado por homens para as mulheres. A maior missão 

deve ser educá-las” (GHERKE-WHITE, 2006, p.377). Riffat afirma que as 

traduções do Alcorão também modificam o sentido de sua mensagem e dá 

como exemplo a Surata 4, que se refere aos homens como “administradores 

dos assuntos das mulheres”, quando, na realidade, ao ler a Surata em árabe, a 

palavra qawwamun significa “aqueles que provém um meio de sustento ou 

sobrevivência”. Deste modo, aquele trecho do texto alcorânico não determina 

que os homens administrem suas mulheres, mas sim que sustentem 

financeiramente suas esposas e seus filhos. Em razão destas falsas 
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interpretações e alterações no sentido das mensagens do Alcorão, Riffat 

defende a necessidade de que seja desenvolvida a chamada “teologia 

feminista”, afirmando que: 

 
 

Na minha opinião, é muito importante que se desenvolva hoje o 
que o Ocidente chama de “teologia feminista” não só para as 
mulheres, mas também para os homens muçulmanos. 
Estruturas sociais e sistemas de pensamento injustos 
impossibilitam o relacionamento de igualdade entre homens e 
mulheres. É extremamente relevante que ativistas muçulmanas 
percebam que, no mundo muçulmano contemporâneo, leis 
instituídas em nome do islamismo não podem ser 
transformadas apenas por meio da ação política, sendo 
necessário também o uso de melhores argumentos (GHERKE-
WHITE, 2006, p.377). 
 
 

 Riffat também acredita que a educação e o conhecimento sobre o 

islamismo podem ajudar os muçulmanos a combater a ala de extrema direita, o 

chamado fundamentalismo islâmico, que tem feito apropriações indevidas da 

religião em diversos lugares do mundo. Ela explica que a vasta maioria dos 

muçulmanos, embora religiosa, não é fanática, tampouco inclinada à violência, 

e alega que “do Irã ao Afeganistão, esses extremistas trazem uma bagagem 

patriarcal. Foi muito prejudicial às mulheres. Comecei a ver como as pessoas 

são capazes de fazer mau uso da religião contra as mulheres” (GHERKE-

WHITE, 2006, p.378). Defendendo a compatibilidade entre o feminismo e o 

islamismo, bem como a conclusão de Riffat, no sentido de que o suposto 

conflito entre esta religião e os direitos e liberdades das mulheres decorre do 

fato de que as religiões sempre foram interpretadas pelos homens, teologias 

feministas islâmicas foram criadas. Estas teologias “criticam a associação da 

religião e das suas estruturas hierárquicas à ordem patriarcal e à subsequente 

legitimação do patriarcalismo e da submissão das mulheres” (GEHRKE-

WHITE, 2006, p.377). Ademais, reescrevem a teologia e reconstroem a leitura 

dos textos que as fundaram através das experiências emancipatórias das 

mulheres dentro da própria religião. Sobre a ideia de que os textos 

fundacionais do Islã foram interpretados pelos homens, distorcendo seu sentido 

original, Guven (GUVEN, 2013), em um estudo sobre as teorias de Ahmed, 

explica que: 
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Granted that Mesopotamia was first inhabited by Sumerians, 
then invaded by Alexander the Great and then Persians and 
then Sasanians, there was such an amalgamation of culture 
that boosted by ancient Sumerian Law which is mainly shaped 
by Hammurabi in 1752 B.C.E. Most of these codifications that 
were initially designed by Hammurabi put women into an 
inferior position against men. To give an example, men had the 
full rights to divorce their wives any time if she was incapable of 
fulfilling her marital responsibilities such as providing fully 
satisfaction as a ‘sex object’ or giving male ‘heirs’ to their 
husbands (GUVEN, 2013, p.93).23 

 
 
 Sobre a importância e o significado do uso do véu pelas mulheres 

muçulmanas, ainda sobre as teorias de Ahmed, Guven faz um breve apanhado 

histórico, concluindo que as jovens mulheres americanas estão adotando o uso 

do véu e que este fato não significa que elas se tornaram fundamentalistas, 

mas que algumas são, ao contrário, extremamente feministas, narrando que: 

 
 

There are religious, social, political and gender occasions that 
are influential in creating the causes and emblems of veiling. 
Before the 19th century, the veil had quite a different meaning; 
it was something that upper-class women wore to show their 
honor and protection by her male partner. At the end of the 19th 
century the veil symbolized the oppression faced by Muslim 
women. During Lord Cromer’s reign in Egypt, women had to 
throw off the veil so that Muslim men could become civilized, as 
Ahmed states “The custom of veiling and the position of women 
in Muslim countries became…the proof of the inferiority of 
Islam… to undermine Muslim religion and society” 94 (Women 
and Gender in Islam 237). Those ideas were adopted by the 
upper classes who share the same ideologies with the colonial 
figures. However, that young American women increasingly 
began to wear veil does not mean they are fundamentalists. 
Some of those are extreme feminists. It can be concluded that 
Leila Ahmed handles the issue of veil as an image within a 
sophisticated historical knowledge which includes the issues of 
today on gender studies (GUVEN, 2013, p.93).24 

                                                           
23

 Tradução livre. Considerando que a Mesopotâmia foi habitada pela primeira vez por 
sumérios, então invadida por Alexandre o Grande e depois pelos Persas e Sasanianos, houve 
uma amalgama de cultura que impulsionou a antiga lei suméria, que é formada principalmente 
por Hammurabi em 1752, A.C. A maioria destas codificações que inicialmente foram projetadas 
por Hammurabi colocaram as mulheres em uma posição inferior aos homens. Para dar um 
exemplo, os homens tinham o pleno direito de divorciar de suas esposas a qualquer momento 
se elas fossem incapazes de cumprir suas responsabilidades conjugais, como proporcionar 
total satisfação, como um "objeto sexual", ou dando "herdeiros" masculinos aos seus maridos. 
24

 Tradução livre. Existiram ocasiões religiosas, sociais, políticas e de gênero que influenciaram 
a origem das causas e emblemas relacionados ao uso do véu. Antes do século XIX, o véu tinha 
um significado bastante diferente; Era algo que as mulheres de classe alta usavam para 
mostrar sua honra e proteção por seu parceiro masculino. No final do século XIX o véu 
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 Barlas, que propõe uma interpretação anti-patriarcal alternativa ao 

Alcorão e ao Islã, afirma que o problema não está no texto sagrado, mas sim 

em sua apropriação humana. Essa autora defende que o Alcorão é ao mesmo 

tempo particular e universal. É particular na medida em que foi criado no 

Século VII na Arábia e, portanto, foi escrito para as pessoas daquela época e 

daquele contexto. No entanto, possui preceitos que são universais, na medida 

em que devem ser respeitados por todos os muçulmanos, inclusive nos dias 

atuais. Para ela, é imprescindível que se saiba separar o que é particular do 

que é universal do texto sagrado do Islã (BARLAS, apud EL-DARDIRY, 2005).  

 Mojab afirma que as feministas ocidentais sempre condenaram a 

misoginia decorrente de países teocráticos como o Afeganistão, Irã e Arábia 

Saudita. Ela sustenta que desde a ascensão do regime Islâmico em 1979, as 

mulheres iranianas tem sido centro de debates no Ocidente sobre as mulheres 

muçulmanas, e que a mídia ocidental trata a República Islâmica como um 

verdadeiro apartheid de gêneros, destacando os fatos como o uso compulsório 

do véu, a segregação sexual nos espaços públicos, a negação às mulheres do 

mercado de trabalho, etc. No entanto, enquanto a mídia se preocupa em 

criticar e condenar esse regime, Mojab afirma que ativistas femininas buscam 

apoiar as mulheres iranianas e auxiliá-las na busca por suas liberdades. 

Segundo esta autora, desde a década de 80 grupos feministas fazem uma 

série de pleitos e exigências em relação ao modo de vida das mulheres 

iranianas. Dentre estas considerações estão: (a) as mulheres iranianas 

constituem um grupo de mulheres especial, cujas identidades são construídas 

no seio de sua religião; (b) o Estado teocrático e sua religião oficial, Islã, deve 

ser aberto e flexível, permitindo que as mulheres possam discutir e pleitear 

seus direitos e; (c) um novo tipo de mulher muçulmana e muçulmana feminista  

está nascendo, e está situação é primordial para a transformação nas relações 

                                                                                                                                                                          
simbolizava a opressão enfrentada pelas mulheres muçulmanas. Durante o reinado de Lord 
Cromer no Egito, as mulheres tiveram que jogar fora o véu para que os homens muçulmanos 
pudessem se tornar civilizados, como Ahmed afirma: "O costume de usar o véu e a posição 
das mulheres nos países muçulmanos tornou-se... a prova da inferioridade do Islã ... para 
minar a religião e a sociedade muçulmanas " (Mulheres e gênero no islamismo 237). Essas 
ideias foram adotadas pelas classes mais altas que compartilham as mesmas ideologias com 
as figuras coloniais. No entanto, que jovens mulheres americanas cada vez mais adotem o uso 
do véu não significa que elas sejam fundamentalistas. Algumas delas são extremamente 
feministas. Pode-se concluir que Leila Ahmed lida com a questão do véu como uma imagem 
dentro de um conhecimento histórico sofisticado que inclui os problemas atuais sobre gênero 
estudos. 
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de gênero no país (MOJAB, 2001). Tohidi, tratando sobre um novo modelo de 

feminilidade muçulmana sugere que: 

 
 

O modelo da mulher islâmica no Irã assumiu novas 
características que são distintas e, em alguns aspectos, 
contraditórias com a imagem de uma mulher domesticada 
promovida pelos clérigos islâmicos nos estágios iniciais da 
Revolução. Entre as mulheres muçulmanas (Èlite e non-Èlite) 
ativas na arena sociopolítica, uma nova consciência ou uma 
tendência reformista, que alguns chamaram de "feminismo 
islâmico", está em evolução silenciosa. Esta tendência abre 
novas perspectivas para as mulheres iranianas em geral e 
novos desafios para as feministas seculares em particular. 
Pode mudar as dimensões, a concepção e a definição da 
identidade das mulheres e a questão da mulher para a geração 
mais jovem de homens e mulheres iranianos (TOHIDI apud 
MOJAB, 2001, p.03).  

  

 
 Assim, este novo modelo de mulher muçulmana é um agente essencial 

para uma mudança histórica, destinada a promover a libertação das mulheres e 

a desafiar o feminismo secular. Um dos aspectos desta anunciada mudança 

está relacionado com o uso do véu. Sobre isso, Hoodfar afirma que: 

 
 

O véu, que desde o século XIX simbolizou para o Ocidente a 
inferioridade das culturas muçulmanas, continua a ser um 
poderoso símbolo para o Ocidente e para as sociedades 
muçulmanas. No entanto, enquanto que para os ocidentais seu 
significado foi estático e imutável, nas culturas muçulmanas as 
funções do véu e o significado social variaram tremendamente, 
particularmente em tempos de mudanças sociais rápidas. Usar 
o véu é uma experiência vivida cheia de contradições e 
múltiplos significados. Embora tenha sido claramente um 
mecanismo ao serviço do patriarcado, um meio de regular e 
controlar a vida das mulheres, as mulheres usaram a mesma 
instituição social para libertar-se dos laços do patriarcado. As 
mulheres muçulmanas, como todas as outras mulheres, são 
atores sociais, empregam, reformam e mudam as instituições 
sociais existentes, muitas vezes criativamente, para seus 
próprios fins. A imagem colonial estática da mulher muçulmana 
velada oprimida, portanto, muitas vezes contrasta fortemente 
com a experiência de usar o véu das mulheres. Negar isso 
também é negar às mulheres muçulmanas sua própria 
independência e individualidade.(HOODFAR apud MOJAB, 
2001, p.04). 
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 Desta forma, embora não seja objeto deste trabalho tratar das teorias 

feministas islâmicas, denominadas também de teologias feministas, uma vez 

que são entendidas também como uma reinterpretação dos textos sagrados e, 

portanto, uma reinterpretação dos significados da própria religião, pretendeu-se 

neste capítulo afirmar sua existência, sua robustez e sua relevância para a 

liberdade e o respeito às mulheres muçulmanas e à sua individualidade. 

Pretendeu-se, ainda, apresentar as considerações de algumas destas 

feministas muçulmanas sobre o uso do véu – um dos principais embates entre 

os costumes islâmicos e as tradições ocidentais – reafirmando que este não 

tem como significado apenas aquele que lhe é atribuído pelos ocidentais, qual 

seja, de opressão e submissão das mulheres, mas que é também parte da 

individualidade e da autodeterminação da mulher muçulmana, e que seu uso é 

plenamente compatível com o modelo de mulher das sociedades liberal-

democráticas ocidentais.  

 

 

2.2 O DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO E A DIGNIDADE HUMANA: O USO 

DO VÉU 

 

 Após as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, a 

preocupação com o ser humano passou a ser de primordial interesse dos 

Estados, de modo que a dignidade da pessoa humana se tornou protagonista 

nos ordenamentos jurídicos dos países do Ocidente, bem como dos tratados e 

convenções internacionais assinados após o fim da Guerra. Nesta mesma 

toada, a Constituição brasileira de 1988 foi marcada por uma forte carga 

principiológica e axiológica, de forma que o princípio da dignidade da pessoa 

humana foi inserida no primeiro artigo do texto constitucional, como um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil. Neste sentido, Barroso 

salienta que: 

 
 

Na Constituição brasileira, a dignidade da pessoa humana vem 
inscrita como um dos fundamentos da República (art. 1º, III)¹. 
Funciona, assim, como fator de legitimação das ações estatais 
e vetor de interpretação da legislação em geral. Tais 
considerações não minimizam a circunstância de que se trata 
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de uma ideia polissêmica, que funciona, de certa maneira, 
como um espelho: cada um nela projeta a sua própria imagem 
de dignidade. E, muito embora não seja possível nem 
desejável reduzi-la a um conceito fechado e plenamente 
determinado, não se pode escapar da necessidade de lhe 
atribuir sentidos mínimos. Onde não há consenso, impõem-se 
escolhas justificadas e convenções terminológicas (BARROSO, 
2010, p.08). 
 
 

 Pode-se afirmar, portanto, que a dignidade da pessoa humana é um 

valor inerente à pessoa e se manifesta individualmente na livre 

autodeterminação da própria vida. Ademais, a dignidade da pessoa humana 

carrega consigo uma pretensão de respeito por parte das outras pessoas, de 

forma que apenas excepcionalmente os direitos fundamentais que dela 

decorrem podem ser limitados. Deste modo, a ideia ocidental é que, por estar 

relacionada com a própria existência humana e exigir que cada ser humano 

seja visto como um fim em si mesmo, a dignidade é a origem de todos os 

direitos fundamentais (AZEVEDO, 2010). Ainda sobre a ideia de dignidade 

humana e direitos da personalidade, Azevedo expõe que: 

 
 

Esta concepção demonstra que a autonomia e a liberdade 
integram a dignidade. Assim, cada direito fundamental contém  
uma expressão da dignidade, isto é, de autonomia e de 
liberdade. O direito à vida garantido constitucionalmente no art. 
5º, caput, CF/88, por conseguinte, pressupõe não apenas o 
direito de existir biologicamente. Se o direito à vida é um direito 
fundamental alicerçado na dignidade humana, a vida 
assegurada pela Constituição é a vida com autonomia e 
liberdade (AZEVEDO, 2010, p.13).  
 
 

 Tendo em vista os conceitos aqui expostos, como a ideia ocidental de 

ser humano com um fim em si mesmo, de dignidade humana como princípio 

orientador de todos os direitos da personalidade, bem como da necessidade de 

garantia do direito à vida com autonomia e liberdade para que se assegure o 

respeito à dignidade humana, é que podemos entender a necessidade de, 

levando em consideração os princípios e valores ocidentais, respeitar e 

considerar igualmente os interesses e os valores de indivíduos e povos não 

ocidentais. 
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 Já foi analisada neste trabalho a questão referente à liberdade religiosa, 

que envolve, no caso dos muçulmanos, o direito ao uso do véu islâmico. No 

entanto, o uso do véu pela mulher muçulmana envolve não apenas a liberdade 

religiosa, mas também o próprio direito à autodeterminação e a dignidade 

destas mulheres. Há um sentimento popular de repulsa e estranhamento nos 

dias atuais, em que a igualdade entre os sexos atinge um grau de axioma nas 

sociedades ocidentais, ao fato de as mulheres se submeterem a cobrir a 

cabeça, às vezes o corpo e também a face (KAMEL, 2007). Ocorre que, como 

observado por Kamel, o mesmo não acontece em relação aos homens 

muçulmanos. Ainda que o uso de uma túnica ou um turbante possa causar 

estranheza (ou até mesmo sentimentos discriminatórios e preconceituosos, 

agravados pela falta de conhecimento das pessoas e dos grupos terroristas 

que praticam seus atos de terror em nome do Islã), o uso de vestimentas 

religiosas por homens muçulmanos não é questionado e atacado como o é o 

uso do véu pelas mulheres. A resposta para este questionamento, segundo Ali 

Kamel, é que “nós sabemos que os homens fazem isso porque querem e 

porque imaginamos que as mulheres são obrigadas a usar o véu. É o uso 

compulsório que nos choca. É, enfim, a submissão forçada das mulheres que 

provoca esse sentimento de estranhamento e repulsa” (KAMEL, 2007, p.145). 

No entanto, quatro apontamentos devem ser realizados sobre esta afirmação 

de Kamel. O primeiro é feito por ele próprio, e se refere ao fato de que nem 

toda mulher muçulmana usa o véu e em nem todos os países muçulmanos 

esta prática é obrigatória. Como afirma este autor: 

 
 

Nas ruas dos países seculares do Oriente Médio, como Síria, 
Líbano, Jordânia e Egito, para citar apenas alguns, um visitante 
verá de tudo nas ruas: mulheres muçulmanas apenas com o 
véu, com o véu e parcialmente cobertas ou com o véu e 
totalmente cobertas, e mulheres muçulmanas também usando 
vestimentas ocidentais, sem o véu, com os cabelos e a face à 
mostra. Para o Islã, usar o véu é uma prescrição religiosa 
inquestionavelmente estabelecida mas, naqueles países, 
adotá-lo não é uma obrigação legal. Cobrir a cabeça vai 
depender do grau de religiosidade de cada família (KAMEL, 
2007, p.146). 
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 Kamel narra haver conversado com um xeque (religioso) árabe sunita, 

de família tradicional, que lhe relatou que sua irmã não usa o véu e que sua 

família não se opõe. O xeque afirmou que o islã impõe à família que respeitem 

o desejo de sua irmã na mesma medida em que lhe impõe o uso do véu e que 

lidar com as consequências desta escolha será uma tarefa que caberá apenas 

a sua irmã, ao tentar se entender com Deus (KAMEL, 2007, p.146). É certo, 

desta forma, que assim como ocorre com o Catolicismo, é vasta a distancia 

entre o que manda a religião (a Igreja Católica, por exemplo) e o que praticam 

os seus fiéis. Cabe aqui um retorno ao tópico anterior para que seja 

compreendida a origem do véu e como ela guarda relação com a dignidade das 

mulheres. A origem do uso do véu pelas mulheres muçulmanas é explicada por 

duas maneiras. A primeira delas se relaciona diretamente à proteção das 

mulheres de Maomé e ao direito de igualdade entre as mulheres25. Na Sura 

33,53, revelada em um momento no qual homens diversos afirmavam que, tão 

logo ocorresse a morte do Profeta, tomariam suas mulheres como esposas, o 

anjo Gabriel lhe recitou o seguinte versículo: 

 
 

Ó crentes, não entreis na casa do Profeta, salvo se tiverdes 
sido convidados a uma refeição, mas chegai na hora exata 
para não aguardardes até a mesa ser servida. Se fordes 
convidados, entrai. E quando tiverdes sido servidos, retirai-vos 
sem fazer colóquio familiar, por que isso molestaria o Profeta e 
este se envergonharia de vós. Porém, Deus não Se 
envergonha da verdade. E se desejardes perguntar algo a suas 
mulheres (de Maomé) fazei-o através de cortinas. Isso será 
mais puro para os vossos corações e para os delas. Não vos é 
dado burlar a confiança do Apóstolo de Deus nem jamais 
desposar suas mulheres, depois de sua morte, porque isso 
seria grave ante Deus. 
 
 

 Hijab (o véu muçulmano que cobre apenas a cabeça das mulheres) quer 

dizer cortina em árabe. A palavra vem do verbo hajaba, que significa esconder-

se com uma cortina. Desta forma, aponta-se que o véu originariamente 

significava proteção às mulheres do Profeta, que eram constantemente 

importunadas pelos homens que visitavam Maomé.  Narra-se, também, que o 

uso se expandiu às demais mulheres que, declarando uma espécie de direito 

                                                           
25

 Isto é o que defendem os autores, como Karen Armstrong, que tratam da biografia de Maomé, da 
história do Islã  e da origem do uso do véu. 
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de igualdade, também quiseram fazer uso do véu, assim como o faziam as 

mulheres do Profeta (ARMSTRONG, 2002). A outra origem do véu se refere ao 

estado de beligerância em que Medina se encontrava, de forma que mulheres 

estavam sendo atacadas e estupradas nas ruas. Narra-se que Maomé pediu 

que lhe informassem sobre o que estava acontecendo, e seus emissários lhe 

relataram que muitos homens afirmavam que somente estupravam as 

mulheres que supostamente eram escravas. Kamel narra em seu livro que 

“segundo alguns relatos, Omar insistia para que o profeta ordenasse o uso do 

véu como forma de diferenciar as mulheres muçulmanas livres das escravas e, 

assim, protege-las dos estupros: ninguém mais teria a desculpa de não saber 

quem eram as mulheres atacadas”. Contudo, o Profeta resistia a esta ideia, até 

que mais um versículo lhe foi revelado, e assim dizia: 

 
 

Ó Profeta, dize a tuas esposas, a tuas filhas e às mulheres dos 
crentes que, quando saírem, cubram-se com seus véus: isso é 
mais conveniente para que se distingam das demais e não 
sejam molestadas. Atenta para o fato de que Deus é 
Indulgente, Misericordiosíssimo. Se os hipócritas e os que 
abrigam a morbidez em seus corações, e se os intrigantes em 
Medina não se contiverem, ordenar-te-emos combate-los. 
Então, não os terás por vizinhos, senão por pouco tempo 
(SURA 33, 59-60). 

 
 
 No entanto, apenas muitos anos depois, com o califado abássida de 

Bagdá, quando surgem os haréns, entre os séculos VII e IX, é que o véu se 

tornaria uma peça de vestimenta compulsória e generalizada. Não se pode 

negar que o Alcorão é contraditório no que se refere ao tratamento das 

mulheres, uma vez que em alguns momentos declara a superioridade 

masculina, e em outros declara a igualdade entre homens e mulheres. Outro 

episódio narrado na história de Maomé relata que uma de suas esposas, 

Umma Salmma, questionou Maomé sobre o fato de o Alcorão somente fazer 

menção aos homens. Dias depois, o Profeta viria a recitar uma nova revelação, 

que mencionava homens e mulheres e que afirmava que todos os crentes 

seriam recompensados, independentemente do sexo: 

 
 

Quanto aos muçulmanos e às muçulmanas, aos crentes e às 
crentes, aos consagrados e às consagradas, aos sinceros e às 
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sinceras, aos perseverantes e às perseverantes, aos tementes 
e às tementes, aos caridosos e às caridosas, aos jejuadores e 
às jejuadoras, aos recatados e às recatadas, aos homens que 
lembram Deus com frequência e às mulheres que lembram 
Deus com frequência, Ele lhes tem destinado a indulgencia e 
uma magnífica recompensa (SURA 33,35). 

 
 
 Revela-se que a partir desta sura, que representou uma ruptura entre as 

tradições pré-islamicas, que tratavam mulheres como meros objetos de 

propriedade dos homens, o Alcorão dedicou uma sura inteira às mulheres, 

estabelecendo novas leis de herança, tirando os privilégios dos homens. “Nas 

palavras de Fátima Mernissi, não somente uma mulher nunca mais seria 

herdada, como ela própria passaria a ter o direito de herdar” (KAMEL, 2007, p. 

153), afirma Kamel. Ademais, o tratamento desigual dispensado às mulheres 

não é uma peculiaridade do Islã. A Halachah, por exemplo, a lei judaica, prevê 

situações em que as mulheres ficam em expressa situação de inferioridade. 

Caso ela fosse aplicada na prática, as mulheres não poderiam sequer ser 

testemunhas em processos civis e criminares, o que significa que sua palavra 

sequer é válida como prova. Kamel afirma que, embora a Halachah permaneça 

imutável, ela foi caindo em desuso ao longo dos anos, só sendo observada e 

respeitada na vida pessoal dos judeus estritamente ortodoxos, que configuram 

uma minoria dos seguidores (KAMEL, 2007). Prova disso é que, não obstante a 

Halachah proíba que mulheres sejam juízas e governantes, hoje há mulheres 

atuando na Suprema Corte, bem como no Parlamento, Prefeitura e Conselhos 

Municipais. No entanto, a Halachah ainda é respeitada no estado de Israel no 

que tange ao casamento e divórcio, de modo que coloca as mulheres em 

situação de constrangimento no que se refere á estes assuntos, provando que 

embora Israel tenha nascido em 1947 “proclamando a igualdade entre os 

sexos, até hoje não separou completamente o Estado da vida religiosa” 

(KAMEL, 2007, p.157). O mesmo ocorreu no Catolicismo, tendo a Igreja 

Católica avançado em aspectos referentes às mulheres desde o Concílio 

Vaticano II, embora ainda seja bastante conservadora. Em temas como 

divórcio26, sexo fora do casamento, métodos contraceptivos, a Igreja não 

acompanhou a sociedade, de modo que não permite o uso de métodos 

                                                           
26

 O divórcio no Brasil só foi autorizado em lei há 40 anos, após décadas de luta. No Chile, 
somente em 2004 o divórcio foi autorizado. 
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contraceptivos nem como prevenção de doenças como a aids27, de forma que 

a solução para tanto é a castidade.  Porém, muitos seguidores do catolicismo 

não seguem tais prescrições, sem sequer sentir-se em pecado.  Assim, se 

houve um processo de mudança no judaísmo e no catolicismo, não há razões 

para que não se acredite nesta mudança também no islamismo. Aliás, a 

atuação de grupos fundamentalistas islâmicos é prova de que este processo já 

ocorre, tendo em vista que são uma “reação enlouquecida diante da rapidez 

com que a modernização se dá” (KAMEL, 2007, p.161), nas palavras de 

Kamel. E prossegue afirmando que “estivesse o islã imune a transformações e 

reação alguma seria necessária” (KAMEL, 2007, p.161).  

 Deste modo, conclui-se que (i) embora seja uma imposição religiosa, 

nem todas as mulheres usam o véu islâmico, (ii) a origem do véu não guarda 

relação com a opressão feminina, mas sim com sua proteção e a guarda de 

sua integridade física e sexual, em um momento em que Medina vivenciava 

violência extrema contra as mulheres, (iii) a previsão de  instrumentos de 

discriminação e desigualdade entre homens e mulheres, bem como de 

situações degradantes para as mulheres, não é uma peculiaridade do 

Islamismo, mas está presente em todas as religiões monoteístas. 

 Outro ponto que deve ser apontado sobre este tema, refere-se ao fato 

de que não é por ser uma imposição religiosa que todas as mulheres que 

fazem uso do véu o fazem de forma compulsória, isto é, o fazem por obrigação 

ou opressão religiosa e familiar. Começo esta análise transcrevendo uma frase 

de Touraine, ao referir-se às mulheres muçulmanas que habitam na França e 

que foram por ele entrevistadas. O autor afirma que não se pode atribuir às 

mulheres muçulmanas uma só identidade, como se fossem um grupo idêntico, 

com histórias e personalidades idênticas. Afirma, ademais, que justamente em 

razão disso, não é cabível a ideia de que todas as muçulmanas são vítimas, 

oprimidas e aprisionadas, narrando que: 

 
 

A diversidade entre essas mulheres é maior do que os 
preconceitos que atingem a todas elas. As críticas contra a 
deterioração das relações entre meninas e meninos nas 

                                                           
27

 Sobre esse tema, ver notícia publicada no Estadão. Disponível em: 
http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,daniela-mercury-e-vetada-em-show-no-
vaticano,20051123p4805.  
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cidades não devem logicamente fazer esquecer que cada 
mulher tem uma história, tem lembranças que nem todas são 
negativas, e que a vida não se reduz a uma desgraça 
arrasadora, em suma, que elas não são somente vítimas. Cada 
uma delas ri ou chora ao evocar passado. Não se pode ceder 
jamais à forma de racismo que consiste em aprisionar uma 
inteira categoria num inferno social do qual ninguém saberia 
livrar-se (TOURAINE, 2007, p.137). 

   
 
 Gehrke-White, ao entrevistar mulheres muçulmanas que vivem nos 

Estados Unidos, narra diversas histórias de mulheres bem-sucedidas, médicas, 

estilistas, professoras universitárias, tecnólogas, casadas ou solteiras, que 

optam por utilizar o véu nos Estados Unidos, não obstante todas as 

dificuldades e desconfianças e os problemas para se afirmarem no mercado de 

trabalho em razão do simples uso do véu. Sahar Shaikh, por exemplo, afirma 

que o véu está relacionado à sua identidade. Ela, que é assistente social, alega 

que é um erro o pensamento dos ocidentais de que todas as muçulmanas 

usam o véu porque seus pais ou maridos as obrigam, mas que muitas usam 

porque querem usá-lo. Gehrke-White narra que: 

 
 

Mais e mais muslimah americanas estão adotando algum tipo 
de cobertura como parte de sua jornada espiritual, desde um 
lenço na cabeça a um véu que cobra boa parte do rosto. 
Diferente de outras mulheres no Ocidente, elas não 
consideram a cobertura um símbolo de inferioridade feminina. 
Na verdade, muitas americanas que usam o hijab tem 
formação e educação avançadas:  praticam a lei, lecionam em 
universidades, desenvolvem softwares ou tratam de doentes 
(GEHRKE-WHITE, 2006, p.33). 
 
 

 Ao contrário do que aparenta ser a imagem do islamismo no Ocidente, 

essas mulheres, que se intitulam feministas, alegam que passagens do Alcorão 

promovem a educação feminina e o direito das mulheres como, por exemplo, o 

direito de ter e administrar propriedades (GEHRKE-WHITE, 2006).  Modiaddin 

Mesbahi, ao tratar sobre as mulheres muçulmanas americanas, esclarece que: 

 
 

Elas estão retornando as suas identidades, à espiritualidade, 
mas ainda são feministas. No Ocidente, é difícil para as 
pessoas compreenderem, mas uma mulher usando hijab não é 
símbolo de repressão, como o que se vê na televisão com as 
mulheres do Afeganistão. Embora não tenhamos dados 
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disponíveis, um número significativo de americanas está 
adotando essa cobertura (MESBAHI apud GEHRKE-WHITE, 
2006, p.34). 
 
 

 Assim, o islamismo e uma de suas expressões, o uso do véu, não é 

necessariamente um instrumento de opressão das mulheres muçulmanas, de 

modo que muitas delas, até mesmo as que moram em países ocidentais e que 

não possuem famílias muçulmanas, optam por utilizá-lo, como expressão de 

sua fé e por outras razões. Gehrke-White relata em seu livro diversas histórias 

de muçulmanas residentes nos Estados Unidos dentre as quais, inclusive, 

utilizam o véu como um negócio de moda, vendendo lenços de diferentes 

tecidos e cores pelo leilão cibernético do e-bay ou por seus próprios sites, 

afirmando que o conceito de moda é perfeitamente ajustável à fé das 

muçulmanas (GEHRKE-WHITE, 2006). Ademais, outra razão pela qual as 

muçulmanas optam por utilizar o hijab é que ele é uma forma de proteção da 

preocupação obsessiva com a beleza física que assola as mulheres ocidentais. 

Sireen Sawaf afirma que se sente livre das pressões decorrentes da ditadura 

da beleza, que gera diversos modos de sofrimento às mulheres americanas. 

“Meu hijab manda a mensagem: não vou me deixar sexualizar nem permitir que 

minha aparência seja exclusivamente valorizada” (SIREEN apud GEHRKE-

WHITE, 2006, p.48), afirma Sireen. Deste modo, é certo afirmar que o uso do 

véu é, muitas vezes, uma opção da mulher, uma extensão de sua própria 

personalidade, uma escolha consciente e justificada ou na sua própria fé, como 

prática de sua religião, como uma forma de aproximação com Deus, ou mesmo 

por motivos práticos, como moda, estilo, ou como uma forma de livrar-se de 

pressões exercidas em razão da beleza física e de um modelo ideal de corpo, 

ou por um excesso de sexualização da mulher28, fenômeno fortemente 

presente no Ocidente. Assim, pode-se reconhecer que o uso do véu para uma 

muçulmana é não apenas uma prática religiosa, mas também uma parte 

fundamental de sua construção como pessoa, como mulher, de sua 

autodeterminação e afirmação de seus valores e aspecto fundamental na 

garantia e respeito de sua dignidade.  

 

                                                           
28

 Estas são afirmações feitas pelas mulheres muçulmanas que vivem no Ocidente, entrevistadas por 
Gehrke-White. 
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3. A LIBERDADE RELIGIOSA E O SECULARISMO NO OCIDENTE 

 

 O artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil prevê que 

o Brasil é um Estado Democrático de Direito. Desta forma, impera na República 

Brasileira a obediência às leis editadas pelo Poder Legislativo e, 

principalmente, à Constituição Federal.  Assim, um dos direitos fundamentais 

previstos no artigo 5º da Constituição Federal é a igualdade entre todos os 

indivíduos. Deste modo, o tratamento diferenciado entre as pessoas deve ser 

exceção, ainda que esta diferenciação tenha como intuito a tutela de outro 

direito fundamental, qual seja, o direito à liberdade religiosa.  No entanto, 

embora seja excepcional e deva ser analisado com cautela, o tratamento 

diferenciado por razões religiosas não pode ser considerado, por si só, 

ilegítimo29. Assim, tendo em vista que a liberdade religiosa é também um valor 

constitucional, em se verificando a razoabilidade e proporcionalidade, haverá 

legitimidade em que se defira tratamento diferenciado em benefício da 

liberdade individual, em detrimento de um direito coletivo. Neste sentido, 

Browstein afirma que a cláusula de separação Estado-Igreja “não é violada se 

o Estado dá trato preferencial a um grupo ou uma instituição religiosa, porque 

está obrigado por outro mandamento constitucional independente e de igual 

importância” (BROWNSTEIN apud TERAOKA, 2011, p.150). No Brasil, desde a 

Constituição de 1891, assim como na maioria dos Estados ocidentais, 

consagra-se a separação entre o poder do Estado e a religião, e assegura-se a 

expressa proteção da liberdade religiosa como um direito fundamental. Esta 

neutralidade estatal tem como objetivos principais garantir o exercício da 

liberdade religiosa em ampla escala, bem como assegurar a igualdade entre as 

diferentes religiões frente ao Estado, reconhecendo a legitimidade do modelo 

secular de democracia.  No que se refere à laicidade do Estado, Da Costa 

afirma que: 

                                                           
29

 A Suprema Corte da Nação Argentina, por exemplo, reconhece que, mesmo inexistindo lei 

que regulamente a dispensa do serviço militar por motivos religiosos, esta faculdade configura 
direito autoaplicável, que deve ser observado no caso concreto. Para a Suprema Corte 
argentina, os direitos individuais, como é o caso da liberdade religiosa, “devem ser feitos valer 

em caso concreto, sem importar que se encontre incorporados ou não na legislação”
29

.  
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A ideia de laicidade ou de separação entre Igreja e Estado, 
ainda que não seja pressuposto da liberdade religiosa, é 
elemento que fortalece a preservação desse direito 
fundamental. O próprio grau de liberdade religiosa em uma 
sociedade pode ser medido levando-se em conta, entre outras 
características, o tratamento dispensado pelo Estado às 
atividades religiosas e o grau de identificação entre as 
instituições governamentais e religiosas (DA COSTA apud 
TERAOKA, 2011, p.219).  
 
 

 No entanto, é importante que sejam reconhecidas duas realidades 

jurídicas que podem se contrapor e que estão presentes na Constituição 

Federal brasileira. A primeira realidade é que o modelo adotado pelo Brasil, 

como já afirmado, é o da separação entre a atividade Estatal e a religião, assim 

como a maioria dos países ocidentais. Porém, como afirma Teraoka: 

 
 

A Constituição Federal reconhece um valor positivo na prática 
da religião, seja qual for, assegurando de forma ampla o seu 
exercício. Caso contrário, a Constituição não estaria abarcando 
tantos dispositivos relativos ao exercício religioso, consagrando 
exceções à obediência geral das leis (escusa de consciência e 
imunidade tributária, por exemplo), e à extrema laicidade 
estatal (ensino religioso na esfera pública e reconhecimento do 
casamento religioso).(TERAOKA, 2011, p.225). 
 
 

 Deste modo, este autor defende que não vigora no Estado brasileiro o 

princípio da separação absoluta entre Estado-Igreja, mas sim uma separação 

mitigada ou atenuada. Ramos afirma que “há a separação atenuada, em que o 

Estado emite julgamento positivo sobre a religião, embora predominem os 

objetivos laicos, legalmente estabelecidos, sobre os objetos religiosos e não 

haja opção por determinada seita” (RAMOS apud TERAOKA, 2011, p.225). 

Pode-se afirmar, portanto, que embora esteja separado de organizações 

religiosas, bem como seja impedido de favorecer ou promover qualquer religião 

em especial, o Estado brasileiro reconhece as religiões como importantes 

mecanismos na realização e na garantia dos direitos fundamentais dos 

indivíduos, que deve ser o principal objetivo do Estado.  

A religião é, no contexto individual, parte fundamental na constituição da 

identidade da pessoa que nela crê. Juntamente com outros aspectos da 
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personalidade, a religião define como a pessoa se relaciona consigo mesma, 

com o mundo, com a sua comunidade e com as outras pessoas. Orienta a 

pessoa quanto às questões morais, sociais e até políticas. Nas palavras de 

Teraoka, “a identidade religiosa é fundamental; ela ajuda a pessoa a se orientar 

na realidade imanente e transcendente” (TERAOKA, 2011, p.16). Em razão da 

força e da importância da religião, muitos autores entendiam que a origem dos 

direitos humanos foi a luta pela liberdade religiosa, de modo que esta última se 

fundia com a própria luta por direitos humanos. Corroborando com este 

pensamento, é possível verificar que diversos textos constitucionais escritos 

pretendem assegurar a liberdade religiosa aos cidadãos.30 Sobre este assunto, 

Grimm afirmou que, durante muito tempo, em seu país e nos demais países da 

Europa, a liberdade religiosa deixou de ser o direito fundamental mais 

controvertido (GRIMM apud TERAOKA, 2011). Tal fato se deu, segundo o juiz, 

em razão do avanço do secularismo e do estado laico, bem como em razão da 

Guerra Fria, momento no qual a divisão da Europa entre blocos comunistas e 

capitalistas trazia problemas que se evidenciavam muito mais do que 

divergências religiosas (TERAOKA, 2011). No entanto, com o fim da Guerra 

Fria e, portanto, desde a última década do século XX, a liberdade religiosa e as 

questões dela decorrentes voltaram a evidenciarem-se em diversos países do 

mundo. A religião deixou de ser um assunto cristão e passou a se relacionar ao 

crescente multiculturalismo que passou a se verificar na Europa, principalmente 

em razão do processo de imigração.  

Ao mesmo tempo em que a religião deixou de ser um assunto 

exclusivamente cristão, tendo como novo foco o multiculturalismo, entre os 

cristãos houve também um processo de fundamentalização e de crescimento 

de diversas interpretações dos textos sagrados. Teraoka aponta em sua tese 

que: 

 
 

O fim da religião propugnado por pensadores nos séculos 
passados não se confirmou. Ao contrário, a religião não 
somente sobreviveu como prosperou. Ademais, a religião 
deixou de ser um tabu nos assuntos de Estado. Há políticos, de 
relevância até mundial, que baseiam grande parte de sua 
campanha em aspectos religiosos (TERAOKA, 2011, p.25). 

                                                           
30

 Desde a Constituição dos Estados Unidos da América em 1787 e a Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, de 1789. 
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Assim, a religião voltou a ser um assunto tratado pelo Estado, de modo 

que diversos políticos fundamentam aspectos de suas campanhas em 

questões religiosas. Por esta razão, há quem declare que o modelo secular se 

encontra em decadência, surgindo o chamado pós-secularismo, “em uma nova 

aproximação entre o Estado e a religião” (TERAOKA, 2011, p.26). Neste 

contexto de reaproximação do Estado com a religião, questões ligadas à 

liberdade religiosa ressurgem como um problema atual, principalmente no que 

tange aos conflitos entre o respeito à observância a preceitos religiosos e 

normas constitucionais ou legais. Em um resumo sobre o panorama da questão 

religiosa no Brasil, afirmou-se que: 

 
 

No Brasil, também há a imposição da realidade multicultural em 
termos religiosos. A influencia das religiões afro-brasileiras, 
antes abertamente discriminada, é perceptível desde há muito 
tempo. A decadência da Igreja Católica “tradicional” e a 
ascensão dos movimentos carismáticos também são sentidas. 
É crescente a influência econômica e política dos “evangélicos” 
e suas incontáveis divisões internas, herdadas do 
protestantismo tradicional. Além disso, avança o islamismo no 
sul do Brasil, as religiões adeptas às filosofias orientais, as 
crenças baseadas em comunicações com seres extraterrestres 
e o neopaganismo. Tudo isso se soma à influência dos meios 
de comunicação social, como instrumentos notadamente 
utilizados com o objetivo de divulgação e ensino da fé 
(TERAOKA, 2011, p.26). 

 
 
Como acima exposto, atualmente questões ligadas à liberdade religiosa 

e ao respeito e observância das diversas religiões constantemente entram em 

conflito com normas constitucionais e com outros direitos fundamentais. Os 

direitos fundamentais foram concebidos, inicialmente, como limitações ao 

poder do Estado, em defesa à liberdade individual. À época do iluminismo, 

vigorava a teoria contratualista, segundo a qual a sociedade derivava de um 

contrato social. Deste modo, o homem cedia parte de sua liberdade absoluta 

ao Estado para que pudesse usufruir de outros direitos, o que só poderia 

ocorrer mediante uma conjugação de esforços. “Estes últimos direitos 

irrenunciáveis e provenientes da natureza humana ou da razão seriam a 

origem legitimadora dos direitos fundamentais.(...) Os direitos fundamentais, 

assim, eram limites aos poderes estatais.” (TERAOKA, 2011, p.36).  Assim, a 
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liberdade religiosa, prevista constitucionalmente como um direito fundamental 

do ser humano, deve ser considerado como direito “prima facie”. No entanto, 

esta conceituação abstrata não é suficiente para solucionar casos concretos 

nos quais haja conflitos entre direitos. Para explicar estes conflitos, Teraoka 

exemplifica, afirmando que: 

 
 

O fato de alguém adorar uma divindade, em seu quarto e de 
portas fechadas, fará com que a liberdade religiosa nesse caso 
tenda ao absoluto. Não haverá qualquer limitação ou restrição 
ao exercício do direito à liberdade religiosa. Por outro lado, na 
medida em que haja práticas do culto que possam afetar outros 
direitos (à honra, ao silêncio, à incolumidade física, à proteção 
ao meio ambiente, etc.), há a natural necessidade de se 
restringir o direito à liberdade religiosa. Apenas no caso 
concreto, mediante o critério da proporcionalidade, poderemos 
verificar qual o direito que irá prevalecer – os “direitos 
definitivos” (TERAOKA, 2011, p.42).  
 
 
 

Deste modo, apenas é possível verificar o cabimento de limitação ou 

restrição da liberdade religiosa em detrimento de outro valor no caso em 

concreto, mediante fundamentação e ponderação, não se tratando de simples 

aplicação de um modelo de decisão. Não é possível, em abstrato, determinar e 

definir quais direitos fundamentais são mais importantes e quais são menos 

importantes. Isto é, não é possível, em uma análise abstrata, definir quais 

direitos fundamentais devem prevalecer quando em conflito com outros. 

Embora previstos na Constituição, os direitos fundamentais não são absolutos 

e, portanto, admitem restrições. No entanto, é certo que todas essas restrições 

devem ser encontradas na própria Constituição, de forma expressa, como a 

previsão do art. 5º, XIII da CF, ou de forma implícita. Esta última ocorre, na 

maioria das vezes, quando há colisão entre direitos fundamentais, situação na 

qual, através de um juízo de ponderação, restringe-se um direito fundamental 

em prol de outro mais relevante. Na Constituição Federal, o principal dispositivo 

que trata da liberdade religiosa é o artigo 5º, VI, da Constituição Federal, que 

dispõe que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 

proteção aos locais de culto e de suas liturgias”. Pela mera leitura deste 

dispositivo é possível verificar que o constituinte não pretendeu proteger 
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apenas aspectos da liberdade religiosa, mas também a liberdade de 

consciência e de crença. A liberdade de crença protege não apenas os 

aspectos interiores, ou seja, ligados à fé, mas também a exteriorização desta 

fé, mediante práticas externas, ainda que tais práticas sejam, muitas vezes, 

limitadas pelo Estado. Sobre este fato, o autor narra que “o Direito tutela o 

comportamento, e não apenas as convicções”, e afirma ainda que “a liberdade 

de crença é, de fato, o direito de determinar-se segundo a sua crença” 

(TERAOKA, 2011, p.50). Assim, podemos afirmar que o direito à liberdade 

religiosa visa a proteger não apenas as opções religiosas, ou a opção de não 

ter religião, mas também assegura as manifestações de fé de todas as 

religiões, repelindo eventuais opressões. Rutherford, afirma que um dos 

objetivos mais importantes da Liberdade religiosa é limitar o Poder. Isso 

porque, segundo a autora, a religião é uma relevante fonte de poder político e, 

ao permitir a diversidade de religiões e de organizações religiosas, acaba-se 

por estimular a desconcentração deste poder (RUTHERFORD apud 

TERAOKA, 2011, p.53).  

Além da Constituição Federal de 1988, documentos e tratados 

internacionais também dispõe normas sobre a liberdade religiosa. Dentre eles, 

pode-se citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que no 

artigo XVIII prevê que: 

 
 

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião; este direito implica a liberdade de mudar 
de religião ou de convicção, assim como a liberdade de 
manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, 
tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, 
pelo culto e pelos ritos (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 
DIREITOS HUMANOS)31 
 
 

 Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem, do mesmo ano daquele, 

também veda a discriminação de indivíduos por motivos religiosos e prevê a 

liberdade de manifestação pública de opiniões religiosas.32 Já o Pacto 

                                                           
31

 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf.  
32

 ARTIGO II. Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres 
consagrados nesta Declaração, sem distinção de raça, língua, crença ou qualquer outra. 
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Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, que, ao contrário das 

duas Declarações antes mencionadas, é tratado internacional e, portanto, fonte 

segura de direito, muito embora também consagre expressamente a liberdade 

de professar publicamente a religião, por meio de celebração de práticas, ritos 

e do ensino religioso, prevê algumas limitações a este direito. Dispõe o tratado 

que a lei pode restringir o exercício do direito fundamental à liberdade religiosa 

em casos de imperativos de segurança, ordem, saúde ou moral públicas. 

Prevê, ainda, a restrição deste direito para “a proteção dos direitos das demais 

pessoas”.33 Outro tratado internacional a dispor sobre o tema é o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) que, em seu 

artigo XIII, ao dispor sobre a educação, impõe aos Estados o dever de 

“favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 

entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades 

das Nações Unidas em prol da manutenção da paz”. 

  A Declaração Americana sobre Direitos Humanos (1969), ou Pacto San 

Jose da Costa Rica, possui praticamente a mesma previsão do Pacto 

Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos, no que diz respeito a liberdade 

religiosa. No entanto, o Pacto também dispõe expressamente, em seu artigo 

12, sobre a liberdade da manifestação publica de ritos religiosos: 

 
 

Artigo 12 – Liberdade de consciência e de religião  

1. Toda pessoa tem direito a liberdade de consciência e de 
religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua 
religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de 
crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua 
religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em 
publico como em privado. 

2. Ninguem pode ser submetido a medidas restritivas que possam 
limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, 
ou de mudar de  religião ou de crenças.  

3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias 
crenças esta sujeita apenas as limitações previstas em lei e 
que se facam necessárias para proteger a segurança, a ordem, 
a saúde ou a moral publicas ou os direitos e as liberdades das 
demais pessoas. 

                                                                                                                                                                          
ARTIGO III. Toda pessoa tem o direito de professar livremente uma crença religiosa e 
manifestá-la e praticá-la pública e particularmente. 
33

 Artigo 18. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. 
Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou crença de sua escolha e a 
liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública como 
privadamente, por meio do culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino. 
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4. Os pais e, quando for o caso, os tutores, tem direito a que seus 
filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que 
esteja de acordo com suas próprias convicções.  

 
 
 Por fim, a Declaração sobre a eliminação de todas as formas de 

intolerância e discriminação fundadas na religião ou em convicções (1981), 

consiste em declaração internacional que dispõe exclusivamente sobre este 

tema e, portanto, embora não seja um tratado internacional, possui forte forca 

argumentativa. O artigo 3º desta Declaração dispõe que “a discriminação entre 

os seres humanos por motivos de religião ou de convicções constitui uma 

ofensa a dignidade humana e uma negação dos princípios da Carta das 

Nacoes Unidas”. Embora a Declaração também preveja limitações a liberdade 

religiosa, tais limitações devem ser previstas em lei e devem ser necessárias a 

manutenção da ordem, da segurança, da saúde e da moral publica e para a 

garantia dos direitos fundamentais de terceiros. Há ainda outros textos que 

dispõem sobre a liberdade religiosa, como a Convenção para Prevenção e 

Repressão do Crime de Genocídio (1948), a Convenção Relativa ao Estatuto 

dos Refugiados (1951), que prevê que os Estados signatários devem tratar 

isonomicamente os refugiados, sem discriminação quanto a religião. Há, 

ademais, normas sobre a liberdade religiosa na Convenção Internacional sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), na 

Convenção sobre os direitos das crianças e no Protocolo Adicional a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (1988). No entanto, embora haja diversos 

tratados e convenções dispondo sobre o direito à liberdade religiosa, não há no 

Brasil, ao contrário de países como a Espanha, o México e a Argentina34, 

legislação a respeito do efetivo exercício deste direito. Deste modo, 

praticamente todas as questões polêmicas envolvendo o exercício da liberdade 

religiosa são resolvidos, principalmente, pelo Poder Judiciário. 

 Estas polêmicas questões refletem o fato de que, ao regulamentarem 

diversos aspectos da vida das pessoas, mandamentos e dogmas religiosos 

podem conflitar com determinações previstas pelo ordenamento jurídico. Nesta 

conjuntura de antíteses entre os sistemas religioso e jurídico surgem diversas 

                                                           
34

 Informação retirada da tese de doutorado de Thiago Massao Teraoka, já referenciada neste 
trabalho. 
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questões relativas ao tratamento diferenciado de pessoas por motivos 

religiosos, como exemplifica Teraoka: 

 

As religiões podem criar direitos religiosos não tutelados pelo 
ordenamento/ poligamia, sacrifício ritual de animais, consumo 
de drogas em contexto religioso, entre outros. Por outro lado, 
as religiões podem restringir direitos, exigindo condutas não 
obrigatórias pelo ordenamento jurídico, por exemplo/ abstenção 
de certos tipos de alimento, de transfusão de sangue, 
impedimento de obter divorcio (TERAOKA, 2011, p.145).  
 
 

 Casos de conflitos entre o ordenamento jurídico e mandamentos 

religiosos são polêmicos em diversos países do Ocidente, principalmente nos 

Estados Unidos e em países da Europa, como França e Alemanha, alcançando 

também o Brasil, como será visto em casos explanados mais adiante. Na 

Carolina do Sul uma senhora teve o benefício de seguro desemprego negado 

após sua demissão, uma vez que ela, que é sabatista, havia rejeitado a 

oportunidade de trabalho oferecida pelo Estado ou por empregadores, na qual 

teria que trabalhar aos sábados. A Suprema Corte, no entanto, afirmou que a 

Carolina do Sul não poderia aplicar a elegibilidade do beneficio como meio de 

constranger o trabalhador a abandonar a sua religião a respeito do dia do 

descanso. Outro caso decidido pela Suprema Corte Norte-Americana refere-se 

a uma família amish que retirou seus filhos do colégio, sob o fundamento de 

que os valores lá ensinados contrapunham-se à doutrina amish. Nos termos da 

opinião do Mr. Chief Justice Burger, o interesse estatal de buscar a educação 

universal encontra limites na liberdade religiosa. Há sinceridade na alegação da 

religião amish, considerando seus mais de 300 anos de historia. Assim, na 

legislação deveria ser excepcionada para que se reconhecesse o direito de se 

absterem de cursar o colegial. No entanto, em razão de posição diversa 

firmada pela Suprema Corte em 1990, na qual foi firmado entendimento de que 

o Estado poderia negar seguro desemprego à pessoa demitida pelo uso de 

peyote, um tipo de cacto que contém substancia psicotrópica, em rituais 

religiosos35, foi editado nos Estados Unidos a Religious Freedom Restoraction 

Act. Este ato determinou que toda decisão do Estado que acabasse por 

                                                           
35

 Nos termos da opinião do Justice Scalia, a liberdade religiosa não dispensa uma pessoa da 
obrigação de cumprir uma lei que proíbe ou exige a realização de uma conduta, se a lei não e 
voltada especificamente para a pratica religiosa 
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restringir a liberdade religiosa do indivíduo deveria ser fundamentada em um 

interesse público relevante, bem como deve configurar o meio menos gravoso 

de promover o interesse público. Teraoka explica que:  

 
 

No caso de as religiões conferirem um direito não prescrito pela 
lei, deve-se verificar 1) a importância da fé para o crente que 
requer o tratamento diferenciado; 2) a restrição da liberdade 
religiosa exigida pela aplicação geral da lei. Por outro lado, 
deve-se verificar a importância do bem jurídico protegido pela 
aplicação da lei geral. A terceira etapa será a ponderação dos 
bens jurídicos contrapostos (TERAOKA, 2011, p.148). 
 
 

 Pode-se afirmar, portanto, que segundo os critérios do Religion Freedom 

Restauraction Act, pode haver tratamento diferenciado a indivíduos por motivos 

religiosos, desde que a restrição à liberdade religiosa que seria verificada seja 

desproporcional ao bem jurídico tutelado em abstrato pela lei. Outra questão 

que vem sendo levantada principalmente na Europa, diz respeito ao uso de 

símbolos religiosos em repartições públicas. É necessário que se ressalte, 

antes da análise de alguns casos em concreto, que, como já foi explicado neste 

trabalho, em trecho retirado da petição de amicus curiae da União Nacional de 

Entidades Islâmicas, há símbolos religiosos, como a vestimenta muçulmana, 

cujo uso é um mandamento religioso e, deste modo, é considerado como parte 

da essência da própria religião. A questão da laicidade do Estado foi muito 

discutida na França no ano de 2004. Neste ano foi editada a Lei nº 2004-228, 

que alterou dispositivos do Código Francês de Educação e proibiu o uso de 

símbolos religiosos nas escolas do país. Sobre este caso em específico, 

Teraoka explica que: 

 
 

Na prática, a medida foi imposta com o objetivo (mais ou 
menos explícito) de proibir que meninas muçulmanas 
utilizassem seus tradicionais véus (hijab); porém, também 
atingiu outros credos e seus símbolos como o crucifixo cristão 
e o kippa judeu. Alegou-se, na oportunidade, a favor do acerto 
da medida que a laicidade do Estado francês tornou-se 
defensiva, para impedir que as instituições francesas fossem 
influenciadas pelo aumento considerável da população 
muçulmana, decorrente da imigração (PASCAL JAN apud 
TERAOKA, 2011, p.241). 
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 Antes mesmo da edição desta Lei na França, a Corte Europeia de 

Direitos Humanos já havia se manifestado a favor da expulsão de alunas, de 

religião muçulmana, de 11 e 12 anos, em razão de haverem se recusado a 

retirar o véu durante as aulas de educação física. A Corte entendeu, à época, 

que as vestimentas muçulmanas não seriam adequadas à prática da atividade 

desportiva, o que teria justificado a expulsão das meninas. Já o Tribunal 

Constitucional Alemão, em caso semelhante, posicionou-se de maneira 

diversa. O caso se referia a uma professora de origem afegã que estava sendo 

impedida de utilizar o véu muçulmano para lecionar em escolas públicas. O 

Tribunal então se pronunciou no sentido de que não haveria motivos jurídicos 

para o impedimento do uso do hijab (véu muçulmano).  Outro argumento 

utilizado pelo Tribunal foi o de que qualquer interpretação em sentido contrário 

violaria o princípio da isonomia do acesso a cargos públicos. O Tribunal se 

manifestou afirmando que “a neutralidade ideológica e religiosa do Estado não 

é entendida como um distanciamento de atitude na estrita separação entre 

Igreja-Estado, mas como uma atitude aberta e compreensiva, encorajando a 

liberdade religiosa igualmente a todas as religiões”. Manifestou-se, ainda, sobre 

o papel das escolas como um ambiente de respeito às diferenças e para um 

diálogo entre as diversas religiões, alegando que a escola seria um lugar “onde 

diferentes pontos de vista religiosos inevitavelmente colidem e onde esta 

justaposição tem particularmente grandes efeitos. A coexistência tolerante com 

pessoas de outras religiões poderá ser lá praticada com efeitos mais 

duradouros pela educação”. 36  

 Antes de trazer o debate para o Brasil, ressalto mais um caso, desta vez 

nos Estados Unidos, no qual a Suprema Corte considerou ser possível a 

restrição de símbolos religiosos em ambientes militares, em razão da 

observância ao princípio da hierarquia. Entendeu a Suprema Corte que a 

necessária uniformidade do militar, refletida nos códigos de vestimenta, não 

comporta o uso de práticas religiosas. 

 Trazendo este debate para o Brasil, abordarei duas questões que ainda 

não foram abordadas nos casos apresentados na Europa e nos Estados 

Unidos. A primeira delas diz respeito à exigência imposta pela Constituição 

                                                           
36

 Tribunal Constitucional da Alemanha. In TERAOKA, Thiago Massao Cortizzo. P.242. 
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Federal, em seu artigo 210, § 1º 37de que o Estado disponibilize ensino 

religioso nas escolas públicas de ensino fundamental. Esta previsão suscita 

uma relevante controvérsia, uma vez que, embora vigore a laicidade no país, a 

Constituição prevê o custeio estatal de atividades religiosas nas escolas, o que 

acaba por apresentar discriminações entre diferentes doutrinas religiosas.  

Deste modo, assim como será visto no próximo caso a ser tratado, embora 

teoricamente laico, na prática, o Brasil, assim como a maioria dos países 

ocidentais, é cristão, já que a disciplina religiosa ofertada nas escolas 

brasileiras é o cristianismo (mais especificamente o catolicismo). Outra questão 

relevante e que demonstra a assertiva acima, qual seja, de que na prática o 

Brasil é um país cristão/católico, refere-se ao uso de símbolos religiosos pelo 

Estado, e não mais pelas pessoas, como foram os casos já abordados na 

Europa e nos Estados Unidos, em espaços públicos. Diversos espaços 

públicos como salas de audiência, tribunais e até o próprio Supremo Tribunal 

Federal possuem um crucifixo em seu Plenário. Ao ser ventilada esta questão, 

tendo em vista a teórica laicidade do Estado, o Conselho Nacional de Justiça 

se manifestou, afirmando não haver necessidade de retirada dos símbolos 

religiosos dos tribunais. Os ministros entenderam que aqueles objetos são 

símbolos da cultura brasileira e que não configuravam qualquer meio de 

influência nas decisões judiciais, comprometendo a imparcialidade do Poder 

Judiciário.38  Juristas, no entanto, ao abordarem esta mesma questão, dão a 

ela entendimento diverso. Ao tratar sobre os crucifixos em salas de aula, 

Jayme Weingatner Neto alega que “a cruz é o símbolo de uma dada crença 

religiosa, e não só a expressão da cultura ocidental, de influência cristã (...). De 
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 “O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 
escolas públicas de ensino fundamental” 
38

 Pedido de Providências. Pretensão a que se determine aos Tribunais de Justiça a retirada de 
crucifixos afixados no Plenário e salas. Alegação de que a aposição de símbolos fere o art. 19, 
inciso I da CF/88 – “Manter um crucifixo numa sala de audiências públicas no Tribunal de 
Justiça não torna o Estado – ou o Poder Judiciário – clerical, nem viola o preceito constitucional 
invocado (CF, art. 19, inciso I) porque a exposição de tal símbolo não ofende o interesse 
público primário (a sociedade), ao contrário, preserva-o, garantindo interesses individuais 
culturalmente solidificados e amparados na ordem constitucional, como é o caso deste 
costume, que representa as tradições da nossa sociedade. Por outro lado, não há, data vênia, 
no ordenamento jurídico pátrio, qualquer proibição para o uso de qualquer símbolo religioso em 
qualquer ambiente de Órgão do Poder Judiciário, sendo da tradição brasileira a ostentação 
eventual, sem que, com isso, se observe repúdio da sociedade, que consagra um costume ou 
comportamento como aceitável”. (CNJ – PP 1344. PP 1345, PP 1346 e PP 1362 – Rel. Cons. 
Oscar Argollo – 14ª Sessão Extraordinária – j.06.06.2017 – DJU 21.06.2017 – Parte do voto do 
relator.  
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fato, a cruz é símbolo específico da cristandade, de conteúdo teológico 

determinado e objeto de adoração dos crentes” (NETO apud TERAOKA, 2011, 

p.238). Corroborando com o defendido por Neto, Daniel Sarmento, ao se 

manifestar sobre o uso de crucifixos nos tribunais, afirma que “o crucifixo não é 

mero adorno utilizado para embelezar o ambiente. Pelo contrário, ele é 

portador de um forte sentido religioso, associado ao cristianismo e à sua figura 

sagrada – Jesus Cristo” (SARMENTO, apud TERAOKA, 2011, p. 238). 

Acrescentando ao que foi narrado pelos juristas acima citados, é importante 

notar outros aspectos quanto à presença de crucifixos nos locais públicos. O 

primeiro aspecto é que o crucifixo tradicional, que geralmente está presente 

nestes locais, é não apenas representativo das religiões cristãs em geral, mas 

sim da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso porque a maioria dos 

seguidores das doutrinas cristãs reformadas opta pela utilização de um 

crucifixo simples, isto é, sem a imagem de Jesus Cristo agonizando. Deste 

modo, embora aparentemente laico e embora a liberdade religiosa direito 

fundamental dos indivíduos, o Brasil parece, em seus órgãos e repartições 

públicas, ter bem definida a religião predominante. Outro aspecto que deve ser 

ressaltado é que os crucifixos remetem, ainda, ao período das cruzadas, da 

inquisição, ou seja, período de alta intolerância religiosa, que perdurou durante 

séculos. Deste modo, são uma representação constante do que é – ou deveria 

ser – combatido pela Constituição de 1988, pelo Estado Democrático de Direito 

e por todo o ordenamento internacional que, como já visto, prevê a liberdade 

religiosa como direito fundamental em diversos textos. Teraoka também opina 

sobre este assunto, afirmando que:  

 
 

A questão, assim, não é propriamente cultural, mas religiosa. O 
crucifixo não representa uma cultura, mas uma religião. Uma 
bandeira e um brasão representam um país. A cruz representa 
uma religião (cristã ou católica); da mesma forma que 
determinada lua e estrela de seis pontas representam outras 
religiões (islâmica e judaica). Ainda que um erudito possa 
entender a cruz do cristianismo como um símbolo de formação 
humanista ocidental, para os mais humildes ou mais jovens a 
cruz tem somente um sentido religioso (TERAOKA, 2011, 
p.249).  
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 Caminhando em sentido contrário ao caso brasileiro, a Corte Europeia 

de Direitos Humanos se manifestou em um caso em que se discutia a presença 

de crucifixos na sala de aula em uma cidade da Itália, no sentido de que este 

fato fere a liberdade religiosa dos alunos, afirmando que: 

 
 

A Corte foi incapaz de compreender como a exibição, em 
classes de escolas públicas, de um símbolo que poderia ser 
razoavelmente associado com o Catolicismo (religião 
majoritária na Itália) poderia servir o pluralismo educacional 
que é essencial para a preservação de uma sociedade 
democrática, como foi feito pela Convenção (Européia), um 
pluralismo que foi reconhecido pela Corte Constitucional 
Italiana.39   
 

 

 Esta decisão tem relevância ímpar ao tema da liberdade religiosa, 

principalmente por ter sido proferida pela Corte de Direitos Humanos da 

Europa, local de forte influência cristã e responsável principal pela expansão e 

consolidação do cristianismo no mundo.  

  Em suma, o que pretendeu se demonstrar neste capítulo é que, embora 

a maioria dos países ocidentais se denomine laico, embora se garanta 

constitucionalmente a liberdade religiosa e de crença, amplamente assegurada 

também por tratados e declarações internacionais, os países acabam por 

aderir, de uma forma não declarada, à determinada religião – normalmente 

cristã – dificultando ou criando óbices ao exercício das demais religiões no  

Ocidente, principalmente da religião muçulmana. 

 

 

3.1 O ISLAMISMO, O CRISTIANISMO E O JUDAÍSMO. 

 

 Diversos países do Ocidente tem vivenciado uma época de ascensão 

dos movimentos políticos ultranacionalistas. A eleição de Donald Trump nos 

Estados Unidos, o bom desempenho nas urnas de Marine Le Penn, na França 

                                                           
39

 CEDH, Lautsi v. Italy (application n.30814/06). Crucifix in classrooms: contrary to parents’ 
right to educate their children in line with their convictions and to children’s right to freedom 
religion. Violation of article 2 of protocol nº 1 (right to education) examined jointly with article 9 
(freedom of thought, conscience and religion) of the European convention on human rights. 
Disponível em http://cmiskp.echr.coe.int. 
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e a força no parlamento de Geert Wilders, na Holanda e do Partido Alternativa 

para Alemanha (AfD em alemão) são exemplos disso.40 Este fato tem ocorrido 

por diversas razões, mas, entre as principais delas, a migração, a crise dos 

refugiados, a xenofobia e a islamofobia41, muitas vezes ligada à relação 

socialmente estabelecida entre a religião muçulmana e os ataques terroristas 

perpetrados na Europa e nos Estados Unidos.  Deste modo, a situação dos 

muçulmanos que vivem no Ocidente tem sido cada vez mais dificultada e, por 

conseguinte, sua religião e os hábitos dela decorrentes cada vez mais 

desrespeitados. Gehrke-White narra suas experiências e entrevistas realizadas 

com diversas mulheres muçulmanas que residem nos Estados Unidos após o 

11 de setembro. Já na introdução, Gehrke-White afirma que: 

 
 

Mesmo com o sentimento antimuçulmano mais exacerbado 
que nunca nos Estados Unidos, essas mulheres persistem em 
sua fé. Usam véus, apesar das vaias; frequentam mesquitas, 
mesmo sendo segregadas pelos homens. De fato, o islamismo 
floresce, com novas mesquitas sendo abertas todos os anos. 
Embora diversas mulheres americanas lutem por reformas 
dentro das mesquitas, não desistem de sua fé. No islamismo, 
encontram consolo (GEHRKE-WHITE, 2006, p.9). 

  

 
 Para Kamel, há uma confusão entre a mensagem da religião e a sua 

história concreta e, como com todas as religiões, conturbada. Há uma confusão 

entre o que a religião prega e o que acontece na realidade. Para exemplificar 

sua afirmação, o autor começa afirmando que: 

 
 

Para ficar apenas no Catolicismo, seis papas foram 
assassinados, 35 foram martirizados, quatro morreram no 

                                                           
40

 Exemplos de notícias veiculadas na mídia sobre o tratamento dos muçulmanos na Europa e 
nos Estados Unidos podem ser vistos nos seguintes endereços eletrônicos: 
https://br.sputniknews.com/europa/201711269933650-muculmanos-nao-completamente-
humanos-suecia/; https://br.sputniknews.com/europa/201710239657205-franca-novo-libano-
perdeu-guerra-muculmanos/; http://rr.sapo.pt/noticia/100044/mona-siddiqui-o-terrorismo-vai-
durar-ate-o-ocidente-ser-honesto-sobre-a-sua-propria-historia; 
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/trump-re-publicou-no-twitter-videos-da-extrema-direita-contra-
os-muculmanos_n1043442 
41

 Islamofobia, na concepção de S. Sayyid, em A Measure of Islamophobia, é “uma forma de 
governamentalização racializada. É mais que um preconceito ou ignorância; é uma série de 
intervenções e classificações que afectam o bem-estar das populações designadas como 
muçulmanas”. Disponível em https://www.publico.pt/2017/12/01/mundo/opiniao/vamos-falar-
sobre-islamofobia-1794482.  
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exílio, dois foram mortos em decorrência de ferimentos em 
motins, dois morreram na prisão e oito foram depostos. Isso 
sem falar na Inquisição e nas guerras que muitos patrocinaram 
ao longo dos séculos em nome do Cristianismo. E ninguém 
pode negar que a mensagem de Jesus Cristo, e mesmo a 
atuação de sua Igreja no mundo na maior parte da sua história, 
foi sempre a pregação da paz e do amor ao próximo (KAMEL, 
2016, p. 124). 
 
 

O autor afirma que, assim como o Catolicismo, o Islamismo também é 

uma religião que prega a paz, a caridade e o amor ao próximo e a Deus, e 

aponta para o fato de que o Islã faz de milhões de muçulmanos do mundo 

seres pacíficos e ordeiros. No entanto, a visão do Ocidente é a de que o Islã é 

uma religião violenta e esta visão não é recente e não é atribuída somente ao 

terrorismo, mas vem de muitos séculos e decorre, segundo Kamel, da rápida 

expansão que o Império Islâmico vivenciou nos primeiros cem anos. Para 

explicar esta afirmação, ele narra que para que os povos conquistados, 

principalmente cristãos e judeus, bem como para as nações europeias, 

permanecessem vivos só havia duas opções: ou a conversão ao islamismo ou 

o pagamento de um tributo extra, “que dava direito às duas comunidades de 

estabelecerem cortes religiosas próprias para dirimir, entre os seus, conflitos 

referentes a questões como casamento, conversão, divórcio (no caso de 

judeus), herança, etc.” (KAMEL, 2006, p. 124). Desta forma, aqueles que 

viviam nesta situação, isto é, aceitavam a morte, convertiam-se ao islamismo 

ou pagavam tributo, acreditavam que o Islã era uma religião que se expandia 

pelo uso da força. No entanto, para os conquistadores muçulmanos, esta 

acusação não procedia, como explica Kamel: 

 
 

Para eles, o que se expandia pela espada era o califado, o 
Império Islâmico, mas não a religião, uma vez que o Alcorão 
proibia (e, claro, ainda proíbe) terminantemente conversões 
forçadas. A cristãos e judeus era permitido continuar no seio de 
suas religiões, desde que se pagasse o tributo extra. De fato, 
até meados do século XX, comunidades de cristãos e judeus 
eram expressivas no Oriente Médio, e tudo se corrompeu 
desgraçadamente a partir do conflito árabe-israelense (KAMEL, 
2006, p.125).  
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 Deste modo, ao contrário dos cristãos bárbaros e tiranos, o Islã via a si 

mesmo como uma religião e um Estado tolerantes. Em contraposição ao que 

ocorria na conquista do Estado Islâmico, no processo de expulsão do Islã da 

Península Ibérica, os cristãos não lhe permitiam o pagamento do tributo extra, 

mas lhe davam apenas duas opções: a conversão ao cristianismo ou a morte. 

É certo afirmar, portanto, que a depender do local de fala do narrador ou de 

quem é o observador, todas as religiões podem ser beligerantes, assim como 

todas podem ser pacíficas e pregarem o amor e a tolerância. “Não se pode 

julgar, hoje, a mensagem de uma religião pelas ações concretas daqueles que, 

em tempos passados, julgavam praticá-la corretamente” (KAMEL, 2006, p.125), 

afirma Kamel. Ao falar sobre a forma como a qual os autores ocidentais se 

referem ao Islã, o autor cita Johnson, que chegou a se manifestar após o 11 de 

Setembro, afirmando que o Islamismo é uma religião imperialista, que prega a 

violência e o uso da força para se expandir (KAMEL, 2006). O primeiro 

problema desta afirmação está na generalização. Não se pode negar que há 

grupos minoritários, como os grupos terroristas, que atuam desta forma, mas 

como antes afirmado, tratam-se de grupos minoritários quando comparados 

com os milhões de muçulmanos existentes no mundo. Pode-se afirmar que são 

estes setores radicais do Islã que, embora minoritários, muito barulhentos, 

mancham a reputação de uma religião pacífica, reacendendo sua imagem de 

violência e crueldade. O outro problema da afirmação de Paul Johnson é que, 

para provar sua tese, ele citou uma parte específica do Alcorão, mais 

especificamente a Sura 9, versículo 5, em que se lê: “Matai os idólatras onde 

quer que os encontreis, e capturai-os, e cercai-os e usai de emboscadas contra 

eles“ (KAMEL, 2006, p.126). No entanto, como explica Kamel, bastaria que se 

visitasse a Tora dos Judeus e a parte do Antigo Testamento dos cristãos, isto 

e, bastaria uma visita ao Pentateuco para que se percebesse que o Alcorão 

bebe das suas fontes, uma vez que se tratam de livros sagrados revelados 

antes dele.  Ele cita um exemplo do Deuteronomio, um dos livros do 

Pentateuco, em uma passagem na qual Moises relembra suas primeiras 

conquistas: 

 
 

Apossamo-nos então de todas as suas cidades e sacrificamos 
cada uma delas como anátema: homens, mulheres e crianças, 
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sem deixar nenhum sobrevivente, exceto o gado, que tomamos 
para nós como despojo, como também o saque das cidades 
que conquistamos. Desde Aroer, que está a margem do vale 
do Arnon, com a cidade que está dentro do vale, até Galaad, 
não houve cidade inexpugnável para nós: Iahweh nosso Deus 
no-las entregou todas (DEUTERONOMIO 2, 34-36)  

   
 

Há, ainda, em Deuteronomio, outros trechos bem cruéis, como por 

exemplo “(...) devoraras todos os povos que Iaweh teu Deus te entregar. Que 

teu olho não tenha piedade deles e nem sirva a seus deuses: Isso seria uma 

armadilha para ti“ (DEUTERONOMIO 7, 16). 

Kamel explica que a pena de morte está também prevista em outros 

livros do Pentateuco, no Êxodo, Levítico e Números, e afirma que ao todo há a 

previsão de punição com morte para 15 (quinze) crimes: adultério, sexo com 

animais, blasfêmia, falso testemunho em casos cuja punição seja morte, falsos 

profetas, idolatria, incesto, insubordinação às decisões de juízes ou sacerdotes, 

sequestro, licenciosidade por parte da filha de sacerdotes, estupro de mulher 

prometida em casamento, bater ou amaldiçoar pai ou mãe, não respeitar o 

shabat, feitiçaria e adivinhação e assassinato (KAMEL, 2006). Embora pareça 

chocante, à primeira vista, ver uma ordem expressa de Deus para matar, estas 

recomendações trazidas no Pentateuco se referem a determinado momento 

histórico, qual seja, o caminho dos judeus a Terra Prometida. Deste modo, não 

se trata de uma recomendação geral para matar. Porém, a depender da 

intenção do leitor, estes trechos são uma perfeita munição para afirmar que o 

Judaísmo ou o Cristianismo são religiões essencialmente violentas, que 

pregam a guerra e a morte. No entanto, isto e o que os ocidentais fazem com o 

Alcorão, explica Kamel (KAMEL, 2006). O autor segue afirmando que o trecho 

que Johnson citou do Alcorão para concluir que se trata de uma religião que 

prega a violência e o uso da forca, se refere também a um período histórico 

determinado, qual seja, a luta de Maomé contra os idolatras, os politeístas de 

Meca. Assim como o trecho do Pentateuco se referia apenas à conquista da 

Terra Prometida, o referido trecho do Alcorão refere-se apenas a este momento 

histórico, de modo que retirar qualquer passagem religiosa do contexto de seu 

momento histórico da margem a falsas interpretações e falsos julgamentos 

sobre esta ou aquela religião.  
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3.2 A ONU E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
 

 

 Já foram expostos os tratados internacionais referentes à proteção da 

liberdade religiosa e ao repúdio a qualquer forma de discriminação ou 

intolerância religiosa ou étnica. No entanto, é importante ressaltar que o Direito 

Internacional, bem como a criação da Organização das Nações Unidas, em 

1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, são de origem e inspiração 

europeias. Deste modo, seus preceitos e suas manifestações apresentam 

importantes diferenças estruturais com o chamado direito islâmico. Segundo 

Salem Hikmat Nasser o direito islâmico, ou sharia, pode ser entendido como “o 

conjunto das prescrições, regras e mandamentos que se aplicam a todos os 

aspectos da vida tanto do muçulmano, individualmente, quanto da comunidade 

dos fiés” (NASSER, 2012). E prossegue afirmando que é, neste sentido, “um 

conjunto de normas que pretende ser completo, no sentido de abarcar toda a 

vida e todas as relações. Além disso, é um sistema que se define como tendo 

origem e natureza sagradas”. Westbrook afirma que há dificuldades cognitivas 

que opõem os dois sistemas. A primeira delas é que o direito islâmico estaria 

focado no indivíduo e, portanto, não reconheceria instituições intermediando a 

relação entre o fiel e Deus e seu direito. Ao contrário, o direito internacional 

estaria construído em torno de instituições e reconheceria no Estado, a mais 

importante delas, a unidade básica do sistema (WESTBROOK, apud NASSER, 

2012). 

 Outra dificuldade que manteria o direito internacional e o direito islâmico 

em posição de incompatibilidade é o fato de que o primeiro, de feitura ocidental 

e liberal, trabalha com a ideia de “um sistema coerente de regras prospectivas 

decorrentes da vontade soberana dos Estados” (NASSER, 2012), enquanto o 

segundo está fundado na única soberania possível, aquela de Deus, cuja 

vontade os indivíduos não poderiam conhecer integralmente. Por esta razão, 

afirma Nasser, “o direito islâmico e sua justiça se realizariam não no sistema de 

normas, mas no conjunto de decisões individuais em que se tenta obedecer à 

vontade divina”. (NASSER, 2012). Este autor sustenta, ainda, que o direito 

internacional tem uma relação estreita com o direito interno dos Estados, 

tendendo a influenciá-los. Assim, na medida em que o direito islâmico pode ser 
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reconhecido como uma ordem jurídica interna, poderá haver conflitos entre 

esta ordem jurídica – direito interno – e o direito internacional, que tende a 

penetrar cada vez mais na vida doméstica interna. Por esta razão, em agosto 

de 1990, 45 (quarenta e cinco) ministros de relações exteriores da Organização 

para a Cooperação Islâmica, adotaram a Declaração dos Direitos Humanos do 

Islã – também conhecida como Declaração de Cairo – para servir como guia 

aos estados membros em relação ao tema dos direitos humanos. 

 

3.2.1 A DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DO ISLÃ  

 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada 

em 1948 pela Resolução n. 217 A da Assembleia Geral das Nações Unidas, 

tem sua legitimidade criticada e questionada por membros de países 

predominantemente muçulmanos. Segundo Da Frota, desde a Revolução 

Islâmica do Irã, em 1979, que derrubou a monarquia pró-Ocidente do Xá Reza 

Pahlevi e instaurou a República Islâmica com contornos de teocracia de 

orientação xiita, membros mais conservadores da comunidade muçulmana 

mundial passaram a questionar a “validade transcultural” de normas contidas 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DA FROTA, 2010).  Isso 

porque tais normas repercutem princípios sedimentados no Direito Ocidental, 

completamente estranhos à Sharia42 e à tradição islâmica. Por exemplo, a 

liberdade de matrimônio e a liberdade religiosa (artigos 16 e 18, 

respectivamente, da Declaração43), que implica a separação entre o Estado e a 

religião, entre as autoridades seculares e religiosas.  A garantia dessas 

liberdades, afirma Da Frota, “concederia ao ser humano grau de 

discricionariedade pessoal blasfemo na ótica do Alcorão e o discurso da 

universalidade dos direitos humanos à moda ocidental teria como substrato a 

                                                           
42

 Denominação atribuída ao Direito Islâmico, cuja conceituação já foi definida anteriormente. 
43

 Art. 16 1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, 
nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de 
iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 2. O casamento não 
será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 3. A família é o núcleo 
natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.  
Art. 18 Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este 
direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa 
religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 
coletivamente, em público ou em particular. 
Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf.  
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ideologia materialista do capitalismo globalizado” (DA FROTA, 2010). No 

entanto, tal posicionamento não é unânime na comunidade islâmica. Há países 

norte-africanos integrados à economia global, nos quais a opinião pública se 

revela mais aberta a valores ocidentais. Setores da sociedade egípcia, por 

exemplo, tendem a enxergar com parcimônia o direito feminino ao divórcio. 

 Como afirmado anteriormente, a Declaração dos Direitos Humanos do 

Islã foi criada por países membros da Organização para a Cooperação 

Islâmica. Esta é uma organização inter-governamental que conta com uma 

delegação permanente junto às Nações Unidas, que reúne países com 

expressiva população islâmica do Oriente Médio, África, Ásia e Europa.  

Assinada por Salem Azzam, à época Secretário-Geral do Conselho Islâmico, o 

prefácio44 da Declaração dos Direitos Humanos do Islã dispõe que em Deus 

reside o polo irradiador dos Direitos Humanos, que conferem dignidade e honra 

à humanidade e que eliminam a exploração, opressão e a injustiça.45 Sobre os 

antecedentes desta Declaração,  Da Frota conta que: 

 
 

Já a Declaração do Cairo sobre os Direitos Humanos no Islã de 
1990 foi precedida pela desilusão de setores da comunidade 
muçulmana com o Ocidente e pelo ressurgimento dos 
movimentos islâmicos conservadores, ambos resultados quer 
da busca pela preservação da identidade islamita, em meio aos 
embates ideológicos da Guerra Fria entre os Estados Unidos e 
a União Soviética, quer da derrota árabe (do Egito, Jordânia e 
Síria) para Israel na Guerra Árabe-Israelita de 1967, a 
nominada Guerra dos Seis Dias ou Guerra de Junho (ao cabo 
da qual Israel assumiu o controle da Península do Sinai, da 
Faixa de Gaza, das Colinas do Golã, da Cisjordânia e anexou 
Jerusalém Oriental)[63], cujos reflexos jurídicos, antes de se 
fazerem presentes na Declaração do Cairo de 1990, 
manifestaram-se no aparecimento da Constituição da 
República Islâmica do Irã de 1979 e da Declaração Universal 
Islâmica dos Direitos Humanos — DUIDH de 1981 (DA FROTA, 
2010). 

 

 Embora a Declaração Islâmica sobre Direitos Humanos ressoe o 

descontentamento de membros da comunidade muçulmana com o Ocidente e, 

                                                           
44

 Islam gave to mankind an ideal code of human rights fourteen centuries ago. These rights aim at 

conferring honour and dignity on mankind and eliminating exploitation, oppression and injustice. 

Human rights in Islam are firmly rooted in the belief that God, and God alone, is the Law Giver and the 

Source of all human rights. Due to their Divine origin, no ruler, government, assembly or authority can 

curtail or violate in any way the human rights conferred by God, nor can they be surrendered. 
45

 DA FROTA, Hidemberg Alves. Ibidem.  
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em especial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela 

apresenta semelhanças a esta última, principalmente no que tange à previsão 

do direito à igualdade, ao direito às liberdades civis, à vida privada e familiar, 

aos direitos econômicos e culturais, entre outros. No entanto, embora haja esta 

aproximação entre a Declaração Islâmica e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a primeira se distancia da última “ao submeter os direitos humanos à 

moldura teológica do Direito Muçulmano” (DA FROTA, 2010). 

 Segundo levantamento realizado por Stahnke e Blitt, 44 (quarenta e 

quatro) países de maioria muçulmana46 abrigam 1 (um) bilhão dos 1,3 (um 

bilhão e trezentos milhões) muçulmanos existentes no mundo. Destes 44 

Estados, metade declara o islã como religião oficial47. Destes, 10 (dez) se 

consideram Estados Islâmicos. Da outra metade, 11 (onze) não especificam 

em suas constituições se são ou não Estados seculares, e os outros 11 (onze) 

denominam-se seculares. Outro dado importante, é que destes 44 (quarenta e 

quatro) países, 2148 (vinte e um) se adequam aos padrões internacionais de 

liberdade de religião e de crença, enquanto 2249 (vinte e dois) Estados 

possuem disposições constitucionais aquém destas garantias. Ademais, 12 

(doze)50 destes Estados não possuem qualquer legislação que positive direitos 

individuais relativos á liberdade religiosa ou, ainda, possuem normas 

constitucionais aptas a restringir o exercício destes direitos por determinados 

grupos. Por fim, 1551 (quinze) destes países limitam as liberdades de religião, 

                                                           
46

 Argélia, Barein, Egito, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Omã, Qatar, 
Arábia Saudita, Síria, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Afeganistão, Bangladesh, 
Maldivas, Paquistão, Brunei, Indonésia, Malásia, Burkina, Faso, Chade, Camarões, Djibouti, 
Gâmbia, Guiné, Mali, Mauritânia, Níger, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão, Albânia, 
Azerbaijão, Quirquistão, Tadjiquistão, Turquia, Turcomenistão e Uzbequistão. Dados retirados 
do texto de Hidemberg Alves da Frota, disponível em 
https://tematicasjuridicas.wordpress.com/2010/12/16/direitos-humanos-e-o-mundo-muculmano/.  
47

 Afeganistão, Barein, Brunei, Irã, Maldivas, Mauritânia, Omã, Paquistão, Arábia Saudita, 
Iemen, Argélia, Bangladesh, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbia, Malásia, Marrocos, Qatar, 
Tunísia e EAU. 
48

 Iraque, Bangladesh, Paquistão, Indonésia, Malásia, Chade, Djibouti, Gâmbia, Guiné, Mali, 
Níger, Senegal, Serra Leoa, Sudão, Albânia, Azerbaijão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turquia, 
Turcomenistão e Uzbequistão. 
49

 Argélia, Barein, Egito, Irã, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Omã, Qatar, Arábia 
Saudita, Síria, Tunísia, EAU, Iêmen, Afeganistão, Brunei, Maldivas, Camarões, Mauritânia e 
Somália.  
50

 Barein, Egito, Irã, Jordânia, Líbano, Líbia, Omã, Síria, EAU, Afeganistão, Maldivas e Burkina 
Fasso 
51

 Barein, Irã, Jordânia, Kuwait, Líbia, Omã, EAU, Afeganistão, Brunei, Maldivas, Djibouti, 
Gâmbia, Níger, Serra Leoa e Turquia 
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de crença e de culto além do que é permitido pelas normas de Direito 

Internacional de matriz ocidental. 

 Em suma, estes dados foram apresentados apenas para que seja 

demonstrado que ao tratarmos de “países muçulmanos” não estamos tratando 

de um grupo homogêneo, nem no que diz respeito à separação do Estado da 

religião, tampouco no que se referem às legislações, suas aplicações e 

contornos. No entanto, como tampouco pretendi nesta pesquisa adentrar na 

análise da proteção aos direitos humanos nos países de maioria muçulmana, 

limito-me a afirmar a existência destas diferenças, bem como dos mecanismos 

de direito internacional que foram apresentados, ressaltando que a 

preocupação central desta pesquisa envolve a efetivação dos direitos humanos 

previstos e garantidos nas sociedades ocidentais, como o Brasil, aos 

muçulmanos, o que não guarda íntima relação com a legislação dos países 

não-ocidentais. 
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4 O ISLÃ NO BRASIL 

 

 O século XX presenciou grande desenvolvimento da presença 

muçulmana na Europa Ocidental e na América. Segundo Hilu, esse fenômeno 

é visto por muitos como uma “ruptura nas linhas civilizacionais que dividiram a 

Europa do Mundo Islâmico” (HILU, 2014, p. 195). Nas Américas, a presença 

muçulmana data dos primeiros anos da descoberta, com a presença de 

mouriscos nas Américas portuguesa e espanhola. No entanto, esta presença 

irá se consolidar com a importação de escravos africanos islamizados para o 

sul dos Estados Unidos e, principalmente, para o Brasil. Hilu explica, no 

entanto, que apesar da presença de muçulmanos na Europa e nas Américas 

anterior ao século XIX, a maioria das comunidades muçulmanas que se 

encontram hoje nestes territórios foram constituídas nos últimos 120 (cento e 

vinte) anos, no contexto dos importantes processos migratórios ocorridos 

(HILU, 2014). Sobre a imigração muçulmana para a América, Hilu afirma que: 

 
 

Após os anos 60, a imigração muçulmana para a América 
também aumentou exponencialmente. O fim das cotas 
restritivas nos Estados Unidos permitiu que imigrantes 
provenientes de países de maioria muçulmana como 
Paquistão, Bangladesh, Irã e Turquia se instalassem no país. 
No caso do Brasil, o incremento da presença do islã se deu 
com o aumento da imigração de muçulmanos que deixaram o 
Oriente Médio devido aos recentes conflitos, como a Guerra 
Civil Libanesa (1975-1990) e a continuada ocupação israelense 
dos territórios palestinos. (HILU, 2014, p.197) 

 
 

 As comunidades muçulmanas foram crescendo através das novas 

gerações nascidas dos imigrantes, bem como pelo processo de conversão de 

não muçulmanos locais. Ademais, além de um simples dado demográfico, as 

comunidades muçulmanas na Europa e na América adquiriam um significado 

político e simbólico “no corrente debate sobre a suposta incompatibilidade de 

valores entre construções ideológicas denominadas como “islã” e “Ocidente” 

(HILU, 2014, p.198). Mais especificamente no Brasil, a história do Islã tem 

começo com o processo de colonização pelos portugueses, uma vez que 

muitos destes eram mouriscos, isto é, muçulmanos convertidos forçadamente 
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ao cristianismo. Deste modo, estes mouriscos professavam sua religião em 

segredo, temendo a perseguição da inquisição. Desta forma, os muçulmanos 

jamais constituíram uma coletividade organizada, de modo que as primeiras 

comunidades muçulmanas com culto organizado começaram a aparecer no 

século VXIII, com a importação de escravos muçulmanos da África Ocidental. 

Apesar de as comunidades muçulmanas de origem escrava no Brasil tivessem 

uma vida religiosa organizada e conseguissem fazer conversões ao Islã, tais 

comunidades entraram em declínio a partir do século XIX, em razão da 

interrupção dos contatos com a África, que permitiam a ligação das 

comunidades brasileiras com os centros religiosos islâmicos, bem como da 

repressão das manifestações de religiosidade muçulmana. Assim, os membros 

da nova geração convertiam-se ao catolicismo ou às religiões afro-brasileiras. 

Em 1929 foi criada a Sociedade Beneficente Muçulmana, no estado de São 

Paulo, que foi a principal referencia institucional dos muçulmanos por um longo 

tempo. Na década de 50, sociedades beneficentes muçulmanas foram criadas 

no Rio de Janeiro e no Paraná (HILU, 2014). Essas sociedades eram sunitas e, 

apesar de sua importância, foram criadas outras instituições pelos drusos e 

pelos alauítas no Brasil. Nos anos 60, foram criados o Centro de Difusão do 

Islã na América Latina (CDIAL) e a Assembleia Mundial da Juventude Islâmica 

(WAMY), instituições voltadas para a difusão do islã na sociedade brasileira. 

Nos anos 70 observou-se um aumento da imigração muçulmana, impulsionado 

pela Guerra Civil Libanesa, as guerras árabe-israelenses, ocupação israelense 

dos territórios palestinos, assim como pela crise econômica da região (HILU, 

2014). Esse aumento de muçulmanos foi acompanhado do aumento do número 

de mesquitas construídas no país, especificamente nos estados do Paraná, 

São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais e Distrito Federal, que vivenciaram um 

aumento expressivo nos anos 80. A primeira mesquita do Rio de Janeiro 

apenas foi inaugurada em 2007. A construção destas mesquitas fez com que o 

aspecto religioso das instituições muçulmanas ganhasse maior atenção.  

 Hilu aponta que um dos fatores essenciais que explicam a pouca 

conversão de não muçulmanos no Brasil se deveu às percepções que os 

shaykhs tinham do Brasil, uma vez que, a seu ver, a sociedade brasileira seria 

“marcada pela sensualidade e pelo hedonismo, cuja expressão máxima seria o 

Carnaval, que tornaria infrutífero qualquer trabalho de divulgação do islã” 
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(HILU, 2014, p.208). Este quadro, no entanto, começou a mudar a partir do ano 

de 2001 – não em razão dos atentados de 11 de Setembro, mas da novela O 

Clone, transmitida pela Rede Globo. A novela, que possuía entre os 

personagens principais os membros de uma família muçulmana no Rio de 

Janeiro, introduziu no imaginário da população brasileira imagens positivas dos 

muçulmanos, que eram representados como pessoas alegres e devotas à 

família. Assim, embora discursos estigmatizantes do islã estivessem sendo 

divulgados em todas as partes do mundo, tais discursos tiveram que enfrentar 

a concorrência do discurso positivo emanado pela novela no Brasil. A partir 

deste momento, então, iniciou-se um processo de crescimento do islã no Brasil 

que, segundo Hilu: 

 
 

A crescente visibilidade do islã resultou em sua incorporação 
como parte integrante do campo religioso brasileiro, onde 
constituiu mais uma opção de conversão no “circuito religioso”. 
Em praticamente todas as comunidades muçulmanas com as 
quais tive contato durante minha pesquisa de campo, ouvi 
relatos que afirmavam que as conversões ao islã cresceram de 
forma espetacular após 2001. (...) O crescimento das 
conversões ao islã se deu nas comunidades que criaram 
canais de diálogos com os brasileiros não muçulmanos e 
canais de integração dos convertidos, mas não ocorreu 
naquelas que continuaram a se pensar como espaços de 
reprodução da tradição cultural dos imigrantes muçulmanos do 
Oriente Médio. Assim, o número de convertidos na comunidade 
muçulmana no Rio de Janeiro passou de 15% em 1997 para 
85% em 2009, enquanto permaneceu praticamente nulo nas 
comunidades sunita e xiita de Foz do Iguaçu durante o mesmo 
período (HILU, 2014, p.211). 

 
 

 O último levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística sobre a população residente no Brasil segundo os grupos de religião 

foi realizado em 2010, de modo que os dados já se encontram bastante 

desatualizados. A estimativa para habitantes no país atualmente, também 

segundo dados do IBGE52, é de 208.751.343 (duzentos e oito milhões, 

setecentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e três) pessoas. À época 

do censo realizado em 2010, a população estimada era de 190.755.799 (cento 

e noventa milhões, setecentos e cinquenta e cindo mil, setecentos e noventa e 
                                                           
52

 Dados retirados do site do IBGE: www.ibge.gov.br. 
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nove) pessoas. Dentre estes, apenas 35.167 (trinta e cinco mil, cento e 

sessenta e sete) pessoas pertencem à religião islâmica, sendo 21.042 (vinte e 

um mil e quarenta e dois) homens e 14.124 (quatorze mil, cento e vinte e 

quatro) mulheres. Outro dado interessante é que do total de habitantes 

muçulmanos no Brasil, 34.894 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e 

quatro) residem em área urbana, enquanto apenas 273 (duzentos e setenta e 

três) na área rural.53 

 Em matéria jornalística publicada no site da BBC Brasil no ano de 

201754, consta que, embora o Islã seja a religião que mais cresce no mundo, 

os países da América Latina não acompanham o ritmo de crescimento de 

seguidores do Alcorão registrados em outros lugares do mundo. Dentre as 

razões que explicam esta tendência está o fato de a América Latina ser uma 

região que abriga uma fração pequena de muçulmanos e que não registra um 

intenso fluxo migratório de pessoas que provém de países onde o islamismo é 

a religião predominante. Outro fato que explica este fenômeno é que, segundo 

pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisas Pew, nos Estados Unidos55, a 

conversão de religiões na região da América do Sul ==ocorre com mais vigor 

dentro do cristianismo, com católicos tornando-se evangélicos, de modo que há 

pouca conversão para o islamismo. Além disso, a pesquisa indica também que 

o crescimento do islamismo no mundo se deve também ao alto número de 

filhos gerados pelas famílias muçulmanas, o que não ocorre com os 

muçulmanos convertidos no Brasil. De qualquer forma, embora o crescimento 

não acompanhe o ritmo verificado nas demais regiões do mundo, é correto 

afirmar que o número de seguidores desta religião vem crescendo no país56, 

de modo que a tendência é que questões cotidianas envolvendo seus hábitos e 

costumes, principalmente aqueles que confrontem com os costumes da 
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 Dados retirados da biblioteca do site do IBGE: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf. 
54

 Matéria disponível no site: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39501016.   
55

 Pesquisa comentada na matéria da BBC Brasil. 
56

 Embora não haja novo levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, outras pesquisas foram veiculadas em matérias jornalistas. Como exemplos destas 
cito os seguintes canais de comunicação e suas matérias: Cresce número de brasileiros que se 
convertem ao Islã, disponível em http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,nova-
noticia,1697438,; Em dez anos, número de muçulmanos no Brasil dobra e chega a 1,5 milhão, 
disponível em http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/em-dez-anos 
numero-de-muculmanos-no-brasil-dobra-e-chega-a-15-milhao/5402942/; Número de centros 
islâmicos sobe 20% em 2015 em São Paulo, disponível em 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150911_mesquitas_saopaulo_cc.   
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sociedade brasileira e com o ordenamento jurídico vigente no país, devem ser 

cada vez menos excepcionais. Porém, a situação verificada atualmente é que 

estas questões são tão atípicas que os tribunais brasileiros pouco a enfrentam, 

de modo que não há qualquer uniformidade nas decisões apresentadas. Isso 

significa que a questão dos muçulmanos ainda é tão “invisível” na sociedade 

brasileira que as autoridades brasileiras representantes de todos os poderes a 

desconsideram e, deste modo, não sabem como lidar com estas questões 

quando com estas se confrontam. 

 

4.1 OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS BRASILEIROS. 

 
 

 Como já exposto neste trabalho, há situações cotidianas envolvendo a 

manifestação de crenças e religiões que podem conflitar com normas 

positivadas no ordenamento jurídico e, no Brasil, a maioria destes conflitos são 

resolvidos no âmbito do Poder Judiciário. No entanto, ao contrário do que 

ocorre em outros países como a França, a Holanda, a Inglaterra e os Estados 

Unidos, questões relacionadas aos muçulmanos, bem como à compatibilidade 

entre seus hábitos culturais e religiosos e a sociedade brasileira57 e o 

ordenamento jurídico aqui vigente, são pouco tratadas e trabalhadas. Como o 

Brasil é um país em que a religião muçulmana ainda é pouco expressiva entre 

a população58, questões relacionadas aos muçulmanos ainda são 

desconsideradas na edição de leis e regulamentos, e o Poder Judiciário ainda 

enfrenta raríssimas demandas envolvendo conflitos relativos aos muçulmanos. 

Como forma de comprovar esta afirmação, foi realizada uma busca nos sítios 

eletrônicos dos Tribunais de Justiça de dois estados de cada uma das cinco 

regiões do País59. Essa busca foi feita através da ferramenta de pesquisa de 

jurisprudência presentes nos sites dos Tribunais, através das palavras 

“muçulmanos” e “islâmicos” dentre os acórdãos proferidos por todas as 

                                                           
57

 Refiro-me à sociedade brasileira em sentido amplo, como os hábitos e valores culturais e 
sociais verificados no país.  
58

 Dados retirados da biblioteca do site do IBGE: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf. 
 
59

 Foram realizadas buscas nos Tribunais de Justiça do Amazonas, Pará, Bahia, Ceará,, Mato 
Grosso, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. 
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Câmaras de cada Tribunal. Desta busca decorreram resultados que 

comprovam a ausência de conflitos envolvendo muçulmanos na maioria dos 

tribunais brasileiros. Dos dez Tribunais consultados, apenas dois apresentaram 

resultados envolvendo conflitos que realmente diziam respeito a embates entre 

pleitos muçulmanos e o ordenamento jurídico brasileiro.60 

 Um deles foi o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no 

qual tramitou a Apelação de nº 70039794748, oriunda da comarca de 

Carazinho, julgada pela Sétima Câmara Cível do TJERS. Esta ação foi 

interposta por Maria Rosane Kothe, que pretendia incluir os apelidos Khadijah 

Challitaalamur Kothe. Ela afirmou que vem de uma família cigana e de tradição 

muçulmana, mas que foi entregue para adoção tão logo nasceu, tendo sido 

criada por um casal brasileiro, e que sempre questionou suas verdadeiras 

origens. Alegou que quando seus pais adotivos faleceram, decidiu buscar sua 

verdadeira origem e que descobriu que seu pai era cigano e sua mãe 

espanhola, de modo que o verdadeiro nome de seu pai é Chalitta e o de seu 

avô paterno Alamur. Assim, afirmou que acabou se identificando com as 

tradições islâmicas e convertendo-se ao islamismo, tornando-se verdadeira 

cidadã muçulmana. Ela apresentou um documento emitido pela Sociedade 

Beneficente Muçulmana, no qual constava que seu nome era Khadijah 

Challitaalamur, uma vez que todo muçulmano tem direito de manifestar sua fé 

através de nome diferenciado. Por estas razões, Maria Rosane Kothe 

pretendeu a retificação de seu nome para Khadijah Maria Rosane 

Challitaalamur Kothe. O relator da Apelação aduziu que embora o artigo 58 da 

Lei dos Registros Públicos61disponha sobre a possibilidade da alteração do 

prenome por apelidos públicos e notórios, o acréscimo pretendido pela autora 

do processo alteraria substancialmente todo o seu patronímico, uma vez que 

acrescentaria Challitaalamur ao seu sobrenome. Afirmou, ainda, que “o 

princípio da imutabilidade do nome, que é a regra, só pode ser mitigado 

quando houver razões juridicamente relevantes e que não devam ser 

desconsideradas”.  

                                                           
 
61

 Lei nº 6.015/73. Art. 58: Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua 
substituição por apelidos públicos notórios. 
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 Todos os outros casos foram encontrados no Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. O primeiro deles se refere ao mesmo caso discutido no 

Rio Grande do Sul e teve o mesmo desfecho que aquele. O autor da ação62 

pretendeu acrescentar o sobrenome de seu avô – muçulmano - ao seu, para 

manter ativo o nome de seus antepassados. No entanto, o relator ressaltou que 

que é vedada a modificação do nome que prejudique os apelidos de família, 

nos termos do artigo 56 da Lei de Registros Públicos63. O segundo caso 

encontrado no TJESP se refere à Apelação de nº 1024271-28.2015.8.26.0100, 

oriunda da comarca de São Paulo, e envolve a Sociedade Beneficente 

Muçulmana e a Google Brasil Internet Ltda. Nesta ação, a Sociedade 

Muçulmana sustentou que circulava na rede de programas do Google – 

Youtube - um vídeo com uma canção do estilo funk que utilizava palavras de 

cunho libidinoso e obsceno e também dizeres do Alcorão, o que representava 

grande ofensa à religião islâmica, ainda que não houvesse um ataque expresso 

à religião em si. É importante ressaltar um trecho das alegações da autora, na 

qual ela narra que: 

 
 

O grau de ofensividade a determinada crença não deve ser 
avaliado de acordo com as convicções daqueles que não a 
professam (culturas distintas exigem critérios distintos), de 
modo que, se em outras religiões praticadas no Brasil tal 
conduta é aceitável ou, ao menos, não desrespeitosa a 
nenhuma regra, tal fato deve ser analisado de acordo com os 
preceitos da própria religião islâmica, e por testemunho de 
quem a estuda e pratica. 

 
 

 A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, tendo a magistrada 

entendido que, efetuada uma ponderação dos princípios da liberdade religiosa 

e da liberdade de expressão, embora tivessem efetivamente sido utilizados 

trechos do Alcorão nos vídeos, não havia qualquer discurso discriminatório ou 

declaração de ódio, concluindo que não houve qualquer violação da liberdade 

de crença e de culto. Em segunda instância, a relatora decidiu por manter a 
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 Apelação n. 0038461-87.2007.8.26.0554 – Santo André – Ação de Retificação de 
Assentamento Civil – Acórdão publicado em 05/02/2013 – 2º Câmara de Direito Privado. 
Relator Flavio Abramovici..  
63

 Lei nº 6.015/73. Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, 
poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique 
os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.  
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sentença, ressaltando, primeiramente, a garantia à liberdade religiosa, bem 

como à liberdade de manifestação, ambas asseguradas no art. 5º da 

Constituição Federal: 

 
 

A primeira indagação a se fazer é se a música em questão, sob 
a perspectiva de seu conteúdo, torna-se ofensiva ao se 
aproveitar de partes do Alcorão para compor sua trilha sonora. 
No plano constitucional, tanto a liberdade religiosa quanto a 
liberdade de expressão da atividade artística e intelectual são 
consideradas garantias individuais, invioláveis e livres nos 
termos do art. 5º, incisos VI e IX da CF. Absolutamente pacífico 
que a liberdade de consciência e de crença não pode ser 
violada, sendo assegurado a todo aquele que professa um 
credo o exercício de cultos e, na forma da lei, a proteção dos 
locais em que eles se descortinam e suas liturgias. Assim 
também, com a liberdade de expressão da atividade artística, 
que pode ser exercida por qualquer pessoa, 
independentemente de censura ou licença. O caso concreto 
encerra a dificuldade de se aferir se o exercício da atividade 
artística, manifesto na música presente nos vídeos, de alguma 
forma feriu a inviolabilidade da liberdade de crença da 
comunidade muçulmana, resultando em ilícito apto a justificar 
as medidas pleiteadas pela apelante. 

 

 

Ao final, porém, decidiu a relatora que não há relação direta entre a 

canção e qualquer discurso discriminatório ou vexatório em relação à religião e 

que a mera presença de dizeres do Alcorão na canção de funk não configura 

violação à liberdade religiosa ou de crença, mas que tem simplesmente o 

cunho de entreter os seus apreciadores. Afirmou que a inserção de trechos do 

Alcorão na música e nos vídeos “pode ser conduta rechaçada pela religião 

islâmica e um desrespeito aos preceitos subjetivos dos muçulmanos, mas não 

é um desrespeito à liberdade de crença religiosa ou ao sentimento religioso”, 

sustentando que não é violação suficiente a romper os limites do exercício da 

liberdade artística. O terceiro caso encontrado no Tribunal de Justiça de São 

Paulo possui objeto semelhante, uma vez que a União Nacional das Entidades 

Islâmicas pleiteou a remoção de vídeo intitulado “Inocência dos Muçulmanos” 

do provedor de internet também da empresa Google Brasil Internet Ltda., 

sustentando que o conteúdo do vídeo seria ofensivo, falso, preconceituoso, 

sensacionalista, intolerante e que ultrapassaria o limite considerado razoável 

da manifestação opinativa e da liberdade de expressão artística, ferindo o 
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sentimento religioso protegido pela Constituição Federal. A 4ª Câmara de 

Direito Privado do TJESP entendeu que  

 
 

(...) o chamado hate speech (consistente nas manifestações de 
pensamento ilimitadas, contendo declarações de ódio, 
desprezo ou intolerância, normalmente atreladas à etnia, 
religião, gênero ou orientação sexual) não é permitido pelo 
sistema jurídico brasileiro. Até porque a Constituição não 
vedou, tão só, ao Poder Público a prática de atos 
discriminatórios, impondo, por igual, a todo e qualquer cidadão 
ou pessoa jurídica tal conduta. Por isso, impor limites à 
liberdade de expressão é manter acesa a luz contra o 
preconceito e a intolerância que atingem, em especial, às 
minorias sociais, étnicas e econômicas. Isto não permite, 
porém, como adverte DANIEL SARMENTO, que “o intérprete 
se engaje em abstrusas desconstruções dos atos expressivos, 
visando a encontrar preconceitos e mensagens discriminatórias 
ocultas, para assim fundamentar limitações às liberdades 
comunicativas.64 

 

 

Assim, seguindo a linha de pensamento manifestada pelos julgadores da 

ação anteriormente mencionada, entendeu-se por negar provimento ao recurso 

da entidade muçulmana, sustentando que não se encontrou presente qualquer 

discurso discriminatório ou que incitasse o ódio à religião que fosse apto a 

censurar o vídeo, manifestação da liberdade de expressão. Por fim, o último 

caso encontrado, também no Tribunal de Justiça de São Paulo,  referia-se a 

um jogo de videogame, cujo nome é Faith Fighter. Neste caso, ao contrário dos 

demais, a Mesquita Muçulmana de Barretos logrou êxito na primeira instância 

em ação movida em face de Universo Online S.A e Clickfoo Atividades  de 

Internet Ltda, de modo que estas últimas foram condenadas ao pagamento de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, bem como a excluir o 

referido jogo do site clickjogos. O jogo consiste em uma luta entre deuses e 

cabe a cada jogador escolher qual deles está de acordo com sua religião. A 

Mesquita defendeu que a inclusão do Profeta Muhammad seria uma afronta 

aos primados do islamismo, tendo em vista a sua presença como debatedor de 

um jogo violento e sem qualquer relação com a seriedade religiosa que os 
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 Apelação n. 0192984-85.2012.8.26.0100 – 4ª Câmara de Direito Privado – Publicação em 
27/09/2013. UNIÃO NACIONAL DAS ENTIDADES ISLÂMICAS X GOOGLE BRASIL 
INTERNET LTDA. Relator Milton Carvalho. 
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seguidores desta religião propagam. Os desembargadores que julgaram a 

apelação dos réus decidiram que a determinação de exclusão do jogo do site 

dos réus deveriam permanecer, mas excluiu o dano moral da condenação, 

sustentando que: 

 
 

Embora se justifique recolher o jogo por constituir uma afronta 
(em abstrato) às religiões cujos personagens são colocados 
como lutadores para deleite de um contingente humano sem 
compromisso com valores cultuados por milhões e com 
ideologias dignas de preservação, não há, nas cenas, algo que 
possa ser considerado lesivo aos predicados íntimos que 
resvalam em dor, angústia e trauma sentimental dos grupos de 
defesa de dogmas religiosos. 
 
 

 Embora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal não tenha apresentado 

nenhum caso decidido em segunda instância relacionado à disputas e conflitos 

envolvendo muçulmanos, houve no Juizado Especial Fazendário do Distrito 

Federal uma ação envolvendo uma muçulmana que pleiteava o direito de tirar a 

foto para o documento de habilitação com a cabeça coberta com o véu. No dia 

09 de novembro de 2016, Rihab Awad Odeh Sad, uma muçulmana que vive há 

vinte anos em Sobradinho, no Distrito Federal, ajuizou uma ação em face do 

Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em razão de estar impedida por 

este órgão, com fundamento da Resolução nº 192/2006 do Conselho Nacional 

de Trânsito, que proíbe a apresentação no documento de habilitação de foto 

com quaisquer acessórios, incluindo o véu muçulmano, de renovar a sua 

carteira de habilitação.65 No anexo IV, item 1, letra “e” desta Resolução é 

previsto que a fotografia deve ser a mais recente possível, deve garantir o 

perfeito reconhecimento fisionômico do candidato ou condutor e que deve 

atender a determinados padrões como, como dispõe a letra “e”, “o candidato ou 

condutor não poderá estar utilizando óculos, bonés, gorros, chapéus ou 

qualquer outro item de vestuário/acessório que cubra parte do rosto ou da 

cabeça”. 66 Ela afirmou em sua ação que é muçulmana praticante e que, em 

razão de sua religião, não pode mostrar totalmente a cabeça, sendo obrigatório 
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 BRASIL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PROCESSO 
N. 0734454-86.2016.8.07.0016. 
66

 RESOLUÇÃO 192/2006 CONTRAN, ANEXO IV, ITEM I, E. 
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o uso de um lenço ou de um véu. Sustentou que a vedação administrativa 

prevista na Resolução do CONTRAN é inconstitucional, pois viola o direito 

fundamental à crença e liberdade religiosa. O DETRAN se manifestou em sua 

defesa, afirmando que o direito à liberdade religiosa não pode se sobrepor ao 

bem coletivo, em especial àqueles que visam à segurança dos demais 

cidadãos.  O 2º Juizado Especial Fazendário do Distrito Federal entendeu que 

o caso apresentava um claro conflito entre dois interesses legítimos e 

constitucionalmente protegidos: de um lado, a segurança da coletividade, 

manifestada pela exigência estatal de uma perfeita identificação dos 

particulares em seus documentos. Por outro lado, a garantia do exercício da 

liberdade religiosa e da própria dignidade da pessoa humana. A magistrada 

entendeu que em um exercício de ponderação entre dois interesses em 

conflito, “deve o intérprete procurar uma solução que preserve o núcleo de 

cada um deles, afastando minimamente as arestas de cada interesse, para que 

ambos possam se encaixar em harmonia”67.  A magistrada citou, além do artigo 

5º, inciso VI da Constituição Federal, que prevê a liberdade de crença e 

religiosa como direito fundamental, o inciso VIII do mesmo dispositivo legal, 

que estabelece que “ninguém será privado de direitos por motivo de crença 

religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-

se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei”68. Em sua decisão, foram considerados fatores como 

o fato de que a autora já possuía documento de identidade, que é um 

documento nacional de identificação civil, bem como documento de 

passaporte, emitido pelo governo nacional, nos quais as fotos foram retiradas 

com o véu, o que invalidaria o argumento do DETRAN de que o uso do véu 

prejudicaria a identificação do condutor e, consequentemente, prejudicaria a 

segurança. Em importante trecho de sua decisão, a magistrada afirma que “se 

a convicção religiosa da autora impõe o uso do véu a todo momento em que 

estiver exposta ao público externo, o véu acaba por integrar os atributos e 

características próprios da sua personalidade”, e prossegue: 
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 BRASIL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PROCESSO 
N. 0734454-86.2016.8.07.0016. 
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 CONSTITUIÇÃO DE REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 5ºM INCISO VII. 
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Deste modo, entendo que não cabe ao Poder Judiciário 
adentrar nos ritos e crenças da religião muçulmana para 
investigar se a retirada, ainda que breve, do véu característico 
da religião islâmica, deve ser tolerada pela autora. Essa 
questão deve ficar restrita a sua liberdade religiosa e ao seu 
conceito de dignidade pessoal, desde que, claro, não afronte a 
ordem pública. 
 
 

 Desta forma, no exercício de ponderação entre interesses 

constitucionalmente assegurados, entendeu o juízo do Distrito Federal que 

deve prevalecer a liberdade religiosa e a própria dignidade da autora, tendo em 

vista que a procedência da demanda ajuizada não acarretaria relevante 

prejuízo à identificação da autora, devendo prevalecer a liberdade religiosa em 

detrimento da segurança. Se comparado aos casos anteriores, é possível 

perceber que este último teve um desfecho distinto, de modo que os julgadores 

decidiram que, na ponderação entre princípios, deveria prevalecer a liberdade 

religiosa e o direito da mulher muçulmana de usar o véu. 

 

 

4.2 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

  

 Esta mesma questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, através do 

Recurso Extraordinário nº 859.376, que teve reconhecida a repercussão geral. 

O Recurso foi interposto pela União Federal contra acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região proferido em Ação Civil Pública que reconheceu 

o direito ao uso de objetos religiosos na fotografia da carteira de habilitação. 

Este acórdão, assim como a decisão do Distrito Federal, restringiu o alcance da 

norma administrativa do CONTRAN, que veda a utilização de item de 

vestimentas ou acessórios que cubram alguma parte do rosto e da cabeça na 

foto. Em seu recurso, a União defendeu a mitigação do texto constitucional por 

força de uma norma infralegal, sob o argumento da segurança pública. Assim 

como na decisão do Juizado Especial Fazendário do Distrito Federal, o 

Tribunal Regional Federal entendeu que o uso de hábitos religiosos não 

impede a identificação do condutor, de modo que esta norma não pode mitigar 

um direito constitucionalmente assegurado. No relatório do recurso, o ministro 

Luís Roberto Barroso atribuiu menos relevância à questão de se tratar de uma 
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norma infralegal em conflito com uma norma constitucional, e frisou os dois 

interesses constitucionais que devem ser ponderados neste caso. Ao atribuir 

repercussão geral ao recurso, Barroso afirmou a importância da norma 

infralegal que determina a ausência de qualquer acessório ou vestimenta na 

foto de identificação do condutor, narrando que  

 
 

É fora de dúvida que a segurança jurídica, assim como a 
garantia de direitos da personalidade dependem do 
cumprimento de obrigações relativas à identificação civil. A 
celebração de contratos e o direito a não ser submetido a 
identificação criminal são exemplos de relevância social e 
jurídica da manutenção das obrigações relacionadas à 
identificação civil. E, para além do reforço à garantia de direitos 
individuais, a padronização dos procedimentos para a emissão 
de documentos de identidade minimiza as possibilidades de 
fraude e incrementa a ação estatal na persecução penal. Trata-
se, também, de mecanismo indispensável à promoção da 
segurança pública.69 
 
 

No entanto, o ministro ressaltou que qualquer ato estatal pode ser 

limitado pela garantia aos direitos e liberdades individuais. Deste modo, uma 

norma que visa assegurar a segurança pública pode ser incompatível com 

direitos individuais, como a liberdade de consciência e de crença, uma vez que 

o exercício dessa liberdade muitas vezes impõe o uso de indumentária 

essencial à preservação da identidade social e religiosa. Desta forma, Barroso 

apontou para a necessidade de harmonização de dois elementos essenciais à 

dignidade humana, quais sejam, a autonomia da vontade e o valor comunitário. 

E afirmou que 

 

É fato que decisões sobre religião, vida afetiva, trabalho, 
ideologia e outras acepções personalíssimas não podem ser 
subtraídas do indivíduo sem violar a dignidade. No entanto, a 
vida em comunidade impõe responsabilidades e deveres ao 
indivíduo em relação à coletividade. Esse conjunto de 
obrigações para com a comunidade acaba funcionando como 
uma constrição externa às liberdades individuais. O equilíbrio 
desses dois lados da dignidade humana, sintetizados por 
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 BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 859.376. 
Disponível em 
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dignidade como autonomia e como heteronomia, nunca é 
providência banal.70 

 

Barroso ressaltou, ainda, o caso S.A.S v. FRANÇA, no qual a Corte 

Europeia de Direitos Humanos se pronunciou no sentido de que a lei francesa 

de 2010 que baniu o uso em locais públicos de roupas que escondam o rosto 

não afronta dispositivos da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

O caso em questão consistiu na representação de uma mulher francesa 

e muçulmana que considerou que a lei francesa limitava e constrangia a sua 

liberdade religiosa. A Corte, no entanto, considerou legítima e proporcional a 

restrição de uma liberdade individual “em nome do respeito aos requisitos 

mínimos da vida em sociedade, assim como da proteção dos direitos e 

liberdades dos outros”. No entanto, Barroso esclareceu que a decisão da Corte 

Europeia, que restringiu a liberdade religiosa individual sob o fundamento da 

segurança da sociedade e da proteção às liberdades dos outros, encontra 

respaldo na realidade cultural da sociedade francesa. Ele afirmou que os 

limites às liberdades individuais em nome da manutenção e defesa de valores 

comunitários “dependem do contexto de cada comunidade e, sobretudo, do 

exame concreto da repercussão política, social, jurídica e econômica da 

solução encontrada para aquela coletividade”71. A União Nacional das 

Entidades Islâmicas ingressou no processo em questão na qualidade de 

amicus curiae, defendendo que o uso de véu islâmico não consiste em 

acessório, mas sim vestimenta religiosa. Esta entidade afirma que “a retirada 

do véu em público ou mesmo para fazer uma foto para documentação, é como 

se determinasse a uma mulher não muçulmana retirar sua blusa em público ou 

para fazer uma foto em documentação”72. E ressaltou que “em ambos os casos 

irá ferir a dignidade moral da mulher”. Deste modo, a União das Entidades 

Islâmicas afasta a hipótese de subsunção do caso do véu islâmico à norma 

administrativa que proíbe o uso de acessórios nas fotos de identificação das 

carteiras de habilitação, tendo em vista que o véu não é um acessório, mas sim 

uma roupa, indispensável à manutenção da integridade e dignidade da mulher 

muçulmana. Esta entidade ressalta, ainda, que a liberdade religiosa, 
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 Retirado do acórdão do Recurso supra referenciado.  
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 Idem. 
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 Idem. 
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assegurada no artigo 5º, inciso VI da Constituição Federal de 1988, deve ser 

assegurada não apenas na teoria, mas também na prática. Afirma também que 

o uso de vestimenta religiosa, sendo parte fundamental da prática da própria 

religião, integra o exercício de direito fundamental e a dignidade da pessoa 

humana. Consta também na manifestação da União Nacional das Entidades 

Islâmicas menção à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que delineia 

os direitos humanos básicos e que foi adotada pela Organização das Nações 

Unidas em 1948, ressalvando o seu artigo 18, que dispõe que “Todo ser 

humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; esse 

direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de 

manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em 

público ou em particular”. Por fim, são citados estados brasileiros que 

autorizam o uso do hijab, ou véu islâmico, em fotos de documentos de 

identificação, como os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e o estado do 

Paraná, cuja decisão do governador atendeu, principalmente, a comunidade 

muçulmana de Foz do Iguaçu, cidade que abriga a segunda maior comunidade 

muçulmana do país, com mais de 22 (vinte e dois) mil muçulmanos, segundo a 

União Nacional das Entidades Islâmicas. Esta entidade anexou à sua petição 

um parecer religioso, emitido por Sheikh Jihad Hammadeh, no qual é citado um 

trecho do Alcorão com a finalidade de comprovar a importância do véu (hijab) 

para a mulher muçulmana, qual seja: 

 
 

Dize às fiés que recatem os seus olhares, conservem os seus 
pudores e não mostrem os seus atrativos, além dos que 
(normalmente) aparecem; que cubram o colo com seus véus e 
não mostrem os seus atrativos, a não ser aos seus esposos, 
seus pais, seus sogros, seus filhos, seus enteados, seus 
irmãos, seus sobrinhos, às mulheres suas servas, seus criados 
isentas nas necessidades sexuais, ou às crianças que não 
discernem a nudez das mulheres (SURA 24,31). 
 
 

 Hammadeh ressalta também que a niqab e a burka, que cobrem toda a 

face, não são de uso obrigatório na religião, esclarecendo que a hijab é 

essencial para a prática religiosa obrigatória da mulher muçulmana e que seu 

uso não impede a identificação da pessoa em razão da exposição total da face 

e dos traços faciais. Outro requerente a ingressar na ação em trâmite no 
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Supremo Tribunal Federal como amicus curiae foi o Instituto Latino-Americano 

de Estudos Islâmicos. Em sua manifestação se afirmou que o Islam introduziu 

o uso do hijab como parte da decência e da modéstia no relacionamento entre 

homens e mulheres, citando-se outro trecho do Alcorão para apresentar a 

razão para seu uso, qual seja: “Ó profeta, dize a tuas esposas, tuas filhas e às 

mulheres dos fiéis que (quando saírem) se cubram com suas mantas; isto é 

mais conveniente, para que distingam das demais e não sejam molestadas; 

sabe Deus é indulgente, Misericordiosíssimo” (SURA 33,59). O Instituto afirmou 

que o termo hijab significa cobertura, cortina ou biombo e que ele é utilizado 

para proteger a mulher. “Os homens, reconheçam ou não, são escravos do 

desejo”, afirma o Alcorão.  O hijab, segundo o Instituto, representa a 

preservação e estabilidade da família e do casamento, simbolizando que a 

mulher pertence apenas a um homem e dificultando os relacionamentos extra-

matrimoniais. Afirmou, ainda, que o hijab impele o homem a dar atenção 

preferencialmente à personalidade da mulher, e não apenas a sua beleza 

física. Segundo explicam, muçulmano significa uma pessoa que se submete 

aos mandamentos de Deus, de modo que, uma vez abraçada a religião, a 

pessoa está vinculada e obrigada a obedecer a seus mandamentos. Segundo o 

Alcorão, “Não cabe a um crente nem a uma crente agir conforme seu arbítrio, 

quando Deus e Seu Mensageiro decidirem sobre um assunto. Aquele que 

desobedece a Deus e a Seu Mensageiro comete um erro evidente” (SURA 

33,36). No que tange às mulheres e ao uso da vestimenta, explicam que o 

Islam enfatizou a questão da decência e da modéstia, bem como das relações 

entre mulheres e homens, determinando aos homens que “abaixem os olhares 

e preservem o pudor” (SURA 24,31), e às mulheres que “não mostrem seus 

atrativos, além dos que naturalmente aparecem, que cubram o colo com seus 

véus” (SURA 24,31). Assim, a vestimenta da mulher é uma obrigação religiosa, 

uma obrigação alcorânica, da qual a mulher não pode se desvirtuar. Deste 

modo, o Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos afirma que “se a 

convicção religiosa da autora impõe o uso do véu a todo momento em que 

estiver exposta ao público externo, o véu acaba por integrar os atributos e 

características próprios da sua personalidade (...)”. O Recurso Extraordinário 

ainda não foi julgado no momento da elaboração deste trabalho, mas 

representa uma questão de relevante importância aos direitos e garantias 
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fundamentais daquelas que não são ocidentais, ou que não são devotos de 

uma religião expressiva no Ocidente, e que encaram dificuldades para a 

efetivação de seus direitos fundamentais, assegurados pela Constituição e 

pelas Declarações Internacionais.  
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CONCLUSÃO 

 

 

  A globalização faz com que cada vez mais o mundo se uniformize, cada 

vez mais há influência de países e continentes distintos em outros países e 

continentes. Os meios tecnológicos tornaram possível o chamado 

encurtamento da distância pelo tempo. Deste modo, todo o mundo torna-se 

acessível a todos, de forma que já é o momento de que as pessoas se 

preocupem não apenas com seus semelhantes mas, principalmente, com os 

diferentes, com os outros. Todo o mundo vivencia uma crise migratória, oriunda 

de conflitos étnicos e religiosos ou de regimes políticos antidemocráticos. Este 

fenômeno tem se verificado não apenas nos Estados Unidos – onde, inclusive, 

se vive atualmente um retrocesso em matéria de direitos humanos, direitos dos 

imigrantes, alteridade e humanidade – e na Europa, onde diversos refugiados 

de guerras no Oriente Médio e na África buscam amparo, mas também no 

Brasil, onde cerca de 40.000 (quarenta mil) venezuelanos ingressaram no 

estado de Roraima fugindo da crise de abastecimento de alimentos, do colapso 

dos serviços públicos e de uma inflação de 700% em seu país.73 Ademais, no 

ano de 2017, foi publicada a Nova Lei de Migração no Brasil, Lei nº 

13.445/2017, que reconheceu um extenso rol de direitos aos estrangeiros no 

Brasil, inclusive direitos sociais. Nesta toada, é essencial que a sociedade, bem 

como as instâncias de Poder de todos os países comece a considerar 

contextos diversos, histórias, culturas e costumes diversos como se fossem 

parte de um só mundo, de uma só humanidade, na qual todos possuem os 

mesmos direitos. 

 Referi-me, neste trabalho, à questão do Eurocentrismo, do Orientalismo 

e do conceito de direitos humanos no Ocidente como um meio de verificar as 

fontes, isto é, as razões para um fenômeno que percebo atualmente, e que é 

essencial para o objeto desta pesquisa: a falta de alteridade e de sensibilidade 

com o próximo. A igualdade não é um princípio vazio de força de normativa, de 

forma que não deve ser verificada apenas nas teorias sobre direitos 
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 Dados retirados da reportagem publicada em 18 de fevereiro de 2018 no jornal El País 
Brasil. Disponível em 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/16/politica/1518736071_492585.html. 
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fundamentais e direitos humanos, ou apenas positivadas nas constituições e 

nos tratados internacionais. É por esta razão que a ideia de igualdade formal foi 

superada pela igualdade material, que está relacionada com a efetivação deste 

princípio. Posso afirmar, assim, que a preocupação central deste trabalho 

esteve relacionada com a efetivação da igualdade, uma vez que os direitos que 

são garantidos e efetivados aos brasileiros, devem ser efetivados da mesma 

forma aos estrangeiros, ou àqueles que, ainda que brasileiros, possuem uma 

origem étnica ou uma religião diversa.  

  Em se tratando de efetivação de direitos e, principalmente, da 

igualdade, ao trabalhar o tema das mulheres, observei um ponto que me 

parece ainda mais delicado. É certo que as mulheres ocidentais ainda 

enfrentam dificuldades na efetivação de seus direitos fundamentais, como o 

direito à vida, a integridade física, a igualdade, etc.. As mulheres são um 

grupo74 que ainda sofre diversos tipos de abuso nos países ocidentais, como o 

feminicídio, a violência doméstica, o abuso sexual, o assédio moral, a 

desigualdade salarial, a falta de participação nas instâncias de poder, dentre 

outros. Deste modo, tendo em vista a vulnerabilidade75 das mulheres inseridas 

em um contexto ocidental em seus próprios países, há que se pensar nas 

dificuldades enfrentadas por uma mulher muçulmana nestes países. Estas, 

além da constante luta pela efetivação de seus direitos como mulheres, devem 

ainda procurar vencer os preconceitos e os percalços relacionados a seus 

valores e culturas, que são pouco compreendidos, conhecidos e abordados nos 

países ocidentais. Embora o Ocidente se escandalize com o uso do véu pelas 

muçulmanas, por exemplo, foi demonstrado neste trabalho que este não 

significa apenas a opressão sofrida pelas mulheres, tanto pela religião quanto 

pelos homens, mas que muitas muçulmanas que vivem no Ocidente optam por 

usa-lo, tanto como manifestação de sua fé como para escaparem de estigmas 

e pressões sofridas pelas mulheres no Ocidente. Desta forma, a proibição ao 

uso do véu em alguns países ocidentais não liberta as mulheres, mas muitas 

vezes viola seus direitos mais básicos. Demant explica a razão pela qual 
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 Ressalvando as questões de gênero relacionadas às mulheres e compreendendo que não se 
trata de um grupo homogêneo, mas considerando que há denominadores comuns entre elas e 
que buscam os mesmos direitos. 
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 No sentido amplo do termo, isto é, considerando-nos vulneráveis por ainda sofrermos estes 
tipos de abusos. 
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mulheres que vivem no Ocidente acabam por valorizar ainda mais a religião e 

optar por seguir os seus preceitos. O autor narra que: 

    
 

Ao mesmo tempo, essa nova geração urbana está exposta 
diariamente às promessas e “tentações” da modernidade: 
carros, televisões, filmes e músicas que exaltam todos os luxos 
de uma carreira bem paga, livre escolha do parceiro ou 
parceria matrimonial, viagens e estudos no exterior, 
individualismo, libertação às restrições. Portanto, o Ocidente 
propõe um mundo que simultaneamente atrai, desconcerta e 
escandaliza os jovens muçulmanos, mas – isto é crucial – que 
a esmagadora maioria percebe, rápida e amargamente, estar 
para sempre fora de seu alcance. Essa experiência tão 
ambígua de atração e de repulsão da modernidade os empurra 
para os braços do islamismo (DEMANT, 2015, p. 309 e 310). 
 
 

 Demant explica que a volta à religião da um sentido a esta vida 

desorganizada, desordenada e sem perspectivas, e que proporciona ''defesas 

psicológicas seguras contra as tentações''. Ressalte-se que, no ano de 2016, o 

Brasil registrou em media 135 estupros por dia. Foram 49.497 estupros 

registrados no ano, segundo dados levantados pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Publica. De acordo com esta entidade, no ano de 2013, os números 

foram ainda maiores, alcançando 51.900 casos, numero já bastante expressivo 

se desconsiderarmos a grande subnotificação da ocorrência destes crimes.76 

Houve também naqueles anos o registro de 533 casos de feminicídio, ou seja, 

o assassinato de mulheres cometido e motivado unicamente por sua condição 

de mulheres. Segundo pesquisas do DataSenado sobre violência doméstica e 

familiar contra as mulheres no Brasil, divulgada em junho de 2017, 29% das 

mulheres alegam ter sofrido violência domestica, enquanto 71% das 

entrevistadas afirmaram conhecer alguma mulher que já sofreu este tipo de 

violência.77 Outro dado que pode ser ressaltado é que a anorexia, transtorno 

alimentar que faz a pessoa enxergar o próprio corpo de maneira distorcida e, 

por esta razão, pratica diversas atividades de risco, como dietas restritivas e 

excesso de exercícios físicos para emagrecer, e o doença de cunho psicológico 
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 Dados retirados do site http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1931609-brasil-

registrou-135-estupros-e-12-assassinatos-de-mulheres-por-dia-em-2016.shtml. 
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mais mortífera do mundo. Um estudo baseado na análise de trinta e seis 

pesquisas diferentes publicadas entre 1966 e 2010 comprova que a anorexia 

tem o dobro de risco de morte do que esquizofrenia e três vezes mais risco de 

morte do que o transtorno bipolar. Todos estes dados ora apresentados têm 

como objetivo demonstrar que a sociedade ocidental é tão nociva, cruel e 

opressora às mulheres como qualquer outra sociedade. A excessiva 

sexualização da mulher, diretamente relacionada à ditadura da beleza e aos 

parâmetros de corpo e magreza impostos às mulheres, é também causa de 

opressão e sofrimento que podem, muitas vezes, ter efeitos mais gravosos e 

danosos do que o simples fato de cobrir a cabeça com um véu. A dominação 

masculina, tanto física quanto psicológica e comportamental, é também 

presente no Ocidente, de modo que os números de casos de estupros, 

assédios sexuais e feminicídios são assustadores e deveriam ser suficientes 

para que os ocidentais compreendessem, por exemplo, que o uso do véu pode 

ser uma forma de proteção a todos estes ataques às mulheres. Outro exemplo 

da ideia de superioridade do Ocidente e desconhecimento das culturas e 

religiões de outros povos é a reação à prática da poligamia dos muçulmanos. 

No entanto, para eles, a poligamia é relacionada à ideia de família, de modo 

que o homem deve prover as mesmas coisas e dedicar o mesmo tempo à suas 

mulheres e seus filhos. No Ocidente muito tem se falado recentemente de 

poliamor, que é compreendido como a prática e o desejo de ter mais de um 

relacionamento íntimo simultaneamente, com o conhecimento e consentimento 

de todos os envolvidos. Muitos entendem o poliamor como um modelo de 

relacionamento não-monogâmico que possui três características: não 

exclusividade afetiva/sexual a dois, consensualidade e equidade entre todas as 

partes. Poder-se-ia debater sobre a questão da consensualidade, mas pouco 

difere este novo modelo de instituição familiar ocidental do modelo poligâmico 

de alguns países do Oriente, uma vez que ambos tratam-se de modelos de 

família, onde há mútuo respeito entre seus membros. “Ademais, embora até 

pouco tempo pouco se falasse de poliamor no Ocidente, sempre houve 

milhares de casos de infidelidades entre relações monogâmicas, o que faz com 

que algumas muçulmanas chamem de ‘‘poligamia disfarçada” o que ocorre nos 

Estados Unidos (GEHRK-WHITE, 2006), por exemplo. Pode-se discutir se, em 

muitos casos, esta poligamia enrustida não e muito mais injusta e opressora as 



113 
 

mulheres do que a poligamia praticada por alguns muçulmanos. Outro fato 

importante é a associação da religião muçulmana à opressão feminina, bem 

como a estigmatizarão do islamismo no Ocidente, que é diretamente associada 

a uma religião beligerante, aos grupos terroristas e aos apedrejamentos em 

praça pública. Sobre a questão da religião islâmica e a relação com a opressão 

das mulheres, Demant afirma que: 

    
 

Não se pode dizer que é a religião que aprisiona essas 
mulheres, mas antes, que elas recorrem à religião para dar um 
sentido mais ou menos positivo e voluntário ao isolamento que 
lhes é imposto pela família, e principalmente pelos rapazes que 
vivem em estado de marginalidade ou de exclusão, e que são 
os agentes de execução de uma ruptura profunda, ruptura que 
não para de crescer entre essa categoria ao mesmo tempo 
social, étnica e religiosa. (DEMANT, 2015, p.142) 

  

 Desta forma, o uso do véu, quando não é uma escolha da mulher 

muçulmana, é uma obrigação imposta por sua família, por seus pais e por seus 

irmãos. Como anteriormente exposto, há uma distância entre o que prega uma 

religião e o que praticam seus seguidores.  Assim como as demais religiões 

monoteístas também tem disposições que diminuem e oprimem as mulheres, 

nem todas as mulheres cristãs e judias seguem seus ensinamentos, mas, 

muitas vezes, são obrigadas a fazê-los por suas famílias.  Do mesmo modo, há 

mulheres ocidentais que não se vestem como querem e que não trabalham 

com o que querem, ou seja, que tem seu livre-arbítrio e o seu direito de 

autodeterminar-se limitados e restringidos por uma cega obediência aos 

homens, ou por medo destes. Nussbaum ressalta que “é moralmente errado 

criticar as práticas de outra cultura a não ser que se esteja preparado para ser 

igualmente crítico com relação a práticas comparáveis quando estas ocorrem 

em sua própria cultura” (NUSSBAUM, 1995, p. 14). Esta autora afirma que é 

comum que aqueles que criticam o etnocentrismo o façam partindo de uma 

postura na qual a sua própria cultura é a referência para os princípios e as 

práticas que devem ser apropriados para todas as culturas. No entanto, além 

disso, criticam as demais culturas sem examinar suas próprias falhas culturais. 

Como já foi narrado em momento anterior neste trabalho, há mulheres 

muçulmanas que vivem no Ocidente que optam por utilizar o véu, dentre outros 
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motivos, como uma forma de livrar-se da ditadura da beleza, da opressão que 

sofrem as mulheres no que se refere a seu aspecto físico, bem como do 

excesso de sexualização da mulher.  Realizando uma comparação entre a 

prática da mutilação genital feminina, que ocorre em alguns países 

muçulmanos, e a prática de dietas destinadas a produzir o corpo ideal nos 

Estados Unidos, Nussbaum afirma que: 

 
 

Por outro lado, a imagem do corpo feminino ideal difundida na 
mídia norte-americana tem desdobramentos múltiplos e 
complexos, incluindo os da dominação masculina, mas também 
os de aptidão física, independência e redução da maternidade 
na adolescência. Essas diferenças explicam porque não há 
uma campanha séria para tornar ilegais os anúncios sobre 
programas de dietas ou fotos de mulheres magras na Vogue, 
enquanto a mutilação genital feminina é ilegal na maioria dos 

países em que ocorre. (NUSSBAUM, 1995, p.15) 
  
 

 Assim, questões envolvendo os costumes e valores oriundos da religião 

muçulmana e praticados por seus seguidores são muitas vezes ignoradas e 

incompreendidas nos países ocidentais, o que dificulta a efetivação dos direitos 

garantidos nestes países a todas as pessoas àqueles que professam o 

islamismo. Embora muitas sociedades ocidentais preguem a laicidade e o 

secularismo, diversos traços sociais como a consideração do que é “moral” e 

“amoral” ou as simbologias nos espaços públicos tem forte cunho religioso78 e, 

neles, não se encoraja a diversidade religiosa, mas o contrário.  

 Os casos apresentados neste trabalho, verificados nos Tribunais de 

Justiça estaduais do Brasil, comprovam a falta de sensibilidade e de 

conhecimento das peculiaridades dos muçulmanos. Não se pode, a meu ver, 

exigir de um juiz brasileiro (provavelmente cristão) que compreenda os dogmas 

do islamismo, mas se pode exigir que, na medida em que se depare com um 

caso envolvendo tais dogmas e eventuais conflitos com a sociedade brasileira 

ou com o ordenamento jurídico brasileiro, tenha a sensibilidade (pense no 

Outro, “alter”) para pesquisar sobre o tema, ouvir especialistas e conferir a 

mesma atenção que é conferida aos direitos fundamentais daqueles que são 

ocidentais e procuram os tribunais para ver assegurado um destes direitos. 
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 Normalmente associado a vertentes do cristianismo. 



115 
 

Deste modo, devemos refletir, por exemplo, se o direito ao nome de um 

muçulmano convertido não deveria prevalecer quando em confronto com uma 

norma da Lei de Registros Públicos. Em uma interpretação conforme a 

Constituição, em uma ponderação entre direitos e deveres, o direito ao nome, 

direito e atributo fundamental da personalidade e da dignidade humana, não 

pode ser preterido em favor da cega observância a uma norma infralegal. Da 

mesma forma, há que se pensar se a liberdade de expressão artística 

realmente deve se sobrepor ao respeito à religião islâmica e ao seu profeta79. 

 Assim, ao mesmo tempo em que são defendidos os direitos 

fundamentais, principalmente a liberdade de crença e de religião, é preciso que 

seja discutida na Suprema Corte brasileira a sua efetividade quando em conflito 

com uma norma regulamentadora infralegal ao se tratar de práticas que advém 

de uma religião que têm apenas 0,7% de adeptos no país.80 Segundo 

reportagem produzida pela Globo News, em dez anos o número de 

muçulmanos no Brasil dobrou e atingiu 1,5 milhão (um milhão e quinhentas mil) 

de pessoas81. A reportagem mostra, ademais, que neste número não estão 

incluídos apenas migrantes e descendentes de muçulmanos, mas também 

muitos brasileiros convertidos, em todas as regiões do país. Deste modo, 

tendo-se em consideração, por exemplo, o caso em trâmite no Supremo 

Tribunal Federal, se os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da 

Constituição brasileira são garantidos não apenas aos cidadãos brasileiros, 

mas inclusive aos estrangeiros residentes no País, a liberdade religiosa e a 

liberdade de crença, tratada aqui como a exteriorização, a manifestação 

daquela, devem ser garantidas não apenas aos católicos, adeptos da religião 

predominante no Brasil, mas também aos muçulmanos e aos praticantes de 

                                                           
79

 Os muçulmanos, inclusive, sequer podem simbolizar a figura de Maomé por meio de arte 
gráfica, por exemplo. Pode-se imaginar a perturbação psíquica e moral de um devoto ao ver 
Maomé representado em um jogo de lutas ou ao ouvir seu nome em uma letra de música funk. 
80

 Na reportagem contida no endereço http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-
news/videos/v/em-dez-anos-numero-de-muculmanos-no-brasil-dobra-e-chega-a-15-
milhao/5402942/ há informação de que, segundo as organizações muçulmanas, o número de 
adeptos desta religião no Brasil chega a 1,5 milhão de pessoas. No endereço eletrônico 
https://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&hl=pt&d
l=pt, onde constam dados retirados do Banco Mundial, o número de pessoas no Brasil é de 
207,7 milhões. 
81

 Importante ressaltar que, como já afirmado neste trabalho, esses dados não são 
demonstrados pelo censo do IBGE, mas são ressaltados em diversas reportagens jornalísticas 
que levam em consideração a declaração de grupos e líderes religiosos. 



116 
 

todas as demais religiões.  Outrossim, de acordo com a teoria pura do Direito82, 

baseada na pirâmide de Kelsen sobre a hierarquia das normas, a Constituição 

está no topo da pirâmide e, portanto, as normas nela constantes devem 

prevalecer quando em conflito com as demais normas, de modo que a 

flexibilização de um princípio constitucional somente deve ser verificado 

quando em conflito com outro princípio previsto na Constituição. O cerne desta 

questão é que o véu muçulmano foi tratado pelo DETRAN como mero 

acessório, como um boné ou um gorro, por exemplo. Deste modo, não se 

cogita considerar o véu como parte integrante da personalidade da mulher 

muçulmana, como instrumento essencial para a garantia de sua dignidade e da 

manifestação de sua religião. O problema, no que diz respeito ao Brasil, é que 

as referências são escassas, as questões envolvendo muçulmanos são 

praticamente invisíveis aos olhos dos brasileiros, assim como de seus 

Tribunais. Deste modo, ao enfrentar questões como estas, os Tribunais não 

sabem como julgá-las, não possuem subsídios para tanto (e, em minha 

opinião, baseada nos julgamentos que li, pouco se interessam em procurá-los). 

Como narrado ao tratar do Recurso Extraordinário em questão, a União das 

Entidades Islâmicas, ao atuar como amicus curiae no processo, afirmou que a 

obrigação de retirada do véu, para a mulher muçulmana, equivaleria a 

obrigação de uma mulher não-muçulmana a retirar sua blusa em público, 

esclarecendo que ambos os casos feririam a dignidade da mulher. Deste modo, 

a entidade islâmica assume que o véu não é mero acessório da mulher, como 

seria o uso de um chapéu, mas que configura roupa para a mulher muçulmana, 

indispensável à sua prática religiosa e, consequentemente, à manutenção de 

sua integridade e dignidade. 

 Assim, embora a liberdade religiosa e de crença, bem como a dignidade 

humana, sejam princípios fundamentalmente ocidentais, eles devem ser 

respeitados e aplicados também aos imigrantes muçulmanos e, principalmente, 

aos brasileiros muçulmanos. Este respeito inclui não apenas o direito de 

pertencer a qualquer religião como também a tutela de práticas que constituam 

manifestações destas religiões. Tais práticas devem ser tratadas como 

                                                           
82

 Não pretendo realizar qualquer abordagem filosófica pormenorizada, apenas fiz referência à 
teoria de Kelsen para atentar para a superioridade das normas constitucionais no ordenamento 
jurídico.  
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verdadeiro instrumento de garantia da dignidade das pessoas que pertençam à 

determinada religião, ainda que esta religião não seja parte integrante da 

cultura e da sociedade ocidental. 
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