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RESUMO 

 

A presente monografia versa sobre a relação entre o discurso do ódio islamofóbico e 
a constrição ao direito à liberdade religiosa dos muçulmanos. Avalia-se que, embora 
extremamente relevante para a manutenção da vitalidade democrática, o direito à 
liberdade de expressão não pode ser exercido em prejuízo da dignidade humana, 
razão pela qual o discurso do ódio, por incitar a discriminação e o jugo de minorias, 
não deve ser admitido. Analisa-se que a islamofobia surge de um processo de 
construção de um Outro inimigo, facilitado em razão da exclusão de pensadores 
muçulmanos do discurso por uma perspectiva epistemológica racista. Constata-se 
que, como nasce de um processo essencialmente discursivo, a islamofobia guarda 
íntima relação com o discurso do ódio, sendo que a mídia, como principal formadora 
de opinião da atualidade, desempenha papel decisivo para isso. Colhidos relatos de 
muçulmanos residentes no Brasil e analisadas manchetes e matérias jornalísticas, 
concluiu-se que há uma relação direta entre o discurso do ódio islamofóbico e as 
restrições ao direito à liberdade de culto experienciadas por muitos muçulmanos 
brasileiros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Discurso do ódio; Hate speech; Islamofobia; Racismo 

epistêmico; Islamofobia epistêmica; Liberdade Religiosa; Islam; Muçulmanos; Mídia.  
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar do expressivo número de muçulmanos existente, os adeptos da 

religião islâmica ainda têm, em muitos lugares do globo, o status de minoria, com 

tudo o que isto implica: invisibilidade, falta de representatividade nos espaços e 

decisões e, principalmente, discriminação. 

Se o simples fato de serem diferentes já tornaria os muçulmanos um alvo fácil 

do preconceito (haja vista vivermos em um mundo onde a regra é o desrespeito à 

alteridade), o cenário se torna ainda mais desfavorável quando há uma máquina de 

propaganda voltada a promover, de maneira velada, o ódio a tudo que é islâmico. 

Principalmente quando tal discurso se apresenta sob a roupagem da oficialidade 

(propaganda estatal) ou da isenção (propaganda midiática). 

Em tal contexto, observa-se que é corrente, na mídia nacional e internacional, 

a vinculação de atos violentos praticados por indivíduos declarados muçulmanos ao 

fato de eles serem muçulmanos. Enquanto quando sujeitos de religiões diversas 

cometem crimes não há qualquer menção a religião que professam, no caso dos 

infratores muçulmanos há uma ênfase a esse aspecto, o que gera, no imaginário 

coletivo, a ideia de que todos os muçulmanos são violentos, perigosos ou terroristas. 

Outrossim, não é perceptível nenhuma cautela dos meios de comunicação ao 

descrever as nomenclaturas ou atos das organizações terroristas que se apropriam 

do Islam para cometer crimes. Nenhuma aspa para o “islâmico” do Estado Islâmico 

(ISIS); nem nenhum interesse em saber o que verdadeiramente significa, por 

exemplo, Sharia, jihad ou Califado - termos relevantíssimos para a religião islâmica e 

que são usados pelos estados ocidentais e pela mídia como sinônimo de barbárie. 

Noutra linha, curiosamente, quando os muçulmanos são vítimas, seja de 

crimes de intolerância religiosa ou não, praticados por agressores com motivos 

religiosos ou não, há um ocultamento do credo daqueles, que se torna subitamente 

irrelevante para a descrição dos fatos. Exemplo disto, é a recusa em atribuir o termo 

“muçulmano” aos refugiados, quando é sabido que a sua expressiva maioria o é; ou 

a negativa em utilizar a expressão “genocídio” ao se comentar (sempre muito 
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rapidamente, frise-se) fatos históricos de que o povo muçulmano foi vítima de 

maneira sistemática, como o Massacre de Srebrenica1. 

Conjugando-se a tal narrativa da História e dos fatos o aumento do número 

de atentados terroristas, verifica-se que a islamofobia vem crescendo de forma 

avassaladora em todo o mundo, de modo que os muçulmanos vêm sendo vítimas 

diariamente de agressões físicas, verbais e morais, com destaque, neste último 

caso, para o discurso do ódio praticado no meio digital. 

O discurso do ódio, inclusive, tem feito com que a prática religiosa dos 

muçulmanos seja obstada, visto que suas vítimas ou são coibidas institucionalmente 

de externar sua fé (vide o caso francês) ou se sentem atemorizadas de fazê-lo. 

Eu mesma, durante os já quase 6 anos em que sou muçulmana, fui alvo da 

islamofobia em inúmeras circunstâncias: me foram dirigidas agressões verbais e 

ameaças nas ruas, comentários maldosos sobre o Islam por professores e colegas, 

além de passar por um imediato pré-julgamento das minhas opiniões e 

posicionamentos ao me manifestar sobre temas diversos, como se ser muçulmana 

automaticamente comprometesse a minha capacidade de análise crítica.  

Chegado o dia em que a islamofobia interferiu na minha prática religiosa2, e 

diante de experiências semelhantes vividas por outras muçulmanas, resolvi escrever 

o presente trabalho, na tentativa de responder a seguinte questão: Qual a relação 

entre o discurso do ódio islamofóbico e as constrições ao direito à liberdade religiosa 

que os muçulmanos vêm sofrendo no Brasil?  

No primeiro capítulo, discorreremos sobre os principais aspectos da religião 

islâmica, descrevendo suas práticas religiosas mais importantes, os fundamentos em 

que se baseiam e esclarecendo o significado de alguns termos normalmente 

utilizados no discurso islamofóbico. Também será exposto o paradigma islâmico 

sobre a tolerância. 

                                                           
1 Durante a Guerra da Bósnia (1992-1995), mais de 8 mil muçulmanos foram exterminados em 
apenas 48 horas, como parte da “limpeza étnica” promovida pela Sérvia. O fato, que foi o maior 
genocídio havido depois da Segunda Guerra Mundial, no entanto, ainda não teve seus responsáveis 
levados a julgamento. 
2 Após ter meu hijab puxado pela janela de um ônibus e, ato contínuo, ter sido ameaçada com uma 
pedra enorme apontada na minha direção, passei a ter muito medo de usar o hijab na rua e parei de 
fazê-lo, abandonando, com pesar, uma prática religiosa muito cara não só para mim como para todas 
as muçulmanas. 
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Já no segundo capítulo, analisaremos os fundamentos e alcance do direito à 

liberdade religiosa, situando-o no sistema de proteção aos direitos humanos e 

fundamentais e investigando como se dá sua relação com o Estado laico. 

No terceiro capítulo, nos debruçaremos sobre a temática do discurso do ódio, 

buscando conceituá-lo e avaliar a posição da doutrina e do ordenamento jurídico 

nacional e internacional sobre o tema. Serão analisados, além disso, os argumentos 

contrários e favoráveis à sua proibição, no contexto do inevitável conflito desta com 

o direito à liberdade de expressão. 

No quarto capítulo, iremos traçar um breve histórico da islamofobia e 

conceituá-la, buscando compreender, após, os mecanismos através dos quais ela se 

estrutura. Tentaremos, ainda, delinear um panorama geral da islamofobia no Brasil 

Finalmente, no quinto capítulo, analisaremos algumas manchetes jornalísticas 

sobre atos terroristas, a fim de averiguar se há, de fato, um discurso islamofóbico 

sendo produzido pela mídia e se este interfere na prática religiosa dos muçulmanos. 

Além da literatura jurídica tradicional, nos serviremos, para a elaboração do 

trabalho, de dados coletados em entrevistas realizadas entre janeiro e março de 

2017, com muçulmanos de quatro regiões do Brasil, em sua maioria mulheres 

revertidas. Também utilizaremos dados extraídos de matérias jornalísticas e de 

estudos antropológicos realizados em comunidades islâmicas brasileiras. Para a 

redação do conteúdo relativo à religião islâmica, consultaremos bibliografia 

produzida por autores muçulmanos. 
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1. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RELIGIÃO ISLÂMICA 

 

Existem, aproximadamente, 1,6 bilhões de muçulmanos no mundo, o que 

representa 23% da população mundial. Destes, mais de 60% estão na Ásia e cerca 

de 20% no Oriente Médio e na África.3  

No Brasil, os dados numéricos ainda são incertos - o senso 2010 do IBGE 

apontou a existência de 35.167 muçulmanos vivendo no País, mas as instituições 

islâmicas chegam a falar em um número estimado em 1,5 milhão.4 É sabido, porém, 

que aqui se encontra a maior população muçulmana da América Latina5.  

A presença islâmica no Brasil se iniciou com o tráfico dos escravos Malês, 

muçulmanos que, em 1835, realizaram em Salvador o mais sério levante de 

escravos urbanos das Américas, evento que ficou conhecido como a Revolta dos 

Malês.6 Após a violenta repressão à rebelião (penas de morte, açoites e 

deportações), o Islam passou a ser visto como algo a ser temido e controlado e 

quase desapareceu do País, só voltando a crescer novamente a partir da chegada 

dos imigrantes sírio-libaneses.7 Atualmente, existem cerca de 50 mesquitas e mais 

de 80 centros islâmicos espalhados pelo país.8 

Dito isto, considerando que boa parte do preconceito sofrido pelos 

muçulmanos é fruto do desconhecimento, achamos, por bem, antes de adentrarmos 

                                                           
3 DESILVER, Drew; MASCI, David. World muslim population more widespread than you might 
think. Pew Research Center, 31/01/2017. Disponível em: <http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>. Acesso em: 
17/03/2017. 
4 KRUSE, Túlio. Muçulmanos brasileiros encaram perseguição e preconceito crescentes sob 
novo governo. Disponível em: 
<https://theintercept.com/2016/10/05/muculmanossaoperseguidospelasautoridadesepreconceitonobra
sil/>. Acesso em: 17/03/2017. 
5 CASTRO, Cristina Maria de. A Construção de Identidades Muçulmanas: Um Enfoque 
Comparativo entre Duas Comunidades Paulistas. Revista de Ciências Sociais, vol. 57, nº 4, pp. 
1043 a 1076, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-
52582014000401043&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 17/03/2017. p. 1043. 
6 REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil: A História do Levante dos Malês em 1835. Edição 
revista e ampliada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.  p. 09. 
7 CASTRO, Cristina Maria de. A Construção de Identidades Muçulmanas: Um Enfoque 
Comparativo entre Duas Comunidades Paulistas. Revista de Ciências Sociais, vol. 57, nº 4, pp. 
1043 a 1076, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-
52582014000401043&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 17/03/2017.  p. 1047. 
8 KRUSE, Túlio. Muçulmanos brasileiros encaram perseguição e preconceito crescentes sob 
novo governo. Disponível em: <https://theintercept.com/2016/10/05/muculmanos-sao-perseguidos-
pelas-autoridades-e-preconceito-no-brasil/>. Acesso em: 10/03/2017. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-52582014000401043&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-52582014000401043&script=sci_abstract&tlng=pt
https://theintercept.com/2016/10/05/muculmanos-sao-perseguidos-pelas-autoridades-e-preconceito-no-brasil/
https://theintercept.com/2016/10/05/muculmanos-sao-perseguidos-pelas-autoridades-e-preconceito-no-brasil/
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ao tema específico da pesquisa, expor brevemente os principais aspectos da religião 

islâmica. 

 

1.1  GENERALIDADES 

O termo Islam deriva do árabe salam, que significa paz. Já a palavra 

muçulmano - termo correto para designar os seguidores da religião islâmica9 - 

significa “submisso a Deus”. 

 Os muçulmanos acreditam que existe apenas um Deus e Ele é responsável 

por toda a criação e regência dos mundos - a Terra, o Universo conhecido e os 

desconhecidos, o físico e o metafísico, o visível e o Invisível, tudo enfim. 

Esta Soberania é plena, não sendo compartilhada com absolutamente nada 

nem ninguém, de modo que o ser humano, em sua adoração ao Criador, deve se 

reportar somente a Ele, sem fazer uso de intermediários - sacerdotes, humanos 

virtuosos, outros seres da criação, etc. - para tal. Mesmo porque, no Islam, Deus é 

Onisciente, Oniouvinte e Onipotente, não necessitando de auxiliares. 

Há que se registrar também que Allah, a maneira como os muçulmanos se 

referem a Deus, não é o nome de Deus, mas apenas o significado deste vocábulo 

em árabe. A evidenciar isto o fato de também os cristãos, judeus e adeptos de 

outras crenças em geral que são falantes do idioma árabe se referirem a Deus 

utilizando o mesmo termo - Allah. 

A razão pela qual mesmo os muçulmanos cuja língua nativa não é o árabe se 

referem a Deus como Allah é o esforço de preservar ao máximo a Palavra Revelada 

- se, em toda tradução que se faz, de qualquer idioma, um pouco do sentido se 

                                                           
9 Como sintetiza Hammudah Abdalati: “Os muçulmanos não se consideram como um grupo racial ou 
étnico com algum monopólio exclusivo. A sua religião não deriva de algum homem ou lugar; é 
transcendente, eterna e universal. O nome correto da religião é Islam e os seus adeptos deverão 
ser designados corretamente por muçulmanos. No contexto religioso, a palavra Islam significa 
submissão voluntária à vontade de Deus e obediência à Sua Lei. A vontade de Deus é definida 
pelo Alcorão como boa e clemente, e a Sua Lei como a mais benéfica e equitativa. Qualquer ser 
humano que se lhe submeter e obedecer voluntariamente é, portanto, um muçulmano num 
estado moral do Islam. É neste sentido que o Alcorão considera Abrãao e todos os verdadeiros 
Profetas (anteriores a Muhammad) como muçulmanos e designa as suas religiões por uma única 
denominação, que é o Islam. Daqui resulta que, no conceito lato, o muçulmano não é exclusivamente 
o adepto de Muhammad; ele também segue Abrãao, Moisés, Jesus e os outros Mensageiros de 
Deus”. (grifos nossos) ABDALATI, Hammudah. O Islão em Foco. Tradução: Suleiman Valy Mamede. 
Lisboa: Editora Islâmica Internacional, 1978. 
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perde, o ideal é que se traduza o mínimo possível. Logo, mantém-se as orações, a 

palavra Deus e outras essenciais para a religião em árabe, a fim de evitar que o seu 

alcance e sentido se corrompa. 

O papel de Muhammad (não Maomé) é de um mero Mensageiro; um homem 

encarregado, como vários antes dele, de divulgar a palavra de Deus e portar-se de 

maneira exemplar. Ele não tem poderes sobrenaturais, nem papel de intercessor, 

visto que, como já exposto, isto iria de encontro ao dogma da Unicidade, base do 

Islam. 

Para os muçulmanos, no ano 610, o Profeta Muhammad recebeu a visita do 

anjo Gabriel e este começou a transmitir-lhe a revelação do Alcorão, a fim de 

confirmar o que fora revelado anteriormente aos demais Profetas que o 

antecederam, mas que havia sido corrompido ou adulterado pelos homens.  

Disto se extrai que os muçulmanos acreditam em todos os Profetas de Deus, 

conhecidos - Abraão, Noé, Jó, Ló, Jonas, José, Moisés, Zacarias, João, Jesus, etc. - 

e desconhecidos10, sendo o Profeta Muhammad, apenas o selo deles, o último dos 

Profetas.  

Os muçulmanos também crêem, além disso, na existência dos anjos, do 

destino, do livre-arbítrio, do dia do juízo e na veracidade de todos os Livros 

revelados por Deus (como a Torá, o Evangelho e o Alcorão). 

Conclui-se, assim, que o Islam foi revelado, segundo crêem os muçulmanos, 

para confirmar e consolidar a Mensagem Divina para toda a humanidade, sendo, 

portanto, absurdamente incorreto tratar o Islam como a religião dos árabes. 

 

1.2  DEVERES DO MUÇULMANO 

 

 A religião islâmica possui cinco mandamentos principais, tradicionalmente 

conhecidos como “os cinco pilares”, os quais estruturam a vida do muçulmano. São 

eles: O testemunho de fé (shahada), a oração (salat), a caridade (zakat), o jejum 

(siam) e a peregrinação (hajj). 

                                                           
10 Consta no Alcorão que foram enviados profetas a todos os povos, mesmo que o nome de todos 
eles não tenha sido citado. 
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O testemunho é a declaração da fé, mediante a qual o indivíduo torna-se 

muçulmano. Ele requer, em primeiro lugar, a convicção íntima, ou seja, a aceitação, 

pela razão e pelo coração, do significado das palavras a serem ditas. Feito isto, o 

indivíduo deve pronunciar, preferencialmente na presença de três muçulmanos, as 

palavras que resumem a crença islâmica: “Ach-hadu an lá iláha il-la Allah” 

(Testemunho que não há outra Divindade além de Deus), “Ach-hadu an-na 

Muhammadan Rassul-Allah” (Testemunho que Muhammad é o Seu Mensageiro).11 

Importa registrar aqui que, de acordo com a crença islâmica, todo ser humano 

nasce muçulmano (submisso a Deus), sendo a família e a sociedade que o 

direcionam para esta ou aquela religião. Assim, se o indivíduo nasceu no seio de 

uma família muçulmana, ele permaneceu no seu estado natural de submissão a 

Deus, não precisando prestar o testemunho ou realizar qualquer outro ato para que 

seja considerado muçulmano. Se, no entanto, foi conduzido a outro caminho ao 

longo da vida (abraçou outra religião ou o ateísmo), deve realizar a shahada, a qual 

não se trata de uma conversão (tornar-se outra coisa), mas de uma reversão 

(retornar ao que se era). 

O segundo pilar é a oração, o principal ato de adoração do muçulmano, que 

deve realizá-la cinco vezes ao dia em horários específicos12, determinados de 

acordo com a posição do sol no céu, a fim de que qualquer um que olhe para este 

saiba que é chegado o momento de rezar, tenha ou não um relógio em mãos.  

Ao realizar a oração, o muçulmano deve estar direcionado para a cidade de 

Meca, ato que simboliza a unidade de toda a comunidade islâmica (Ummah) - rezam 

todos voltados para o mesmo lugar, fazendo os mesmos movimentos e com os 

mesmos referenciais de horário. 

Acredita-se, ademais disso, que, no momento em que o Alcorão é recitado, 

revive-se o momento da Revelação e que, quando a prostração13 é feita, apenas a 

distância de um fio de cabelo separa o crente de Deus, tamanha a importância do 

ato dentro do Islam. 

                                                           
11 SALAM, Rafael Abdul. Os cinco pilares do Islam. Disponível em: <http://ecoislamico.info/os-cinco-
pilares-do-islam/>. Acesso em: 01/02/2017. 
12 Fajr, na alvorada, Zhur, ao meio-dia (quando o sol atinge seu ponto culminante - zênite), Asr, na 
metade da tarde, Magirb, no Crepúsculo, e Ichá, no início da noite. 
13 A oração islâmica envolve a realização de movimentos: inicia-se de pé, depois faz-se uma 
genuflexão e, em seguida uma prostração, na qual coloca-se a testa, nariz, mãos e joelhos no chão, 
em sinal de submissão total a Deus. 

http://ecoislamico.info/os-cinco-pilares-do-islam/
http://ecoislamico.info/os-cinco-pilares-do-islam/
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O terceiro pilar é o zakat, através do qual parte dos bens da Ummah, 

despendidos pelos mais abastados, são entregues aos seus membros mais 

necessitados, pois os bens não existem para serem gastos apenas com o conforto e 

luxo próprios. O Islam garante o direito de propriedade e resguarda todos os direitos 

a ela correlatos, porém os bens do muçulmano são considerados patrimônio de toda 

a Ummah, devendo ser empregados em benefício do bem comum. Isto porque o 

verdadeiro e legítimo dono da riqueza, assim como de tudo que existe nos Mundos, 

é Deus.14 

Assim é que, anualmente, todo muçulmano que tenha atingido a puberdade, 

esteja em gozo de plenas faculdades mentais e cujas condições financeiras estejam 

dentro ou acima do teto (nissab)15 especificado, deve retirar o equivalente a 2,5% do 

montante não movimentado durante um ano, após saldadas as dívidas e satisfeitas 

suas necessidades indispensáveis e de sua família, e distribuir aos legítimos 

beneficiários16.  

O zakat pode ser pago diretamente a essas pessoas, mas, havendo um 

Estado islâmico, é preferível que este realize a arrecadação e distribuição dos 

valores, evitando um possível constrangimento de quem os recebe. Mesmo porque, 

é preferível que o zakat seja pago o mais secretamente possível, a fim de que não 

se converta em vaidade e hipocrisia.17 

Além de ser uma questão de responsabilidade e harmonia social, o zakat 

desencoraja o entesouramento, pois incentiva os afortunados a manterem sua 

riqueza sempre circulando a fim de pagar menor quantia; empregam-na, destarte, 

em algo produtivo e, com isso, geram empregos. Espiritualmente, o zakat purifica o 

                                                           
14 SALAM, Rafael Abdul. Os cinco pilares do Islam. Disponível em: <http://ecoislamico.info/os-cinco-
pilares-do-islam/>. Acesso em: 01/02/2017. 
15 O teto é o equivalente a 85g de ouro ou 595g de prata. Ibidem. 
16 O zakat deve ser pago: 1) aos pobres - os que não podem trabalhar ou estão desempregados; 2) 
aos necessitados - os que, embora trabalhando, não possuem o necessário, não são lembrados para 
receber donativos, mas, por vergonha, não saem a pedir; 3) aos coletores do zakat - quando há um 
Estado islâmico que arrecada o zakat, os funcionários envolvidos no serviço são pagos com parte 
deste valor; 4) aos simpatizantes do Islam - não muçulmanos que nutrem simpatia declarada pelo 
Islam ou recém-revertidos, que, em decorrência da reversão, sofreram quaisquer dificuldades, como 
perda de bens, emprego, etc; 5) para fins de libertação de escravos ou prisioneiros de guerra; 6) aos 
endividados - aqueles que, por pressão das necessidades não possuem recursos para saldar as 
dívidas assumidas; 7) ao viajante - aqueles que necessitam de ajuda para retornarem aos seus lares 
por terem ficado desprovidos de recursos que lhes possibilitem o retorno; 8) na causa de Deus - 
abrange tudo que venha trazer benefício para os muçulmanos no campo social, econômico e religioso 
(ex:  construir escolas, hospitais beneficentes, mesquitas, bibliotecas, fornecer bolsas de estudos, 
investir em atividades de divulgação do Islam, etc). Ibidem.  
17 Ibidem. 

http://ecoislamico.info/os-cinco-pilares-do-islam/
http://ecoislamico.info/os-cinco-pilares-do-islam/
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coração de quem o dá da avareza e do egoísmo, e o de quem recebe da cobiça e da 

inveja.18 

Trata-se, portanto, de um dever do indivíduo e um direito da Ummah junto a 

ele, não sendo exatamente adequada a tradução da palavra zakat como caridade. 

Esta, amplamente valorizada e estimulada no Islam, enquadra-se melhor no 

conceito de sadakat - a ajuda que não tem fórmula ou destinatário especificado e 

pode abranger uma infinidade de ações, de um sorriso ao despender de bens 

materiais propriamente dito. 

Noutra linha, o quarto pilar torna essencial que o muçulmano que atingiu a 

puberdade e goza de perfeita saúde física e mental19 jejue durante o Ramadan, mês 

sagrado para os muçulmanos. O jejum consiste na abstenção de água, comida e 

relações sexuais do nascer ao pôr do sol, a fim de que o indivíduo possa 

desenvolver a disciplina e o autocontrole e experimentar um pouco da privação 

material, sensibilizando-se com os menos afortunados e aprofundando a compaixão 

para com eles (afinal, não há maneira melhor de compreender o problema do outro 

do que vivendo-o). 

Como não poderia deixar de ser, a prática religiosa e as boas obras devem 

ser intensificadas em todo o mês, já que se trata de um período de purificação, de 

aperfeiçoamento espiritual, um treinamento da conduta que deve ser praticada o ano 

inteiro.  

É interessante observar ainda que o Ramadan não possui uma data fixa20, 

visto que o calendário islâmico é lunar, e um dos motivos21 para isto é justamente 

permitir que todos os seres humanos experimentem as diferentes dificuldades que o 

jejum acarreta conforme a estação do ano em que ocorre - se a data fosse fixa, só 

um grupo vivenciaria os rigores do jejum no verão, por exemplo, quando os dias 

mais quentes e longos intensificam a sede, prolongam a fome e impõem um 

despertar mais adiantado para a oração do Fajr, aumentando o cansaço.   

                                                           
18 Ibidem. 
19 Estão liberados: O enfermo, o idoso, o viajante, a gestante e a lactante, a mulher menstruada ou 
em resguardo pós-parto, o portador de doença crônica e a criança. 
20 Inicia-se com o início do 9º ciclo lunar (nono novelúnio). 
21 O outro (e principal) é ser esta a forma natural de cômputo do tempo: Observa-se as mudanças das 
fases da lua e, com isso, a passagem das semanas e dos meses. O sol, sempre uniforme, não 
permite a contagem do tempo sem mecanismos artificiais. 
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Por fim, o quinto pilar determina que, ao menos uma vez na vida, todo 

muçulmano que tenha condições físicas, mentais e financeiras22, realize a 

peregrinação à Meca (Hajj). O Hajj consiste na prática de um conjunto de rituais 

realizados pelo Profeta Abraão e sua família, quando este foi incumbido por Deus da 

missão de construir, juntamente com seu filho Ismael, a Kaaba23, destinada a ser um 

local de oração e encontro para todos os monoteístas ao longo dos tempos. 

O Hajj é uma das maiores demonstrações de que o Islam é uma religião 

universal, que crê na Unicidade de Deus e, consequentemente, na unicidade da 

Mensagem revelada ao longo dos tempos a todos os Profetas. Afinal, como dito, 

nele os muçulmanos executam uma prática do Profeta Abraão, não do Profeta 

Muhammad. 

Congregam-se, em espírito de fraternidade, muçulmanos de todas as 

nacionalidades, etnias24 e classes sociais para adorar a Deus. Vestem-se de 

maneira igual25 e rezam de maneira igual, eliminando-se, com isso qualquer 

distinção mundana - um rei e um mendigo rezam lado a lado sem que ninguém 

saiba quem é quem.  

Ao final do Hajj, cada peregrino sacrifica um carneiro, relembrando o sacrifício 

do Profeta Abraão, que prontamente dispôs-se a sacrificar seu filho, Ismael, quando 

solicitado por Deus. Este, porém, em Sua Misericórdia, liberou-o do sacrifício e 

indicou um carneiro a ser abatido no lugar do rapaz, tendo sido a primeira requisição 

apenas um teste de fé. Registre-se, por importante, que o animal abatido no Hajj 

serve de alimento - uma parte é comida pelo peregrino e a outra doada aos pobres. 

O ato sacrifical é meramente simbólico, já que Deus de nada precisa. 

Além dos cinco pilares, os muçulmanos possuem outras obrigações, não tão 

fundamentais como aqueles (que são a base e a essência da religião), mas 

igualmente relevantes. 

                                                           
22 O Hajj deve ser realizado com dinheiro lícito, após saldadas todas as dívidas e separado dinheiro 
suficiente para suprir as necessidades da família durante o período em que o peregrino estiver fora 
em razão da peregrinação. SALAM, Rafael Abdul. Os cinco pilares do Islam. Disponível em: 
<http://ecoislamico.info/os-cinco-pilares-do-islam/>. Acesso em: 01/02/2017. 
23 Ibidem. 
24 É sabido que foi após a realização do Hajj que Malcom X mudou seu pensamento sobre a maneira 
mais adequada de enfrentar o racismo - do ódio aos brancos, passou a defender a igualdade entre 
todas as pessoas. 
25 Os peregrinos raspam a cabeça e utilizam apenas dois panos brancos para se vestir - um 
amarrado em volta da cintura e outro em torno do tronco. 

http://ecoislamico.info/os-cinco-pilares-do-islam/
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O muçulmano deve comparecer à Mesquita para a oração de sexta-feira 

(Salat al Jumah), que é realizada em substituição à oração do meio-dia e é 

precedida por um sermão realizado pelo Imam26, consistente em lições sobre a 

religião e conselhos sobre a vida em sociedade. Também deve atender às orações 

de Eid al-Fitr e Eid al-Adha, os dois únicos feriados muçulmanos, que marcam, 

respectivamente, o fim do jejum do Ramadan e o término da peregrinação à Meca. 

No quesito alimentação, deve restringir-se aos alimentos halal (lícitos, em 

árabe), abstendo-se da carne de animais mortos, do sangue, da carne de porco, do 

álcool e demais substâncias entorpecentes, dentre outros.27 O principal objetivo é a 

preservação da saúde humana (já que muitos desses itens são propícios à 

transmissão de doenças), da sociedade e da auto-consciência (no caso dos 

entorpecentes). 

No caso das carnes permitidas, para que sejam consideradas halal, é 

necessário também que o animal tenha sido abatido conforme preceitos islâmicos 

específicos, que visam reduzir ao máximo o sofrimento do mesmo no momento da 

morte. Isto porque o conceito de halal não existe apenas para proibir o ser humano 

de consumir determinadas coisas maléficas para sua saúde e para a sociedade, 

mas também para promover uma vida equilibrada, o que requer o respeito, o 

cuidado e a harmonia com todas as formas de vida. 

Por fim, cabe falar do hijab. De acordo com os ensinamentos islâmicos, toda 

mulher que atingiu a puberdade deve, ao estar na presença de homens que não 

sejam seus parentes próximos, cobrir o corpo e os cabelos, deixando apenas à 

mostra o rosto, mãos e pés. Também não deve usar roupas apertadas, 

transparentes ou itens que chamem atenção excessiva para a sua forma física. 

Este mandamento tem três razões básicas: Proteger a mulher de olhares 

maliciosos e de condutas atentatórias à sua dignidade sexual; Garantir que, ao 

                                                           
26 O Imam é a pessoa que dirige as orações em determinada comunidade. Não é necessariamente 
um Sheikh (que é um sábio em assuntos islâmicos, um profundo conhecedor da Shariah), nem se 
trata de um sacerdote, já que não tem autoridade normativa nem nenhum privilégios religiosos sobre 
os demais. A sua função é apenas de aconselhamento. 
27 “Estão-vos vedados: a carniça, o sangue, a carne suína e tudo o que tenha sido sacrificado com a 
invocação de outro nome que não seja o de Allah; os animais estrangulados, os vitimados a golpes, 
os mortos por causa de uma queda, ou chifrados, os abatidos por feras, salvo se conseguirdes 
sacrificá-los ritualmente; o (animal) que tenha sido sacrificado nos altares. (...) Mas quem, obrigado 
pela fome, sem intenção de pecar, se vir compelido a (alimentar-se do vedado), saiba que Deus é 
Indulgente, Misericordiosíssimo”. (Alcorão 5:3) 
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interagir em sociedade, ela seja julgada unicamente pelo seu caráter, inteligência e 

religiosidade (e não pela sua aparência); Identificá-la como muçulmana, como serva 

de Deus. 

É evidente que em um mundo ideal ninguém deveria temer por violações à 

sua dignidade sexual ou por um julgamento superficial, mas acontece que o mundo 

não é um lugar seguro e justo, então é melhor que se evitem estes riscos. Um 

exemplo cotidiano e banal para ilustrar a questão: Ninguém tem o direito de roubar 

os pertences de ninguém, mas o que é melhor fazer ao caminhar na rua durante à 

noite - guardar o celular ou navegar distraidamente nas redes sociais? 

O hijab também se insere no regramento geral de que todos os muçulmanos, 

homens e mulheres, devem cultivar a modéstia e a castidade, não se deixando 

escravizar pela moda e reservando suas características físicas para o âmbito do 

matrimônio.  

Neste espírito, também os homens possuem um código de vestimenta: é-lhes 

vedado, na presença de mulheres que não sejam suas parentes próximas, exibir a 

região que vai do umbigo aos joelhos (não podem andar sem camisa ou usar 

shorts), vestir roupas apertadas e transparentes e utilizar de peças de ouro ou de 

seda (estas liberadas para as mulheres). Eles também devem deixar a barba crescer 

e retirar os bigodes, a fim de que sejam identificados como muçulmanos, como 

servos de Deus. 

Registre-se ainda, por importante, que, como em tudo na religião, não há 

compulsão em usar o hijab, pois que os atos de fé no Islam, forma de monoteísmo 

puro, se dão apenas entre indivíduo e Criador, sem intermediários para disciplinar ou 

policiar aquele. Como sempre afirma o Sheikh Ahmad Abdul Hameed, Imam do 

Centro Cultural Islâmico da Bahia, em seus sermões de sexta-feira, “o Islam não tem 

polícia”. 

Assim é que, embora o hijab seja um dever, somente a Deus cabe fiscalizar o 

seu cumprimento, no Dia do Juízo Final, cabendo a escolha de usá-lo ou não usá-lo 

à mulher muçulmana, tal qual cabe a todo muçulmano a escolha de rezar ou não, 

jejuar ou não, enfim, seguir adequadamente as regras da religião ou não. O 

indivíduo é livre, dotado de livre-arbítrio, e, portanto, pode fazer as escolhas que 

quiser. 
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O Islam, desta forma, ao contrário do que é difundido no Ocidente, não 

oprime as mulheres, ele as respeita e protege, assegurando-lhes, ainda, um estatuto 

muito avançado, principalmente quando comparado à evolução dos direitos 

femininos no ocidente. 

Somente a título de exemplo, o Islam garantiu expressamente às mulheres, 

há mais de 1400 anos, o direito ao voto e à participação política, à herança e à 

gerência dos próprios bens, ao divórcio e ao prazer sexual28, à escolha de com 

quem se casará e à manutenção de seu nome de solteira, bem como à educação, 

ao trabalho e ao lazer. O Islam também ensina que o ser mais honrado abaixo de 

Deus é a mãe, mulher abaixo de cujos pés está o Paraíso, e que o mais honrado 

entre os homens é aquele que melhor tratar sua esposa.29 Nota-se, pois, que a 

mulher possui uma posição extremamente valorizada dentro da religião islâmica. 

Esclarecidas, assim, algumas das principais práticas islâmicas, exporemos 

agora, em item em apartado em razão da sua relevância para desconstrução do 

discurso islamofóbico que associa o Islam ao terrorismo, o significado de Jihad, 

Sharia e Califado. 

 

1.2.1  JIHAD, SHARIA E CALIFADO 

 

Embora não esteja dentro dos cinco pilares, sendo, antes, uma consequência 

da aceitação da Unicidade, uma das obrigações mais relevantes do muçulmano é 

realizar o jihad, ou seja, o esforço pela causa de Deus, e isto se aplica em todos os 

níveis - esforçar-se pela causa de Deus é cumprir cada um dos cinco pilares, é 

respeitar a natureza, é controlar as paixões e demais ímpetos que corrompem o 

caráter, é remover a injustiça… enfim, fazer o bem de uma forma geral. 

Costuma-se dividir o jihad em dois tipos, jihad maior e jihad menor. O jihad 

maior é o esforço que o muçulmano faz individualmente para seguir a vontade de 

Deus. Trata-se de um empenho contínuo para correção dos próprios defeitos e 
                                                           
28 A regra é extraída do seguinte Hadice: “O Profeta Muhammad (SAAS) disse: "Não tenhais relações 
com vossas esposas como os animais. Que haja entre vós uma ligação! Perguntaram-lhe: Que 
ligação é essa? Então disse: O beijo e a conversa”. AL-NUR, Marcos Jabal. Direitos da Mulher no 
Islam. Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos. Disponível em: 
<http://ibeipr.com.br/artigos.php?id_artigo=191>. Acesso em: 20/03/2017. 
29 Ibidem. 

http://ibeipr.com.br/artigos.php?id_artigo=191
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aperfeiçoamento da conduta, “ou seja, seguir o Islam corretamente procurando fazer 

tudo que agrada a Deus e se afastar de tudo que O desagrada”.30 O esforço em 

jejuar, usar hijab, comer somente comida halal, é, pois, jihad maior. 

Já o jihad menor é todo o esforço que o muçulmano realiza pela causa de 

Deus no plano coletivo, abrangendo desde retirar obstáculos do caminho (como uma 

casca de banana da calçada, ou o lixo do mar ou rio) à divulgar o Islam no campo 

intelectual.31 

O jihad menor pode também abranger o combate, circunstância em que 

assume o caráter de uma luta pelo direito de ser muçulmano e praticar o Islam 

quando este direito está sendo violentamente obstado.32 Esta é a única forma de 

combate autorizada no Islam. É voltada à autodefesa e à proteção dos membros da 

Ummah que estejam sendo atacados ou oprimidos33, de modo que totalmente 

inadmissível  o combate fortuito ou voltado à mera conquista ou exploração: 

Combatei, pela causa de Allah, aqueles que vos combatem; 
porém, não pratiqueis agressão, porque Allah não estima 
os agressores. (Alcorão, 2: 190). 
 
Ele permitiu o combate aos que lutaram porque foram 
ultrajados; em verdade, Allah é Poderoso para socorrê-los. 
São aqueles que foram expulsos injustamente de seus 
lares só porque disseram: Nosso Senhor é Allah! E se 
Allah não tivesse refreado os instintos malignos de uns em 
relação aos outros, teriam sido destruídos mosteiros, igrejas, 
sinagogas e mesquitas onde o nome de Allah é 
frequentemente celebrado”. (Alcorão, 22:39-40). 
 

Mesmo quando autorizada a guerra, há uma ética a regê-la - é proibido: matar 

mulheres, idosos e crianças; combater sacerdotes; realizar tortura ou 

esquartejamento; cometer traição; mutilar cadáveres; danificar ou queimar as 

árvores; matar os animais; e eliminar ou retirar os alimentos do inimigo. Há, também 

o dever de custear as despesas do prisioneiro de guerra e tratá-lo com brandura e 

dignidade.34   

                                                           
30 ISBELLE, Sami Armed. O Estado Islâmico e sua Organização. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2007. p. 51. 
31 Ibidem 
32 Ibidem. 
33 BERRY, Zakaria el. Os Direitos Humanos no Islam.Tradução: Samir El Hayek. São Bernardo do 
Campo: Centro de Divulgação do Islam para a América Latina, 1989. p.42. 
34 ELSERGANY, Ragheb. A Civilização Islâmica: A ética da guerra no Islam. Traducão: Sheikh 
Ahmad Mazloum. Disponível em: <http://www.cheikhs.org/pt-br/2015-03-02-17-31-05/a-civilizacao-
islamica/35-a-etica-da-guerra-no-islam.html>. Acesso em: 23/03/2017 // IQRA Islam. O Islam 

http://www.cheikhs.org/pt-br/2015-03-02-17-31-05/a-civilizacao-islamica/35-a-etica-da-guerra-no-islam.html
http://www.cheikhs.org/pt-br/2015-03-02-17-31-05/a-civilizacao-islamica/35-a-etica-da-guerra-no-islam.html
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Logo, o terrorismo, evidentemente, não é permitido. Trata-se de ato atroz, que 

ataca pessoas inocentes em meio a seus afazeres diários, causando pânico, 

sofrimento e destruição fortuita. Está fora da ética de guerra e é completamente 

contrário ao espírito pacífico do Islam, que expressamente afirma que “(...) quem 

matar uma pessoa, sem que esta tenha cometido homicídio ou semeado a 

corrupção na terra, será considerado como se tivesse assassinado toda a 

humanidade; quem a salvar, será reputado como se tivesse salvo toda a 

humanidade”.35 

Jihad, portanto, nada tem a ver com “guerra santa”36, como alguns veículos 

comunicativos costumam traduzir o termo. Todo aquele que aceita a Unicidade de 

Deus e a Ele se submete completamente (muçulmano) deve realizar um esforço 

(jihad), tanto individual como no plano coletivo, para cumprir Suas determinações e 

realizar Sua vontade, que é inerentemente boa e pacífica. Logo, todo verdadeiro 

muçulmano é, por definição, um pacifista e um praticante da jihad, mas a deturpação 

e a apropriação deste conceito pela mídia ocidental tornou impossível que eles 

assim se definam. 

Quanto à Sharia, trata-se de todas as normas que Deus prescreveu para os 

seres humanos, versando sobre a crença, a forma de adoração, a moral, normas de 

alimentação e vestimenta, a organização política, o sistema econômico, a disciplina 

ambiental, tudo enfim. Isto porque o Islam não é só uma religião, no sentido utilizado 

atualmente. Ele abrange, além de questões espirituais, toda a organização da vida. 

Alguns o descrevem como um sistema holístico, mas a questão fica melhor expressa 

no conceito de Tawhid - Unicidade: Deus é Único e tudo que existe está submetido à 

Sua regência, logo a Sua lei deve ser aplicada em todos os aspectos da vida. 

As fontes da Sharia são o Alcorão, a Sunna (os ditos e práticas do Profeta 

Muhammad, compilados nos chamados livros de Hadices), o consenso dos sábios e 

a analogia. Tal qual no sistema jurídico brasileiro, o recurso a normas de grau 

inferior, como o consenso dos sábios, só ocorre quando não há uma resolução 

específica para o caso concreto nas de grau superior. É sempre realizada, além 

                                                                                                                                                                                     
realmente se espalhou pela Espada? Disponível em: <http://iqaraislam.com/o-islam-realmente-se-
espalhou-pela-espada/>. Acesso em: 23/03/2017. 
35 Alcorão, 5:32. 
36 Para se ter uma ideia, guerra santa em árabe seria “harb al mukadass”, expressão que não é 
encontrada em parte alguma do Alcorão, da Sunnah, nem da literatura religiosa islâmica. ISBELLE, 
Sami Armed. O Estado Islâmico e sua Organização. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. p. 50. 

http://iqaraislam.com/o-islam-realmente-se-espalhou-pela-espada/
http://iqaraislam.com/o-islam-realmente-se-espalhou-pela-espada/
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disso, uma interpretação em conformidade com o Alcorão e a Sunnah37 e há 

técnicas específicas para a formação da jurisprudência38, sobre as quais, no entanto, 

não cabe entrar em detalhes por fugirem em demasia ao tema deste trabalho. 

Embora, nos aspectos individuais (ou seja, todas as obrigações comentadas 

no item anterior), deva ser seguida por todos os muçulmanos onde quer que 

estejam, nos aspectos coletivos (sistema penal, político, etc), pelo seu próprio 

fundamento (a aceitação do Tawhid), a Sharia só pode ser aplicada em um Estado 

Islâmico39, em um Estado em que a maioria dos cidadãos tenham previamente se 

submetido completamente à Deus e desejem viver em absoluta conformidade com a 

Sua vontade. Do contrário, se trataria, no fim das contas, de imposição religiosa, 

algo que é vedado pelo Islam (conforme melhor detalhado no item seguinte).  

Portanto, nenhum muçulmano pode defender que a Sharia seja aplicada à 

força no mundo inteiro. Isso só seria cabível se o mundo inteiro se tornasse 

muçulmano (e aí não se trataria mais uma aplicação forçada, logicamente). 

Atualmente, nenhum país do mundo aplica integralmente a Sharia, o que é o 

mesmo que dizer que nenhum país a aplica; afinal, se eu aplico somente a parte do 

Código Civil Brasileiro sobre o direito das obrigações, por exemplo, e ignoro as 

normas que versam sobre a capacidade ou sobre os direitos da personalidade, eu 

não estou aplicando o Código Civil Brasileiro, mas uma outra coisa, um outro 

ordenamento jurídico, com valores totalmente distintos, que possui apenas algumas 

normas similares ao Código Civil Brasileiro. 

Finalmente, o Califado é a forma de governo do Estado Islâmico, o qual tem 

como objetivo organizar a sociedade de maneira que o cumprimento da Sharia, das 

normas de Deus, seja facilitado para os muçulmanos. O califa é eleito em um 

sistema de votação duplo - primeiro, um grupo de sábios islâmicos (shura) se reúne 

e indica um muçulmano ou muçulmana que seja justo(a), tenha grande 

conhecimento da Sharia e tenha as capacidades necessárias para o exercício da 

função (liderança, habilidade de gestão, etc). Em seguida, a pessoa escolhida é 

submetida à consulta pública (baiyah), na qual cada cidadão e cidadã manifesta se 

                                                           
37 Ibidem, p.138-142. 
38 Para uma visão global da jurisprudência islâmica, ver ISBELLE, Sami Armed. O Estado Islâmico e 
sua Organização. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. p 138-176. 
39 Ibidem, p. 04. 
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aceita ou não a pessoa indicada. Caso rejeitem-na, o processo se repete, com nova 

indicação da shura e baiyah pública, até que o(a) califa seja eleito(a).40 

A forma de colheita dos votos na baiya não é rígida, variando conforme as 

contexto em que a comunidade esteja inserida. Por exemplo: em uma comunidade 

pequena, pode se dar de forma verbal, mas em uma comunidade muito grande isto 

é inviável, devendo ser escolhido um outro modo.41 

Quanto aos membros da shura, eles ou elas devem ser pessoas que 

detenham conhecimento e a confiança da comunidade, e que reúnam as mesmas 

características que o califa deve possuir, sendo a forma de sua eleição variável. 

Além da indicação do califa para a baiya pública, cabe à shura aconselhá-lo, 

fiscalizá-lo e elaborar leis sobre assuntos novos (ex: internet), não focados pela 

legislação islâmica, mas sempre tendo a Sharia como parâmetro.42 

Percebe-se, pois, que não é possível alguém se auto-proclamar califa, como 

fez o líder do repugnante grupo terrorista que se auto-denomina de Estado Islâmico 

(ISIS). Ele não detém nenhuma das características necessárias para ser um califa, 

não chegou ao “poder” de acordo com as normas da Sharia e também não as aplica, 

de modo que sua organização criminosa não possui nada de islâmica. Afinal, ao 

contrário dela, o Islam ordena a paz, a justiça e a tolerância, esta o último tema de 

nossa exposição sobre a religião islâmica. 

 

1.3 A TOLERÂNCIA NO ISLAM 

 

O muçulmano deve buscar viver em harmonia com todos a sua volta, sejam 

seus irmãos muçulmanos ou não-muçulmanos, fazendo para isso todo o esforço 

interno (jihad maior) que venha a ser necessário. 

Para essa convivência pacífica, a tolerância é fundamental, sendo 

assegurado aos adeptos de outras religiões não só o direito à liberdade religiosa43 

                                                           
40 Ibidem, p. 10-17. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem, p. 18-23. 
43 Outro caminho não seria sequer lógico, já que “(...) a fé, que é a essência da religião, é a 
submissão do espírito. Portanto, esta submissão não poderá ser assegurada por constrangimento, 
mas por intermédio de provas e da razão”. ABDA, Mohamad. Exegese da Luz. v.3. apud, BERRY, 
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(“Não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do 

erro”44; “Dize-lhes: A verdade emana do vosso Senhor; assim, pois, que creia 

quem desejar e descreia quem quiser”45), como também o direito à igual proteção 

pelo Estado Islâmico. 

Em consonância com este mandamento alcorânico, na época do Profeta 

Muhammad, quando uma nova região era conquistada, era permitido aos seus 

habitantes a manutenção dos seus credos, prática incomum nas guerras em que 

outras nações saiam vencedoras.46 Mesmo após a sua morte, durante todo o 

Império Islâmico, a postura foi mantida, conforme atesta a Enciclopédia Saga:  

Num exemplo de tolerância religiosa que a Europa estava 
longe de seguir, conviveram pacificamente com os cristãos e 
os judeus que, perseguidos pelo continente, buscavam refúgio 
na Espanha Moura. (...) Mesquitas, catedrais e sinagogas 
construídas na Espanha durante a dominação islâmica 
testemunham a exemplar tolerância religiosa dos árabes - que 
os cristãos jamais imitaram.47 
 

Também era livre a prática dos cultos e devoções distintos da religião oficial, 

algo que no Brasil, por exemplo, só veio ocorrer com o advento da Constituição 

Republicana de 1891 (pela Carta de 1824 a prática religiosa distinta da oficial 

deveria ficar restrita aos domicílios, sendo punida qualquer manifestação exterior). 

Sobre o tema, narra-se que quando Ômar Ibn Alkhatab, o segundo Califa, foi 

com um contingente de seu exército a Jerusalém para concluir um tratado de paz 

com seus habitantes, ele viu as ruínas de uma construção quase soterrada. 

Informado de que se tratava de um templo judaico destruído pelos romanos, ele 

prontamente começou a remover a terra e transportá-la em seu manto para longe 

dali, gesto este imitado pelo seu exército. Em pouco tempo o templo estava limpo e 

foi reaberto para o culto dos judeus.48 

                                                                                                                                                                                     
Zakaria el. Os Direitos Humanos no Islam.Tradução: Samir El Hayek. São Bernardo do Campo: 
Centro de Divulgação do Islam para a América Latina, 1989. p.19-20. 
44 Alcorão, 2:256. 
45 Alcorão, 18:29. 
46 IQRA Islam. O Islam realmente se espalhou pela Espada? Disponível em: 
<http://iqaraislam.com/o-islam-realmente-se-espalhou-pela-espada/>. Acesso em: 23/03/2017. 
47 Enciclopédia Saga: A grande História do Brasil. Ed. Abril Cultural. apud, ISBELLE, Sami Armed. O 
Estado Islâmico e sua Organização. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007.  p. 71. 
48 BERRY, Zakaria el. Os Direitos Humanos no Islam.Tradução: Samir El Hayek. São Bernardo do 
Campo: Centro de Divulgação do Islam para a América Latina, 1989. p.37-38. 

http://iqaraislam.com/o-islam-realmente-se-espalhou-pela-espada/


25 
 

Isto porque o muçulmano não tem só a obrigação negativa de respeitar a 

crença e culto do outro, mas também tem a obrigação positiva de ajudar os adeptos 

do Livro (judeus e cristãos) a praticarem suas religiões da melhor forma possível, 

visto que eles também adoram o Deus Único, e toda adoração dirigida a Ele deve 

ser facilitada. 

Em tal sentido, Ômar escreveu no tratado com os habitantes de Jerusalém:  

Eis o que o servo de Deus, Ômar Ibn Alkhatab, o Emir dos 
Crentes, garante ao povo de Jerusalém: Ele lhes garante a 
paz, e a segurança, a proteção deles e de suas propriedades, 
de suas igrejas e templos. Suas igrejas não poderão ser 
ocupadas por outros, nem podem ser demolidas ou reduzidas, 
e as propriedades das igrejas não poderão ser violadas. Eles 
não poderão ser oprimidos por causa de sua religião, e 
nenhum deles poderá ser injuriado.49 
 

Este respeito também se expressa em assuntos mais delicados, como por 

exemplo no ser facultativo aos não-muçulmanos, em um Estado Islâmico, o 

pagamento do imposto anual (zakat) pago pelos muçulmanos.  

A imposição do zakat a todos, muçulmanos e não-muçulmanos, seria uma 

violação à liberdade religiosa destes, pois que compelidos à uma caridade 

indesejada, prescrita por uma religião que não a sua. Por isso, o Islam prescreve 

que os não-muçulmanos que não desejem pagar o zakat contribuirão para a 

manutenção do Estado de outra forma, pagando um imposto alternativo. 

No Alcorão, também há especificação clara sobre a maneira adequada de se 

convocar à religião, sendo exigido o diálogo cortês e o respeito à crença do outro:  

Convoca (os humanos) à senda do teu Senhor com 
sabedoria e uma bela exortação; dialoga com eles de 
maneira benevolente, porque teu Senhor é o mais 
conhecedor de quem se desvia da Sua senda, assim como é 
o mais conhecedor dos encaminhados. (Alcorão, 16:125) 
 
E não disputeis com os adeptos do Livro50, senão da melhor 
forma, exceto com os iníquos, dentre eles. Dizei-lhes: Cremos 
no que nos foi revelado, assim como no que foi revelado 
antes; nosso Deus e vosso são Um e a Ele nos submetemos. 
(Alcorão, 29:46) 
  

                                                           
49 Ibidem, p. 38. 
50 O Alcorão refere-se, em diversas passagens, aos judeus e aos cristãos como Povos do Livro, visto 
que a eles também foram revelados Livros Divinos - a Torá e o Evangelho. 
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O combate, como já exposto, só é autorizado sob a forma de autodefesa, não 

podendo, portanto, ser utilizado para imposição religiosa, a qual é uma prática, 

repita-se, terminantemente proibida.  

O Alcorão também exorta todos muçulmanos a proteger as pessoas de outras 

crenças caso estas assim solicitem e a se relacionar com elas de forma gentil e 

equânime: 

Se alguns dos idólatras procurar a tua proteção, ampara-
o, para que escute a palavra de Allah e, então, escolta-o até 
que chegue ao seu lar”. (Alcorão, 9:6)  
 
Allah nada vos proíbe, quanto àqueles que não vos 
combateram pela causa da religião e não vos expulsaram dos 
vossos lares, nem que lideis com eles com gentileza e 
eqüidade, porque Allah aprecia os eqüitativos. Allah vos 
proíbe apenas entrardes em privacidade com aqueles que vos 
combateram na religião, expulsaram-vos de vossos lares ou 
que cooperaram na vossa expulsão”. (Alcorão, 60:8-9). 

 

Conclui-se, desta forma, por todo o exposto neste capítulo, que o Islam é uma 

religião pacífica, que respeita todas as formas de vida e, em especial, todos os 

indivíduos, homens e mulheres. Os muçulmanos não desejam converter o mundo à 

força e nem impor o seu modo de vida a ninguém. Eles querem apenas que o seu 

direito à alteridade e à liberdade religiosa seja respeitado em todas as suas 

dimensões - estas, estudadas no capítulo a seguir. 
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2 A LIBERDADE RELIGIOSA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

 Para um adequado dimensionamento do problema da Islamofobia, antes de 

qualquer investigação de natureza política ou sociológica, é preciso que primeiro se 

avalie a questão do ponto de vista do indivíduo singularmente considerado. Dedicar-

nos-emos, pois, no presente capítulo, a analisar os fundamentos e a extensão do 

direito do indivíduo a ter uma crença e praticá-la.  

 

2.1 DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Embora a busca por compreender a natureza da pessoa humana (e, 

consequentemente, os atributos indissociáveis de sua essência) seja algo que 

acompanha o homem desde o seu despertar para a razão51, a positivação de uma 

gama de direitos pertencentes ao ser humano pelo simples fato de ser humano é um 

fato relativamente recente na História ocidental. 

Inaugurado com a Magna Carta (1215), que reconheceu aos nobres ingleses 

direitos gerais de proteção à propriedade, à liberdade de locomoção e contra a 

prisão arbitrária, o processo de positivação dos direitos individuais assume, 

inicialmente, a forma de uma autolimitação do poder por parte do Estado. Não se 

pode falar ainda, contudo, em direitos fundamentais, visto que somente foram 

contempladas determinadas classes da sociedade medieval.52  

É com as declarações de direitos que as liberdades estamentárias evoluem 

para liberdades genéricas, abrangendo a totalidade de cidadãos. Ainda na 

Inglaterra, tem-se, no âmbito da Revolução Gloriosa, a Petition of Rights (1628), o 

Habeas Corpus Act (1679) e o Bill of Rights (1689), que, dirigindo-se à monarquia, 

definem as garantias eleitas como direitos naturais de seu povo. O parlamento, 

entretanto, só passou a ser também vinculado pelos direitos fundamentais a partir da 

                                                           
51 Fábio Comparato aponta que a elaboração do conceito de pessoa como sujeito de direitos 
universais encontra, no ocidente, pelo menos cinco fases de construção teórica: Grega, Cristã, 
Kantiana, Axiológica e Existencialista. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos 
direitos humanos. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 24-49. 
52 SARLET, Ingo Wolfang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. ver. Atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009. p.41. 
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Declaração de Direitos do povo da Virgínia (1776), que, no contexto da Revolução 

Americana, conclamou a universalidade e supremacia dos direitos naturais sobre 

todos os poderes públicos.53 

 Com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789), conquista 

maior da Revolução Francesa, os direitos positivados revelam aspiração universal e 

abstrata, sendo dito por alguns que “(...) enquanto os americanos tinham apenas 

direitos fundamentais, a França legou ao mundo direitos humanos”54. Estes últimos, 

porém, só foram aceitos documentalmente pelas nações como tais a partir da 

internacionalização dos direitos, iniciada na segunda metade do século XIX, com a 

Convenção de Genebra de 1864, que fundou a Cruz Vermelha, e levada à cabo no 

segundo pós-guerra, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 194855. 

Da primeira fase garantidora de direitos de liberdade, seguiram-se (e seguem-

se) muitas outras etapas de consagração, reinterpretação56 e expansão de direitos, 

demonstrando que “(...) os direitos fundamentais são, acima de tudo, fruto de 

reivindicações concretas, geradas por situações de injustiça e/ou de agressão a 

bens fundamentais e elementares do ser humano”57.  

Noutra linha, verifica-se que a terminologia a designar os direitos inalienáveis 

do ser humano também já passou por grandes mudanças, sendo alvo, até hoje, de 

disputas doutrinárias.  

Alguns os chamam de liberdades públicas, utilizando expressão surgida na 

França do século XVIII para designar o conjunto de direitos de defesa do indivíduo 

contra interferências do Estado. A denominação, porém, é tida como limitada, haja 

                                                           
53 Ibidem, p.41-43. 
54 Ibidem, p.44. 
55 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p. 67-70. 
56 Crítico dos que defendem a existência de uma quarta ou quinta gerações/dimensões de direitos 
fundamentais, Sarlet afirma que “(...) na esfera do direito constitucional interno, esta evolução se 
processa habitualmente não tanto por meio da positivação destes “novos” direitos fundamentais no 
texto da Constituição, mas principalmente em nível de uma transmutação hermenêutica e da criação 
jurisprudencial, no sentido do reconhecimento de novos conteúdos e funções de alguns direitos já 
tradicionais”. SARLET, Ingo Wolfang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. ver. Atual e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2009. p.53 
57 Ibidem, 52-53. 
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vista não abranger os direitos sociais e econômicos, atendo-se ao status 

negativus.58  

Sob o nome direitos individuais, por outro lado, aglomeram-se prerrogativas 

relacionadas ao indivíduo isoladamente considerado, apartando-se os direitos civis 

dos direitos políticos. Já direitos subjetivos é termo estritamente técnico, que traduz 

os direitos conferidos à pessoa de acordo com as regras de determinado 

ordenamento jurídico. Tal nomenclatura é severamente criticada por implicar (dada a 

existência dos direitos subjetivos ser fruto de uma ação estatal) na possibilidade de 

seus titulares disporem, renunciarem ou transferirem esses direitos, que são, em 

princípio e por sua própria natureza, inalienáveis e imprescritíveis.59 

Em sentido análogo, direitos públicos subjetivos costuma designar uma 

situação jurídica subjetiva do indivíduo em face do Estado, representando uma 

autolimitação estatal em favor do interesse privado. Como, porém, desde a segunda 

geração dos direitos fundamentais, entende-se que cabe ao poder público uma 

atuação positiva para o gozo destes direitos, o conceito encontra-se superado.60 

É, assim, na dicotomia Direitos Humanos X Direitos Fundamentais que se 

encontra a parte mais relevante do debate.  

Tradicionalmente, o termo direitos humanos abarca uma concepção mais 

voltada ao direito natural, significando uma gama de prerrogativas que pertencem ao 

ser humano por sua própria condição, independentemente de reconhecimento 

estatal. São, pois, em princípio, universais e atemporais.  

Os direitos fundamentais, por seu turno, estariam relacionados ao 

reconhecimento de garantias essenciais ao indivíduo ou à coletividades de 

indivíduos dentro de um determinado ordenamento jurídico, estando, desta feita, 

situados no tempo, no espaço e imersos no fenômeno cultural. 

Na síntese de Sarlet: 

Em que pese sejam ambos os termos (“direitos humanos” e 
“direitos fundamentais”) comumente utilizados como 
sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de passagem, 
procedente para a distinção é de que o termo “direitos 
fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano 
reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 

                                                           
58 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Jus Podivm, 2008. p.513. 
59 Ibidem. p.514. 
60 Ibidem. p.515. 
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positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão 
“direitos humanos” guardaria relação com os documentos de 
direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas 
que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada 
ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade 
universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que 
revelam um inequívoco caráter supranacional 
(internacional).61 

 

É possível notar, todavia, que esta definição de direitos fundamentais atém-se 

à uma perspectiva formal62 - é direito fundamental aquilo que está inscrito nas 

constituições dos Estados como tal -, restando o núcleo comum, a parte material, 

vazia. 

Ocorre que, desde o jusnaturalismo, as explicações acerca do conteúdo 

desses direitos não fornecem uma noção palpável, sendo no mais das vezes 

abstrações - remete-se à natureza e à divindade (jusnaturalismo), à razão 

(jusracionalismo), à lei (positivismo), aos ideais recolhidos ao longo do tempo 

(idealismo), ao resultado da experiência social concreta (realismo), aos valores 

objetivos (objetivismo), às faculdades da vontade humana (subjetivismo), ao contrato 

social (contratualismo) e às instituições da vida comunitária (institucionalismo), mas 

nenhuma dessas ideias tem significado em si mesmas.63 

Desta forma, não podemos deixar de concordar com Norberto Bobbio, que, 

consciente da historicidade dos direitos fundamentais, sentencia que investigações 

conceituais sobre o tema são inúteis, pois desembocam sempre em conceitos 

tautológicos  (“direitos do homem são aqueles que cabem ao homem enquanto 

homem”) ou impregnado de termos abertos, cuja interpretação depende da ideologia 

assumida (“direitos do homem são aqueles cujo reconhecimento é condição 

necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento 

                                                           
61 SARLET, Ingo Wolfang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. ver. Atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009. p. 33.  
62 Sobre o problema de uma concepção meramente formal de ordenamento jurídico, Flávia Piovesan 
relembra que o fascismo e o nazismo ascenderam ao poder e promoveram a barbaridade dentro da 
legalidade, do que se extrai a importância do  “(...) esforço de reconstrução dos direitos humanos, 
como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea”, este iniciado 
“(...) com o advento da Declaração Universal de 1948 e reiterada pela Declaração de Direitos 
Humanos de Viena de 1993”. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: Desafios da Ordem 
Internacional Contemporânea. In:___. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 
Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 2006. p.6-7. 
63 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Jus Podivm, 2008. p.574. 
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da civilização, etc., etc.”), sendo mais relevante centrar-se em protegê-los que em 

defini-los ou justificá-los.64 

Apesar disso, por imperativo do rigor científico65, há que ser analisado o 

critério material em voga para delimitação do conteúdo dos direitos fundamentais, 

qual seja, a dignidade da pessoa humana66. 

De matriz Kantiana, a noção de dignidade humana, eternizada em todas as 

declarações de direitos mundo afora, parte da máxima de que o indivíduo deve ser 

tratado sempre como um fim e nunca como um meio67. 

Kant, ao expor os fundamentos de sua ética, explana que o homem é regido 

em parte pela causalidade natural (razão pura) e em outra pela moralidade (razão 

prática). Quando age guiado pela natureza, torna-se escravo de suas paixões, dos 

impulsos que sua condição de animal lhe impõem. Mas, quando se submete ao 

dever, se torna livre, pois que ciente de sua verdadeira natureza68. 

O dever, em Kant, não é um catálogo de virtudes, mas um modelo que deve 

valer para toda ação moral, sendo expresso através de um imperativo categórico: 

“Age em conformidade apenas com a máxima que possas querer que se torne uma 

lei universal”. Para identificar o que se enquadra neste critério, o homem deve 

avaliar se a conduta respeita, em sua pessoa e na do outro, a humanidade (segunda 

máxima69), e se poderia universalizar-se, como lei, para a Natureza e para todos os 

seres humanos (primeira70 e terceira71 máximas)72. 

                                                           
64 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Nova ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004. p.13 e 16. 
65 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Jus Podivm, 2008. p.576. 
66 Dirley da Cunha Júnior adverte, porém, que este critério não é absoluto nem exclusivo, visto que 
também as pessoas jurídicas têm direitos fundamentais reconhecidos, embora não dotadas de 
dignidade humana. Além disso, há direitos fundamentais “(...) que se reconduzem  a outros princípios 
fundamentais, o que significa que nem sempre a ideia de dignidade da pessoa humana pode, pelo 
menos diretamente, servir de vetor para a identificação dos direitos fundamentais”. CUNHA JÚNIOR, 
Dirley da. Op. cit, p.518. 
67 Diz Kant nos Fundamentos da Metafísica dos Costumes: “Age de tal modo que possas usar a 
humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre como um fim ao 
mesmo tempo e nunca somente como um meio”. BITTAR, Eduardo C.B. Curso de Ética Jurídica: 
Ética Geral e Profissional. 2 ed. atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004. p.330. 
68 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. p.442-445. 
69 Ver nota de rodapé nº 17. 
70 “Age como se a máxima de tua ação deverá tornar-se, por tua vontade, lei universal da natureza”. 
(KANT, Fundamentos da metafísica dos costumes). BITTAR, Eduardo C.B. Curso de Ética Jurídica: 
Ética Geral e Profissional. 2 ed. atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004. p.325 
71 “Age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais”. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. p.444. 
72 Ibidem, p.442-445. 
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Disto decorre que a pessoa humana, ao mesmo tempo que se submete à 

razão prática, é fonte dessas mesmas leis, vivendo em condição de autonomia; 

coisa que não se repete com os demais seres. Logo, “a humanidade como espécie, 

e cada ser humano em sua individualidade, é propriamente insubstituível: não tem 

equivalente, não pode ser trocado por coisa alguma”73. 

Ademais disso, como arremata Comparato, elucidando o pensamento de 

Kant: 

(...) se o fim natural de todos os homens é a realização de sua 
própria felicidade, não basta a agir de modo a não prejudicar 
ninguém. Isto seria uma máxima meramente negativa. Tratar 
a humanidade como um fim em si implica o dever de 
favorecer, tanto quanto possível, o fim de outrem. Pois sendo 
o sujeito um fim em si mesmo, é preciso que os fins de outrem 
sejam por mim considerados também como meus.74 

 

Tem-se, assim, que o princípio da dignidade da pessoa humana é o núcleo 

essencial em torno do qual todo o sistema de direitos fundamentais (e humanos) se 

estrutura.  Porque o ser humano é intrinsecamente dotado de dignidade, ele não 

pode ser violado (direitos de liberdade), ele deve ter garantidas suas condições de 

subsistência (direitos sociais), e deve ter preservado, ainda, o seu patrimônio 

material e imaterial (direitos culturais).  

 Para garantir, pois, que todos os seres humanos sejam tratados como um fim 

em si mesmo, é criada uma esfera de direitos intocáveis: os direitos humanos 

fundamentais - 

(...) aquele grupo de direitos que  investem o ser humano de 
um conjunto de prerrogativas, faculdades e instituições 
imprescindíveis a assegurar uma existência digna, livre e 
fraterna de todas as pessoas. (...) sem eles a pessoa humana 
não se realiza, não convive, e, às vezes, não sobrevive.75 

 

 A fixação dos direitos humanos fundamentais institui, portanto, uma zona de 

proteção essencial ao indivíduo, afeita aos mais íntimos aspectos de sua existência, 

a tudo aquilho que o torna uma pessoa, um ser dotado de especial dignidade. E é a 

esta noção de dignidade que se subordina a interpretação de todo o ordenamento 

jurídico. 

                                                           
73 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 9 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p.34. 
74 Ibidem. p.35. 
75 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Jus Podivm, 2008. p.518. 
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 2.2 O DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA: PROTEÇÃO E ABRANGÊNCIA 

 

O direito à liberdade religiosa exsurge como um dos mais elementares direitos 

do ser humano, haja vista que a fé, como meio através do qual o indivíduo justifica e 

significa a si e ao mundo à sua volta, conforma o modo de vida, a identidade e a 

própria individualidade da daquele que crê. 

Clifford Geertz chega a afirmar que sem os sistemas simbólicos (a religião um 

deles76) o homem teria a sua própria viabilidade como criatura comprometida, pois 

seria tomado de tamanha ansiedade ante ao caos (assim entendido o “(...) tumulto 

de acontecimentos ao qual faltam não apenas interpretações, mas interpretabilidade 

(...)”77), que se sentiria perdido em um mundo absurdo, não mais sendo capaz de se 

orientar através do pensamento, já que prejudicada sua capacidade analítica, seu 

poder de suportar e sua própria introspecção moral.78 

 

(...) ele seria funcionalmente incompleto (...), não 
simplesmente um macaco talentoso que, como uma criança 
pouco privilegiada, fosse privado, infelizmente, de concretizar 
toda a sua potencialidade, mas uma espécie de monstro 
informe, sem um sentido de direção ou um poder de 
autocontrole, um caos de impulsos espasmódicos e emoções 
vagas.79 

 

Negar, pois, ao indivíduo o direito de crer (e tudo o que disto decorre), é 

condená-lo à uma existência sem propósito ou sentido, ferindo de morte a sua 

dignidade. 

Ciente disto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos conclamou a 

liberdade religiosa como um dos direitos inatos, inalienáveis e imprescritíveis do ser 

humano: 

Art. XVIII. Toda pessoa tem direito à liberdade de 
pensamento, consciência e religião; este direito inclui a 
liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de 

                                                           
76 Para Geertz, “religião é um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes 
e duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação de conceitos de uma 
ordem de existência geral e vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade que as 
disposições e motivações parecem singularmente realistas”. GEERTZ, Clifford. A Interpretação das 
Culturas. 1.ed., 13ª.reimpr. Rio de Janeiro: LTC, 2008. p.67. 
77 Ibidem, p.73. 
78 Ibidem, p.73-75. 
79 Ibidem, p.73. 
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manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, 
pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em 
público ou em particular. 

 

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é mais incisivo e diz, em 

seu art. 18.2 que “ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam 

restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha”. 

Inclusive, é forçoso que os Estados signatários do Pacto respeitem a “liberdade dos 

pais - e, quando for o caso, dos tutores legais - de assegurar aos filhos a educação 

religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções”, na forma do 

art. 18.4 daquele diploma internacional.80 

Ainda na seara do direito internacional, há a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), que, em seu art. 12, itens 1 a 

4, reitera as disposições do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos sobre o 

direito à liberdade religiosa81, e a Convenção nº 111 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), que se ocupa em vedar, no item 1 de seu art. 1º, a discriminação 

de trabalhadores por motivos religiosos82. 

Merece especial destaque, contudo, pelo próprio objeto deste trabalho, a 

Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação 

Baseadas na Religião ou Convicção. Este diploma normativo busca ser o mais 

detalhista possível a fim de evitar qualquer brecha para a violação ao direito à 

liberdade religiosa, visto que entende que 

a discriminação entre seres humanos por motivo de religião 
ou convicção constitui um atentado à dignidade humana e 
uma negação dos princípios da Carta das Nações Unidas, e 
deverá ser condenada enquanto violação dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais proclamados na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e enunciados 
em detalhe nos Pactos Internacionais sobre Direitos 
Humanos, e enquanto obstáculo às relações amistosas e 
pacíficas entre nações (art. 3º).83 

                                                           
80Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em: 16/02/2017. 
81Convenção Americana de Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 16/02/2017. 
82 Art. 1º, item 1: “Para os fins desta Convenção, o termo “discriminação” compreende: a) toda 
distinção, exclusão ou preferência, com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, 
nacionalidade ou origem social, que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou 
de tratamento no emprego ou profissão” (grifo nosso). Convenção nº 111 da OIT. Disponível em: 
<http://www.oit.org.br/node/472>. Acesso em: 16/02/2017. 
83 Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação 
Baseadas na Religião ou Convicção. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
http://www.oit.org.br/node/472
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/DecElimFormIntDisc.html
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Assim, ao enumerar as prerrogativas inseridas no direito à liberdade religiosa 

(adiante analisadas), é mais específica do que de costume e chega a se referir, em 

seu art. 6º, à liberdade de “confeccionar, adquirir e utilizar, em quantidade adequada, 

os artigos e materiais necessários relacionados com os ritos ou costumes de 

determinada religião ou convicção” e de “observar dias de descanso e comemorar 

feriados e cerimônias em conformidade com os preceitos da respectiva religião ou 

convicção”.84 

Sedenta por efetividade, a declaração dirige-se especificamente aos Estados 

em vários pontos, exigindo não só a não-discriminação (art. 2º), mas a consagração 

dos direitos relativos à liberdade religiosa na legislação nacional de um modo que 

todos os possam exercê-los na prática (art. 7º). Obriga, além disso, que os Estados 

adotem “medidas eficazes a fim de prevenir e eliminar a discriminação por motivo de 

religião ou convicção no reconhecimento, exercício e gozo dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais em todos os domínios da vida civil, econômica, política, 

social e cultural” (art. 4º, item 1) e  despendam “todos os esforços a fim de aprovar 

ou revogar leis, consoante o caso, com o objetivo de proibir qualquer discriminação 

deste tipo, e adotar todas as medidas adequadas a fim de combater a intolerância 

por motivo de religião ou outras convicções na matéria” (art. 4º, item 2).85 

No plano do direito interno, tem-se que, além de direito humano, a liberdade 

religiosa é direito fundamental, haja vista que a Constituição Federal Brasileira assim 

a elegeu em seu art. 5º, incisos VI, VII e VIII: 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
VI - 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 a suas 
liturgias; 
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva;   

                                                                                                                                                                                     
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-
externa/DecElimFormIntDisc.html>. Acesso em: 16/02/2017. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/DecElimFormIntDisc.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/DecElimFormIntDisc.html
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VIII - 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;86 

 

Dito isto, tem-se que é possível inferir, dos dispositivos colacionados (tanto do 

direito internacional como do brasileiro), que o direito à liberdade religiosa é 

multifacetado, manifestando-se em três aspectos básicos: A liberdade de crença, a 

liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa. 

A liberdade de crença, direito que guarda íntima relação com a liberdade de 

consciência, assegura ao indivíduo o direito de crer naquilo que melhor atenda às 

suas necessidades espirituais. Seja uma divindade ou um fenômeno da natureza, o 

indivíduo pode crer no que desejar, sendo-lhe garantido, ainda, o direito de divulgar 

a sua crença. A única barreira aceita à tal manifestação, como não poderia deixar de 

ser, é a eventual violação às liberdades de outrem ou à ordem pública.87 

A liberdade de crença guarda consigo também uma dimensão negativa, de 

abstenção, ou seja, o direito de não crer em nada no plano espiritual. E, da mesma 

forma como aos religiosos, é assegurado aos não-crentes - ateus, agnósticos, 

céticos, etc - o direito de expressar a sua descrença.88 

A liberdade de culto, por seu turno, diz respeito ao direito da pessoa adorar a 

divindade de sua eleição da forma como a aprouver.89 Afinal, a crença jamais seria 

completa se não pudesse ser posta em prática através dos rituais e demais liturgias 

prescritas pela corrente religiosa a que o sujeito escolheu se filiar.  

Uma fé sem prática é mera digressão intelectual, não atendendo às 

necessidades espirituais de quem busca, no fenômeno religioso, um conforto e uma 

razão para sua alma/existência. Mesmo porque, quando se priva o religioso de sua 

prática, retira-se dele a possibilidade de realizar-se por completo como indivíduo, 

visto que se sentirá inevitavelmente em débito com a divindade adorada; incompleto, 

imperfeito, indigno.  

                                                           
86 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
16/02/2017. 
87 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p.28-29. 
88 Ibidem, p.30. 
89 Ibidem, p.30-31. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Assim sendo, a liberdade de culto, entendida como a liberdade de praticar 

aquilo que sua religião prescreve, é essencial para a preservação do núcleo duro de 

qualquer direito fundamental - a dignidade da pessoa humana. 

Há que se registrar ainda que os únicos limites doutrinariamente aceitos para 

o exercício do direito à liberdade de culto são a preservação da ordem pública, a 

não-obstrução das liberdades de outras pessoas, a incolumidade física dos 

envolvidos no ato litúrgico e a preservação da dignidade humana.90 

Já a liberdade de organização religiosa diz respeito ao direito de a pessoa ou 

grupo criar segmento religioso91 e organizá-lo internamente da maneira que julgar 

conveniente92, livre de qualquer modelo pré-fixado e da ingerência do poder Estatal. 

Se olharmos, contudo, para o tratamento dispensado aos muçulmanos no 

ocidente, perceberemos que estes preceitos nem sempre se concretizam da 

maneira como descritos, havendo, no mais das vezes, um direito à liberdade 

religiosa meramente formal para aquele grupo. O tema, porém, será melhor 

abordado no capítulo dedicado à islamofobia, por guardar, em larga medida, íntima 

relação com o fenômeno. 

 

2.3 O ESTADO LAICO E A LIBERDADE RELIGIOSA 

 

Muitas são as formas de relacionamento do Estado com o fenômeno 

religioso. Os doutrinadores, em geral, costumam classificá-las em três modelos-

base: união, confusão e separação.93 

 Na união, o Estado elege uma religião de sua preferência e adota-a como 

oficial, à exemplo do que ocorria na Constituição Brasileira de 1824. Na confusão, 

                                                           
90 Ibidem, p.30-31. 
91 Ibidem, p.32. 
92 Interessante, aqui a observação de Silvio Ferrari: Como os grupos religiosos são autônomos e o 
Estado incompetente em matéria religiosa, “(...) genericamente falando, organizações religiosas 
desfrutam de maior autonomia que grupos não-religiosos: por exemplo, eles não são obrigados a ter 
um estrutura interna democrática nem a garantir liberdade de opinião aos seus membros (requisitos 
que devem ser respeitados na maioria das organizações não-religiosas)”. (tradução nossa). 
FERRARI, Silvio. Islam and the Western European Model of Church and State Relations. In: 
SHADID, W.A.R; KONINGSVELD, P.S. van. Religious Freedom and the Neutrality of the State: The 
Position of Islam in the European Union. Leuven: Peeters, 2002. p.9. 
93 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p.35-36. 
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autoridade religiosa e secular se confundem, não sendo clara a diferenciação do que 

é mandamento religioso e do que é regramento estatal, tal qual ocorre no Vaticano. 

Já na separação, o Estado não se mistura, prestigia ou subvenciona nenhuma 

facção religiosa em particular, adotando como princípio a laicidade94, sendo esta a 

postura oficial adotada pelo Brasil atualmente. 

Achamos, além disso, interessante a análise do fenômeno realizada por Silvio 

Ferrari, no contexto da União Europeia. Aponta, este autor, que Estado e Religião 

interagem, tradicionalmente, dentro de um destes padrões: sistemas de separação, 

sistemas de concordata e sistemas de igreja nacional.95 

Nos sistemas de concordata, as relações entre Estado e segmentos religiosos 

ocorrem por meio de concordatas (com a Igreja Católica Romana) ou acordos (com 

outras denominações), ao argumento de que aquelas restam melhor reguladas 

através de provisões bilaterais negociadas entre ambos.  Itália, Alemanha e 

Espanha adotam este modelo.96 

No sistema de igreja nacional, típico do norte da Europa (ex: Noruega, 

Dinamarca e Inglaterra), o Estado tem uma religião oficial, a qual goza de tratamento 

privilegiado em setores como a educação religiosa nas escolas e a capelania no 

exército, prisões e hospitais. Em contrapartida, há um forte controle estatal sobre a 

organização e as atividades da Igreja.97  

Os Estados adeptos do sistema separatista, por sua vez, formam um grupo 

residual e heterogêneo: Por exemplo, “a Irlanda, cuja constituição invoca a sagrada 

trindade, tem pouco a ver com a França, que proclamou constitucionalmente a 

“laicidade” do Estado” (tradução nossa).98 

                                                           
94 Ibidem. 
95 FERRARI, Silvio. Islam and the Western European Model of Church and State Relations. In: 
SHADID, W.A.R; KONINGSVELD, P.S. van. Religious Freedom and the Neutrality of the State: The 
Position of Islam in the European Union. Leuven: Peeters, 2002. p.6. 
96 Ibidem. 
97 Ibidem. 
98 Ibidem. 
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Ferrari critica tal classificação, por se ater a um aspecto formalista - existência 

ou não de contrato -, não indo a fundo no conteúdo do relacionamento Estatal-

religioso, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista legal99: 

Bélgica e Irlanda são países separatistas, não têm 
concordatas, ainda que a Igreja Católica Romana desfrute de 
uma posição legal melhor que em alguns países onde uma 
concordata foi firmada. (...) A Igreja da Inglaterra é uma igreja 
nacional, mas o suporte que ela recebe do Estado é muito 
menor que o suporte que o Estado alemão dá à Igreja 
Católica Romana e às Protestantes na Alemanha (tradução 
nossa).100 

 

Noutro giro, ainda mais pormenorizada é a categorização apresentada por 

Jorge Miranda, citado por Borges e Alves. Para aquele autor, pode haver: 

(i) Estados em que há a identificação entre o Estado e a 
religião. Os Estados em que há a comunhão entre a 
comunidade política e a comunidade religiosa podem ser: (i.a) 
Estados dominados pelo poder religioso, identificados como 
teocracias; (i.b) Estados em que o poder político domina o 
poder religioso, identificados como Estados cesaropapistas. 
(ii) Estados em que não há a identificação com a religião, ou 
seja, Estados laicos. Pode bem haver o Estado laico com (ii.a) 
a união com uma confissão religiosa que se torna a religião do 
Estado. Ou, o Estado laico em que há (ii.b) a separação entre 
a religião e o Estado. 
Nas situações descritas em (ii.a) pode bem haver: (ii.a.a.) a 
união com a ascendência do poder religioso sobre o político – 
clericalismo –, ou a ascendência do poder político sobre o 
religioso – regalismo. Resta ainda outra fórmula que seria: 
(ii.a.b) a manutenção de autonomia relativa entre a 
comunidade política e a comunidade religiosa. 
Nas situações descritas em (ii.b) pode bem haver: (ii.b.a) a 
separação entre o Estado e a religião é uma separação 
relativa, havendo o tratamento diferencial ou especial a uma 
determinada religião; (ii.b.b) a separação absoluta entre o 
Estado e a religião e que acarreta a igualdade absoluta das 
confissões religiosas. 
(iii) Estados em que há a oposição entre o Estado e a religião 
podendo tanto englobar as fórmulas de: (iii.a) uma relativa 
oposição do Estado à religião – Estado laicista; (iii.b) a 
oposição absoluta entre o Estado e a religião – Estado 
ateísta.101 

 

                                                           
99 O autor defende que a classificação tripartida tem, hoje, significado questionável, vez que toma por 
base uma Europa que já não existe mais; dividida em países protestantes (sistema de igreja 
nacional), países católicos (sistema de concordata) e países seculares (sistema separatista). Ibidem. 
100 Ibidem. 
101 BORGES, Alexandre Walmott; ALVES, Rubens Valtecides.O Estado laico e a liberdade religiosa 
na experiência constitucional brasileira. Revista Brasileira de Estudos Políticos. n. 107. pp. 227-
265. Belo Horizonte. jul./dez. 2013. p.230-231. 
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Seja qual for a classificação adotada, é certo que o modelo de Estado Laico, 

por não privilegiar nenhuma religião, não interferir nos assuntos religiosos e não 

admitir que estes interfiram nos seus próprios assuntos, afigura-se como o modelo 

mais adequado às sociedades pluralistas, em que indivíduos de diversos credos e 

convicções convivem sob um mesmo governo. 

O Estado laico não se posiciona sobre a existência ou inexistência de Deus 

ou qual a melhor forma de adorá-lo, caso existente. O tema é reputado como 

incognoscível102 ou sequer é aventado, porque estranho as funções do Estado; de 

modo que este, ao se abster sobre a existência de uma Verdade, permite a 

coexistência de valores discrepantes e faculta a prática de qualquer religião e do 

ateísmo.  

Tal postura, de acordo com Borges e Alves, além de se fundar no respeito à 

liberdade religiosa dos governados, também encontra base no relativismo - em 

sendo inalcançável um valor religioso absoluto (porque históricos e culturalmente 

influenciados), os valores e expressões religiosas são tomados como um entre 

tantos, de modo que inadmissível que o Estado patrocine ou privilegie uma religião 

ou culto como superior ou absoluta.103  

Ademais, embora seja possível falar em laicidade em Estados autoritários104, 

não se tratando de postura exclusiva dos Estados democráticos, é impensável uma 

democracia real que não consagre tal preceito. Isto porque é essencial à democracia 

a possibilidade de dissensos e pensamentos antagônicos, assumindo o Estado ao 

longo do tempo, de maneira dinâmica, conteúdos múltiplos em termos de valores, 

ideologia e direção política. Assim, seria contraditório que um dogma fosse eleito 

como Verdade pelo Estado, afinal “(...) o valor laico da tolerância é também um valor 

                                                           
102 Borges e Alves, 2013 defendem que o Estado laico é agnóstico (Ibidem, p.239-241), postura da 
qual discorda Daniel Sarmento, citado por Corsini Neto e Berbicz, 2015: “A laicidade do Estado 
envolve uma obrigação do Estado de se manter neutro em temas religiosos. Neutro não é o Estado 
ser ateu ou agnóstico, porque estas são posições do debate religioso.” CORSINI NETO, Ítalo; 
BERBICZ, Rafael Baggio. A laicidade do Estado e a liberdade religiosa frente aos paradigmas 
modernos. Revista Jurídica Uniandrade. nº 22. vol. 01. 2015. p. 571. 
103 BORGES, Alexandre Walmott; ALVES, Rubens Valtecides.O Estado laico e a liberdade religiosa 
na experiência constitucional brasileira. Revista Brasileira de Estudos Políticos. n. 107. pp. 227-
265. Belo Horizonte. jul./dez. 2013. p.239-241. 
104 À título de exemplo, tem-se que as Constituições brasileiras de 1891, 1937 e 1967, embora não 
democráticas, consagravam a laicidade estatal e com a plena liberdade religiosa. Ibidem, p. 259. 
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político [...], e é um valor intrínseco à democracia, como regime que visa permitir a 

convivência das diversas crenças e valores que habitam o mundo [...]”105.106 

A opção pela neutralidade vem acompanhada, além disso, do dever de 

promoção da igualdade material entre as diversas religiões107, haja vista que não 

oferecer condições materiais (e imateriais, como espaço de fala) de existência é o 

mesmo que suprimir a existência. Se um grupo entre tantos tem a existência 

autorizada sendo sabido que, nos termos designados, somente os demais poderão 

de fato funcionar, tal autorização é irrelevante, é o mesmo que inexistente. É como 

se os outros grupos tivessem sido tacitamente escolhidos pelo órgão autorizante. 

Assim é que, quando dissociada do conceito de igualdade, a liberdade 

religiosa se torna inútil. Afinal, de que adianta dizer que todos podem realizar suas 

orações da maneira como julgam adequado se não é destinado, numa repartição 

pública, por exemplo, um local com espaço suficiente para todos os tipos de 

oração?108 Ou, ainda, se o espaço existente está ornamentado com símbolos de 

uma religião específica? 

É nesse sentido que Silvio Ferrari entende que 

(...) uma certa proporção deve sempre ser mantida entre a 
cooperação oferecida pelo Estado aos grupos religiosos que 
estão na base e àqueles que estão no topo da pirâmide: se a 
lacuna entre eles se amplia demais, as próprias liberdades 
básicas se tornam inúteis. [Assim,] (...) onde há uma 
pluralidade de denominações religiosas, o conceito de 
liberdade religiosa assume um status relativo, no sentido de 
que ela não pode mais ser definida senão em termos de uma 
correlação entre o que é garantido aos seguidores de cada 
comunidade (tradução nossa).109 

 

                                                           
105 BOVERO, Michelangelo. Contra o governo dos piores: uma gramática da Democracia. Trad. 
D. B. Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2002, apud BORGES, Alexandre Walmott; ALVES, Rubens 
Valtecides. O Estado laico e a liberdade religiosa na experiência constitucional brasileira. 
Revista Brasileira de Estudos Políticos. n. 107. pp. 227-265. Belo Horizonte. jul./dez. 2013. p.238. 
106 BORGES, Alexandre Walmott; ALVES, Rubens Valtecides.O Estado laico e a liberdade religiosa 
na experiência constitucional brasileira. Revista Brasileira de Estudos Políticos. n. 107. pp. 227-
265. Belo Horizonte. jul./dez. 2013. p.237-239. 
107 CORSINI NETO, Ítalo; BERBICZ, Rafael Baggio. A laicidade do Estado e a liberdade religiosa 
frente aos paradigmas modernos. Revista Jurídica Uniandrade. nº 22. vol. 01. 2015. p. 569. 
108 É comum que mesmo salas ecumênicas estejam inteiramente preenchidas com bancos de igreja, 
impedindo que indivíduos que rezam no chão (como os muçulmanos, por exemplo) possam fazer 
suas orações. 
109 FERRARI, Silvio. Islam and the Western European Model of Church and State Relations. In: 
SHADID, W.A.R; KONINGSVELD, P.S. van. Religious Freedom and the Neutrality of the State: The 
Position of Islam in the European Union. Leuven: Peeters, 2002. p.12 
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Ocorre, no entanto, que os Estados que se declaram democráticos e laicos 

raramente assumem uma postura condizente com os preceitos expostos e 

expressam verdadeira preferência por religiões específicas em assuntos variados. 

No Brasil, apesar de o art. 19, I da Constituição proibir o poder público de 

subvencionar cultos religiosos ou manter com eles ou seus representantes relações 

de dependência ou aliança (ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 

público)110, a preferência pela religião cristã, notadamente em sua expressão 

católica, é facilmente constatável na eleição de feriados e do dia de repouso 

semanal, na presença de crucifixos em repartições públicas, ou mesmo na alocação 

de recursos financeiros para eventos daquela religião. 

A lei nº 9.093/95 estabelece que são feriados civis os declarados em lei 

federal e que os feriados religiosos serão declarados em lei municipal, em número 

não superior a quatro, de acordo com as tradições locais.111 Ocorre que dos onze 

feriados nacionais existentes, cinco são de natureza católica - Páscoa, Corpus 

Christi, Nossa Senhora Aparecida, Dia de Finados e Natal - numa clara violação ao 

princípio da laicidade do Estado. 

Ademais, o critério da tradição local para a determinação dos feriados 

municipais, além de, na prática, somente proteger aqueles segmentos religiosos 

com representatividade nas assembleias legislativas dos municípios, exclui os 

indivíduos que não seguem o costume dominante, furtando aos mesmos a 

possibilidade de guardar o dia sagrado ou festivo de sua religião. Há que se lembrar, 

aqui, que o Estado Democrático de Direito não é um governo só da maioria e deve 

tutelar também os direitos das minorias.112 

Assim, quando se pensa que os cristãos católicos contam, no geral, com nove 

feriados religiosos (os cinco nacionais já citados e os quatro municipais com que 

sempre são privilegiados) e com a compreensão e flexibilidade oficiais nas datas 

                                                           
110 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
28/02/2017. 
111 Art. 1º São feriados civis: I - os declarados em lei federal; II - a data magna do Estado fixada em lei 
estadual. III - os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município, fixados 
em lei municipal. (Inciso incluído pela Lei nº 9.335, de 10.12.1996) Art. 2º São feriados religiosos os 
dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não 
superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão. BRASIL. Lei nº 9.093/95. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9093.htm > Acesso em 25/02/2017. 
112 CORSINI NETO, Ítalo; BERBICZ, Rafael Baggio. A laicidade do Estado e a liberdade religiosa 
frente aos paradigmas modernos. Revista Jurídica Uniandrade. nº 22. vol. 01. 2015. p. 607. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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que não são feriados, mas são relevantes para sua religião (dias de santos em geral 

- ex: Festas Juninas, Lavagem do Bonfim), vê-se que não seria demais a instituição, 

por imperativo de equidade e em obediência à laicidade, de feriados que 

contemplem outras religiões, como as de matriz africana, a judaica ou a islâmica. 

(Esta última, por sinal, possui apenas dois dias de feriado: o Eid-al-Fitr, que marca o 

fim do jejum do Ramadan, e o Eid-al-Adha, que celebra o fim do período de 

peregrinação à Meca). 

Se se pensa que a inclusão de novos feriados seria custosa ao País, que já 

possui feriados em excesso, poder-se-ia redistribuir os já existentes ou, ainda, caso 

a medida gerasse desnecessária celeuma, adotar postura semelhante ao Uruguai, 

que aboliu, já no início do século XX, todos os feriados religiosos em benefício de 

feriados laicos, como o “dia da família” ou a “semana do turismo”.113 Afinal, ou se 

abarca todos os segmentos religiosos ou não se abarca nenhum, mantendo-se 

postura neutra quanto ao tema. 

Além disso, a obrigatoriedade da observância de feriado religioso ou dia de 

descanso alheio ao seu credo é violência ao indivíduo, sendo farta a doutrina neste 

sentido: 

Creio não ser inconstitucional a existência dos feriados 
religiosos em si. O que reputo ser inconstitucional é a 
proibição de se trabalhar nesse dia, por outras palavras, não 
reputo ser legítima a proibição de abertura de 
estabelecimentos nos feriados religiosos. Cada indivíduo, por 
sua própria vontade, deveria possuir a faculdade de ir ou não 
trabalhar. Se não desejasse trabalhar, a postura legal lhe 
seria favorável (abono do dia por expressa determinação 
legal), se resolvesse ir trabalhar não estaria obrigado a 
obedecer uma postura válida para uma religião que não 
segue. Pode-se ir mais além nesse raciocínio. Qual é a lógica 
da proibição de abertura de estabelecimento aos 
domingos? Com certeza existe uma determinação 
religiosa por trás da lei que proibiu a abertura de 
estabelecimentos nos domingos (dia de descanso 
obrigatório para algumas religiões). Como ficam os 
adeptos de outras religiões que possuem o sábado como 
dia de descanso obrigatório (v.g., os judeus e os 
adventistas)? Dever-se-ia facultar aos estabelecimentos a 
abertura aos sábados ou aos domingos, sendo que a ratio 

                                                           
113 PALOMO, Elvira. No Uruguai laico, o Natal é o ‘Dia da família’. Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/24/sociedad/1387857811_264222.html> Acesso em: 
25/02/2017. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/24/sociedad/1387857811_264222.html
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legis estaria assim atendida, ou seja, possibilitar o descanso 
semanal remunerado. (grifos nossos)114 
 
É inadmissível que a doutrina, símbolos e liturgia de 
determinada religião sejam impostas a todo povo brasileiro 
através da instituição de Feriados Nacionais de cunho 
religioso, que, diga-se, são de observância obrigatória. [...] Por 
outro lado, imagine-se seja instituído o “Dia do Ateu” ou 
mesmo o “Dia dos Orixás”. Como se sentiria um Colégio 
Católico ao ter que deixar de ministrar aulas nesse dia? 
Imaginem a insustentabilidade da medida, caso o Estado 
resolvesse criar feriados religiosos para homenagear todas as 
religiões? (grifos nossos)115 

 

Igualmente agressiva é a presença de símbolos religiosos em repartições 

públicas, como os crucifixos nas salas das assembleias legislativas e do Supremo 

Tribunal Federal, indicativo de uma aliança do Estado com a fé cristã116, da 

influência desta em sua regência.117 

Sobre a alocação de recursos públicos para a realização de eventos 

religiosos, deve-se seguir a mesma lógica defendida para os feriados: ou para todas, 

ou para nenhuma. Ressalva-se, porém, neste último caso, a possibilidade de custeio 

de eventos de segmentos religiosos com menos recursos ou ainda discriminados, 

como as religiões de matriz africana, por exemplo, com vistas a alcançar a igualdade 

material. 

O que não é admissível é o que ocorre atualmente, em que um Estado que se 

pretende laico financia eventos de uma única instituição religiosa, por si só já 

bastante abastada. A exemplificar a situação, a liberação, pelo governo do Rio de 

                                                           
114 SCHERKERKEWITZ, Iso Chaitz. O Direito de Religião no Brasil. Revista da PGE, apud, 
CORSINI NETO, Ítalo; BERBICZ, Rafael Baggio. A laicidade do Estado e a liberdade religiosa 
frente aos paradigmas modernos. Revista Jurídica Uniandrade. nº 22. vol. 01. 2015. p. 608. 
115 SANTOS, Renata Eiras dos. O Estado laico e a instituição de feriado nacional em homenagem à 
canonização de Frei Galvão, apud, CORSINI NETO, Ítalo; BERBICZ, Rafael Baggio. A laicidade do 
Estado e a liberdade religiosa frente aos paradigmas modernos. Revista Jurídica Uniandrade. nº 
22. vol. 01. 2015. p. 609. 
116 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Tomemos a sério o princípio do Estado laico. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 13, n. 1830, 5 jul. 2008. apud, CORSINI NETO, Ítalo; BERBICZ, Rafael Baggio. A 
laicidade do Estado e a liberdade religiosa frente aos paradigmas modernos. Revista Jurídica 
Uniandrade. nº 22. vol. 01. 2015. p. 606. 
117 Romano, 1979, citado por Ranquetat Júnior, 2008, entende que a presença do crucifixo nos 
tribunais representa para a Igreja Católica, no contexto do processo de secularização das sociedades 
ocidentais, a certeza de que ela não foi reduzida à particularidade exigida pelo discurso leigo e 
racionalista. ROMANO, Roberto. 1979: Brasil: Igreja contra Estado. Crítica ao populismo católico, 
São Paulo: Kairós, apud, RANQUETAT JÚNIOR, Cesar Alberto. Laicidade, laicismo e 
secularização: definindo e esclarecendo conceitos.Tempo da Ciência nº 15. pp. 59-72. Rio 
Grande do Sul: 2º semestre, 2008. p.67 
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Janeiro, de 5 milhões de reais, no ano de 2013, para a divulgação e organização da 

Jornada Mundial da Juventude, evento que busca, conforme informação de seu site: 

(...) mostrar ao mundo o testemunho de uma fé viva, 
transformadora e a mostrar o rosto de Cristo em cada jovem. 
(...) A JMJ tem como objetivo principal dar a conhecer a todos 
os jovens do mundo a mensagem de Cristo, mas é verdade 
também que, através deles, o ‘rosto’ jovem de Cristo se 
mostra ao mundo.118 119 

 

Ademais disso, outro entrave à real laicidade do Estado e ao pleno exercício 

da liberdade religiosa por todos os indivíduos é o crescente movimento que busca 

extirpar o elemento religioso das sociedades governadas sob mandamentos laicos, 

confundindo a não interpenetração entre Estado e Religião, com a aversão à religião 

(laicismo). 

O laicismo é essencialmente agressivo, anti-clerical e imbuído de 

preconceitos anti-religiosos, o que tende a gerar perseguições contra pessoas e 

instituições religiosas. É chamado por alguns cientistas sociais de laicidade de 

combate (em oposição à laicidade de coabitação ou de tolerância, que permite um 

maior espaço para o religioso na esfera pública)120, e deseja  

[...] exterminar a religião, fazer desaparecer da vida social e 
erradicá-la das consciências individuais. Esta laicidade de 
combate substitui a religião divina por uma religião secular, 
com os seus grupos de pensamento e seus rituais. Certas 
crenças são enaltecidas: a razão, o progresso, o bem da 
humanidade, a livre discussão [...]”.121 

 

                                                           
118 VIANA, Tiago Gomes. Evento religioso e verba pública: a inconstitucionalidade nossa de 
cada dia. Disponívelem:<https://thiagogv.jusbrasil.com.br/artigos/121942815/evento-religioso-e-
verba-publica-a-inconstitucionalidade-nossa-de-cada-dia>. Acesso em: 25/02/2017. 
119 Por tudo isso, Ranquetat Júnior, 2008 entende que o Brasil, à exemplo de Portugal, Espanha e 
Itália, vivencia uma quase laicidade, pois ““(...)mesmo com a separação formal entre o poder político e 
a organização religiosa majoritária, pululam os “vínculos, compromissos, contatos, cumplicidades 
entre autoridades e aparatos estatais e representantes e instituições católicas””. Já na Alemanha, 
Bélgica e Holanda haveria uma semi-laicidade, visto que, embora não confessionais, apóiam e 
subsidiam religiões. RANQUETAT JÚNIOR, Cesar Alberto. Laicidade, laicismo e secularização: 
definindo e esclarecendo conceitos.Tempo da Ciência nº 15. pp. 59-72. Rio Grande do Sul: 2º 
semestre, 2008. p. 68-69 
120 RANQUETAT JÚNIOR, Cesar Alberto. Laicidade, laicismo e secularização: definindo e 
esclarecendo conceitos.Tempo da Ciência nº 15. pp. 59-72. Rio Grande do Sul: 2º semestre, 2008. 
p.68 
121 BRÉCHON, Pierre. 2006: Institution de la laïcite ete dechristianion de la société française. 
Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, n.19 (janvier-juin 1995), 
apud RANQUETAT JÚNIOR, Cesar Alberto. Laicidade, laicismo e secularização: definindo e 
esclarecendo conceitos.Tempo da Ciência nº 15. pp. 59-72. Rio Grande do Sul: 2º semestre, 2008. 
p.68 

https://thiagogv.jusbrasil.com.br/artigos/121942815/evento-religioso-e-verba-publica-a-inconstitucionalidade-nossa-de-cada-dia
https://thiagogv.jusbrasil.com.br/artigos/121942815/evento-religioso-e-verba-publica-a-inconstitucionalidade-nossa-de-cada-dia
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Já clássico, nesta seara, o comportamento da França, que proibiu a exibição 

de símbolos religiosos em locais públicos, incluindo o hijab usado pelas 

muçulmanas122, retirando das mesmas o direito à liberdade religiosa na modalidade 

liberdade de culto, vez que impedidas de praticar o que sua religião prescreve, de 

adorar a Deus da maneira como julgam conveniente. 

Oportuna, sobre o tema, a colocação de André Ramos Tavares, citado por 

Corsini Neto e Berbicz: 

A França, e seus recentes episódios de intolerância religiosa, 
pode ser aqui lembrada como exemplo mais evidente de um 
Estado que, longe de permitir e consagrar amplamente a 
liberdade de religião e o não-comprometimento religioso do 
Estado, compromete-se ao contrário, com uma postura de 
desvalorização da religião, tornando o Estado inimigo da 
religião, seja ela qual for.123 

 

No Brasil, o laicismo encontra forte expressão nos meios acadêmicos, onde 

comumente as pessoas religiosas são pré-julgadas ao expressarem suas opiniões, 

operando-se uma desqualificação quase apriorística de seus argumentos por virem 

de alguém crente. Difunde-se a ideia de que não é possível ser inteligente e 

religioso, ter pensamento crítico e seguir preceitos de fé, sendo sempre uma 

“surpresa” quando não é possível, ante a inconteste competência do religioso, 

intimidá-lo ou menosprezá-lo. 

Os que sustentam essa postura, presumem que, como a religião prega um 

conjunto de valores, aquele que a segue não seria capaz de se desvencilhar dos 

mesmos e produzir um discurso racionalmente válido, o que, no fim das contas, se 

revela uma falácia, pois que já é sabido ser impossível a existência de um discurso 

isento de valores. A própria rejeição do sujeito religioso já é um valor e traz consigo 

uma tomada de posição e uma ideologia. 

Pertinente, sobre a matéria, o comentário de Ranquetat Júnior: 

O projeto laicizador tornou-se em muitos países uma fé laica, 
“as necessidades de reprodução do contrato social e de 

                                                           
122 MORA, Miguel. França institui 15 mandamentos do laicismo em escolas públicas. Disponível 
em: <http://m.noticias.uol.com.br/midiaglobal/elpais/2013/09/11/franca-institui-15-mandamentos-do-
laicismo-em-escolas-publicas.htm>. Acesso em: 27/02/2017. 
123 TAVARES, André Ramos. Religião e neutralidade do Estado. In: MAZZUOLI, Valério de Oliveira; 
SORIANO, Aldir Guedes (Coord.). Direito à liberdade religiosa: desafios e perspectivas para o século 
XXI. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 58, apud, CORSINI NETO, Ítalo; BERBICZ, Rafael Baggio. A 
laicidade do Estado e a liberdade religiosa frente aos paradigmas modernos. Revista Jurídica 
Uniandrade. nº 22. vol. 01. 2015. p. 571. 

http://m.noticias.uol.com.br/midiaglobal/elpais/2013/09/11/franca-institui-15-mandamentos-do-laicismo-em-escolas-publicas.htm
http://m.noticias.uol.com.br/midiaglobal/elpais/2013/09/11/franca-institui-15-mandamentos-do-laicismo-em-escolas-publicas.htm
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justificação do papel histórico da Nação também sacralizarão 
o profano, pondo em prática uma certa fé laica[...]” 
(CATROGA, 2006, p. 143). Historicamente, concretamente, 
a laicidade jamais se expressa como uma mera 
neutralidade, pois se revela também como uma visão de 
mundo, um conjunto de crenças. (grifos nossos)124 

 

A concepção de Estado laicista deve, pois, ser repelida, uma vez que, para 

além da delimitação trazida pelo próprio conceito de laicidade, a liberdade religiosa é 

direito humano e direito fundamental e todos os direitos humanos e fundamentais 

devem ser tratados com a mesma ênfase, sendo inadequado encará-la como um 

direito de segunda categoria, de menor relevância como querem alguns. 

Ficamos, assim, com a lição de Norberto Bobbio, citado por Raquetat Júnior, 

de que a laicidade “não é em si mesma uma nova cultura, mas a condição para a 

convivência de todas as possíveis culturas”.125 É um mecanismo à serviço da 

expressão religiosa em suas variadas formas, garantindo a preservação da 

subjetividade, da identidade e da própria dignidade dos indivíduos sob a guarda do 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 RANQUETAT JÚNIOR, Cesar Alberto. Laicidade, laicismo e secularização: definindo e 
esclarecendo conceitos. Tempo da Ciência nº 15. pp. 59-72. Rio Grande do Sul: 2º semestre, 2008. 
p.67 
125 BOBBIO, Norberto. 2006: Cultura laica y laicismo. 1999. Jornal El Mundo, Espanha. Disponível 
em: http://www.elmundo.es/1999/11/17/opinion. Apud, RANQUETAT JÚNIOR, Cesar Alberto. 
Laicidade, laicismo e secularização: definindo e esclarecendo conceitos.Tempo da Ciência nº 
15. pp. 59-72. Rio Grande do Sul: 2º semestre, 2008. p.65. 

http://www.elmundo.es/1999/11/17/opinion
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3. DISCURSO DO ÓDIO 

 

No presente capítulo, nos debruçaremos sobre a problemática do discurso do 

ódio, avaliando a possibilidade de proibí-lo ou não, haja vista o confronto da medida 

com o direito à liberdade de expressão. 

 

3.1. CONCEITO 

 

Entende-se por discurso do ódio (hate speech na doutrina internacional) a 

manifestação de ideias preconceituosas contra indivíduos ou grupos vulneráveis a 

fim de ofender sua dignidade e instilar o ódio e a discriminação contra eles. 

Mais que uma manifestação de antipatia, trata-se de um discurso 

dirigido a estigmatizar, escolher e marcar um inimigo, manter 
ou alterar um estado de coisas, baseando-se numa 
segregação. Para isso, entoa uma fala articulada, sedutora 
para um determinado grupo, que articula meios de opressão. 
Os que não se enquadram no modelo dominante de “sujeito 
social nada abstrato: masculino, europeu, cristão, 
heterossexual, burguês e proprietário” (RIOS, 2008, p. 82) são 
os potenciais inimigos.126 
 

Disto se extrai que os elementos básicos que caracterizam a prática são a 

externalidade e a ofensa baseada na dicotomia superior (emissor) e inferior 

(ofendido).  

A externalidade exige que as ideias odiosas sejam transpostas do plano 

mental para o plano fático, já que o pensamento, além de incontrolável (tanto pelo 

próprio sujeito pensante quanto por outros), é incapaz de causar danos enquanto 

não exteriorizado. Quando, porém, o ódio transpõe a mente do sujeito e materializa-

se na forma de mensagem publicada, deixa de ser mera emoção ou pensamento e 

torna-se discurso, apto, destarte, a gerar dano, a violar a dignidade de outros.127 

                                                           
126 SCHÄFER, Gilberto; LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo; SANTOS, Rodrigo Hamilton dos. Discurso do 
Ódio: Da abordagem conceitual ao discurso parlamentar. Revista de Informação Legislativa. v. 
52, n. 207, p. 143-158. Brasília: jul./set. 2015. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/515193>. Acesso em: 09/03/2017. p. 147. 
127 SILVA, Rosane Leal; NICHEL, Andressa; MARTINS, Anna Clara Lehmann; BORCHARDT, Carlise 
Kolbe. Discurso do ódio em redes sociais: Jurisprudência brasileira. Revista Direito GV. n. 14, p. 
445-468. São Paulo: jul./dez. 2011. Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/515193
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A ofensa fundada na dicotomia superior/inferior, por sua vez, parte da 

premissa de que as pessoas que estão sendo atacadas, por partilharem de alguma 

característica que as torna componentes de um grupo, não são dignas do mesmo 

respeito ou cidadania que os emissores da opinião128, não têm o mesmo valor que 

eles. 

Silva, Nichel, Martins e Borchardt apontam que, como estratégias de 

persuasão, 

(...) o discurso de ódio aproveita-se de elementos relativos à 
área de publicidade e propaganda para angariar adeptos, 
quais sejam, a criação de estereótipos, a substituição de 
nomes, a seleção exclusiva de fatos favoráveis ao seu 
ponto de vista, a criação de “inimigos”, o apelo à 
autoridade e a afirmação e repetição, conforme Brown 
(1971, p. 27-30).129 (grifos nossos) 
 

 Com vistas a ampliar a aceitação do discurso, é também eliminada qualquer 

contraposição direta e imediata a ele (a fim de evitar a possibilidade de sua derrota 

em um debate), e utilizados argumentos emocionais130, com o objetivo de acionar o 

pânico moral.  

O pânico moral consiste na ideia de que o diferente pode provocar a extinção 

de instituições caras ao grupo dominante (como a família, no caso dos 

homessexuais que desejam se casar) ou mesmo de toda a humanidade131 (no caso 

dos muçulmanos, que “querem explodir o mundo”). Trata-se, em verdade de um 

mecanismo de resistência e controle da transformação societária, que “(...) emerge 

normalmente a partir do medo social com relação às mudanças, especialmente as 

percebidas como repentinas e, talvez por isso mesmo, ameaçadoras”.132 

                                                                                                                                                                                     
<http://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/artigo/discursos-de-odio-redes-sociais-jurisprudencia-
brasileira>. Acesso em: 09/03/2017. p. 447. 
128 Ibidem, p. 448. 
129 Ibidem. 
130 Ibidem. 
131 SCHÄFER, Gilberto; LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo; SANTOS, Rodrigo Hamilton dos. Discurso do 
Ódio: Da abordagem conceitual ao discurso parlamentar. Revista de Informação Legislativa. v. 
52, n. 207, p. 143-158. Brasília: jul./set. 2015. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/515193>. Acesso em: 09/03/2017. p. 151. 
132 MISKOLCI, Richard. Pânicos morais e controle social: reflexões sobre o casamento gay. 
Cadernos Pagu, Campinas, n. 28 jan./jun.2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-8333200700010000>. Apud, 
SCHÄFER, Gilberto; LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo; SANTOS, Rodrigo Hamilton dos. Discurso do 
Ódio: Da abordagem conceitual ao discurso parlamentar. Revista de Informação Legislativa. v. 
52, n. 207, p. 143-158. Brasília: jul./set. 2015. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/515193>. Acesso em: 09/03/2017. p. 151. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/515193
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/515193
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Quanto aos meios de propagação, tem-se que o discurso do ódio pode se dar 

de qualquer maneira, desde palavras à ilustrações, divulgadas fisicamente ou 

virtualmente, visto que o ser humano tem inúmeras maneiras de se comunicar e 

impregnar sentido às coisas. 

Delimitadas tais questões, nota-se, contudo, que há aspectos do conceito de 

discurso do ódio que ainda são alvos de divergências doutrinárias.  

Muito defendem, por exemplo, que só há discurso do ódio quando a 

mensagem odiosa é direcionada a um grupo que partilha características específicas. 

Neste sentido, Leonardo Valles Bento advoga que, se dirigida a ofensa a apenas um 

indivíduo, trataria-se de hipótese de violação à reputação do mesmo, subsumível, 

conforme o caso, em algum dos tipos penais de crime contra a honra (injúria, calúnia 

ou difamação). Os bens jurídicos igualdade, dignidade e segurança de grupos 

vulneráveis (objeto da tutela jurídica do discurso do ódio) não restariam, pois, 

violados, segundo esta linha de pensamento.133 

Ocorre que, quando um indivíduo é atacado por ter uma característica típica 

de um grupo, todos os que compartilham a característica em questão também 

sofrerão a agressão ao ter contato com o discurso odiento. Logo, ao se ofender 

alguém com base em um traço de pertencimento a um grupo, a dignidade de todo o 

grupo é lesionada, e não apenas a do indivíduo a quem a mensagem se direciona 

diretamente. Em tais circunstâncias, produz-se a chamada vitimização difusa - “não 

se afigura possível distinguir quem, nominal e numericamente, são as vítimas. Aquilo 

que se sabe é que há pessoas atingidas e que tal se dá por conta de seu 

pertencimento a um determinado grupo social”.134  

Logo, é possível que o discurso do ódio tenha como alvo imediato apenas um 

indivíduo, visto que, mediatamente, indiretamente, todo o grupo a que elee pertence 

é atingido. 

                                                           
133 BENTO, Leonardo Valles. Parâmetros internacionais do direito à liberdade de expressão. 
Revista de Informação Legislativa. v. 53, n. 210, p. 93-115. Brasília: abr./jun. 2016. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/53/210/ril_v53_n210_p93>. Acesso em: 07/03/2017. p. 107. 
134 SILVA, Rosane Leal; NICHEL, Andressa; MARTINS, Anna Clara Lehmann; BORCHARDT, Carlise 
Kolbe. Discurso do ódio em redes sociais: Jurisprudência brasileira. Revista Direito GV. n. 14, p. 
445-468. São Paulo: jul./dez. 2011. Disponível em: 
<http://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/artigo/discursos-de-odio-redes-sociais-jurisprudencia-
brasileira>. Acesso em: 09/03/2017. p. 449. 

http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/53/210/ril_v53_n210_p93
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Noutro ponto, alguns autores, como Leonardo Valles Bento e Samanta 

Ribeiro Meyer-Pflug135, sustentam que a concepção de incitação à discriminação é o 

elemento nuclear para a identificação desse discurso, de modo que as 

manifestações de mero insulto não se enquadrariam na definição.136 Detalhada, a 

esse respeito, é a análise do fenômeno realizada por Leonardo Valles Bento: 

(...) um discurso de ódio somente fica caracterizado quando 
reunir os seguintes elementos: (a) em primeiro lugar, aplicar-
se ao sentimento de ódio, isto é, a uma aversão absoluta 
calcada em sentimentos de raiva, distinta do mero desprezo, 
preconceito ou antipatia; (b) em segundo lugar, não se tratar 
da mera expressão do ódio pessoal, mas de sua defesa, ou 
seja, o discurso em questão deve ter a intenção de provocar 
esse mesmo sentimento em outros; (c) em terceiro lugar, a 
defesa do ódio deve ser tal que produza um incitamento à 
ação, quer de discriminar, quer de praticar a violência 
(UNITED NATIONS, 2012, p. 11-12). 137 
 

Uma tal visão, contudo, ignora que “(...) a produção de ódio passa também 

por fases preparatórias, como o estímulo ao preconceito, na perspectiva de ativar no 

grupo dominante “percepções mentais negativas em face de indivíduos e grupos 

socialmente inferiorizados””.138  

O discurso do ódio não se dá no contexto de uma conversa privada, sendo 

antes dirigido a um agrupamento, a uma coletividade. Ora, se a esta coletividade é 

dita sucessivas vezes que determinado segmento social tem uma característica 

                                                           
135 Para ela, discurso do ódio é a manifestação de “ideias que incitem a discriminação racial, social ou 
religiosa em determinados grupos, na maioria das vezes, as minorias”. MEYER-PFLUG, Samantha 
Ribeiro. Liberdade de expressão e discurso do ódio. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2009, apud SCHÄFER, Gilberto; LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo; SANTOS, Rodrigo Hamilton dos. 
Discurso do Ódio: Da abordagem conceitual ao discurso parlamentar. Revista de Informação 
Legislativa. v. 52, n. 207, p. 143-158. Brasília: jul./set. 2015. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/515193>. Acesso em: 09/03/2017. p. 145. 
136 Ibidem. 
137 E continua: “Além disso, a caracterização do discurso de ódio deve levar em conta o contexto, 
relacionado, principalmente, aos seguintes aspectos: (a) até que ponto a mensagem em questão 
alcançou uma audiência relevante; (b) se a mensagem de ódio foi recebida favoravelmente por 
parte significativa da opinião pública, ou se essa a rechaçou, caso em que a intervenção pública seria 
desnecessária; (c) a probabilidade de que atos de violência e/ou discriminação se sigam a esse 
discurso, lembrando que, em face do princípio da neutralidade da regulação, a intervenção estatal 
somente se justifica em face de um risco sério e iminente (UNITED NATIONS, 2012, p. 13)”. BENTO, 
Leonardo Valles. Parâmetros internacionais do direito à liberdade de expressão. Revista de 
Informação Legislativa. v. 53, n. 210, p. 93-115. Brasília: abr./jun. 2016. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/53/210/ril_v53_n210_p93>. Acesso em: 07/03/2017. p. 103-
104. 
138 SCHÄFER, Gilberto; LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo; SANTOS, Rodrigo Hamilton dos. Discurso do 
Ódio: Da abordagem conceitual ao discurso parlamentar. Revista de Informação Legislativa. v. 
52, n. 207, p. 143-158. Brasília: jul./set. 2015. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/515193>. Acesso em: 09/03/2017. p. 145. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/515193
http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/53/210/ril_v53_n210_p93
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/515193
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negativa, a coletividade passará a não gostar dos membros do dito grupo social.139 

Antes mesmo de conhecê-los, acharão que são detentores desta característica 

(preconceito) e não irão querer interagir com eles ou permitir sua presença nos 

espaços (discriminação). 

Assim é que “a repetição, por exemplo, de afirmações como a de que os 

judeus são traiçoeiros, os índios são preguiçosos ou de que os homossexuais 

masculinos são fúteis e devassos (...)”140 ou de que os muçulmanos são terroristas e 

oprimem as mulheres, criam estereótipos e, ao fazê-lo, convertem-se de ofensas em 

incitação à discriminação, de modo que não há diferença prática entre aquele que 

propaga um insulto a um grupo e o que convida outros a atacar ou segregar este 

grupo. 

Importantíssima, desta maneira, a distinção que realiza Rosenfeld, citado por 

Schäfer, Leivas e Santos, que cinge o fenômeno em hate speech in form e hate 

speech in substance. Hate speech in form refere-se às manifestações explicitamente 

odiosas, enquanto hate speech in substance diz respeito à modalidade velada do 

discurso do ódio, frequentemente disfarçada por argumentos de proteção social e 

moral.141 

Percebe-se, desta feita, que se trata de prática bastante flexível, muitas vezes 

sorrateira, que se apresenta socialmente de inúmeras maneiras. Por isso mesmo, é 

relevante que sua definição descreva o fenômeno da forma mais abrangente 

possível, principalmente porque, como sabido, o conceito de determinado fenômeno 

interfere diretamente na disciplina jurídica que lhe é dada, “(...)seja para uma 

resposta constitucionalmente adequada em caso de colisão de princípios de direito 

fundamental, seja para a consolidação e a compreensão dos conceitos jurídicos 

específicos sobre o tema”.142 

                                                           
139 A situação pode ser sintetizada na célebre frase do chefe da propaganda nazista, Joseph 
Goebbels: “Uma mentira repetida mil vezes, torna-se verdade”. 
140 SARMENTO, Daniel. A liberdade de expressão e o problema do “hate 
speech”.2015.Disponível em: <http://www.dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/18-a-liberdade-
de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech-
daniel-sarmento.pdf>.Acesso em: 01/03/2017. p.42. 
141 SCHÄFER, Gilberto; LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo; SANTOS, Rodrigo Hamilton dos. Discurso do 
Ódio: Da abordagem conceitual ao discurso parlamentar. Revista de Informação Legislativa. v. 
52, n. 207, p. 143-158. Brasília: jul./set. 2015. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/515193>. Acesso em: 09/03/2017. p. 147. 
142 Ibidem, p. 146. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/515193
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Neste sentido os esforços de Schäfer, Leivas e Santos, que, utilizando-se dos 

conceitos jurídicos determinados que a Convenção Interamericana contra Todas 

Formas de Discriminação e Intolerância emprega para descrever os efeitos 

provocados pelo discurso de ódio e enumerar as discriminações vedadas, afirmam 

que 

o discurso do ódio consiste na manifestação de ideias 
intolerantes, preconceituosas e discriminatórias contra 
indivíduos ou grupos vulneráveis, com a intenção de ofender-
lhes a dignidade e incitar o ódio em razão dos seguintes 
critérios: idade, sexo, orientação sexual, identidade e 
expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, 
opinião política ou de outra natureza, origem social, posição 
socioeconômica, nível educacional, condição de migrante, 
refugiado, repatriado, apátrida ou deslocado interno, 
deficiência, característica genética, estado de saúde física ou 
mental, inclusive infectocontagioso, e condição psíquica 
incapacitante, ou qualquer outra condição.143 

 

Contudo, longe de negar o grande valor teórico e simbólico de um conceito 

que enumera tão pormenorizadamente as potenciais vítimas do hate speech, 

acreditamos ser mais operacional, tanto para a defesa destas pessoas, quanto para 

o manejo jurídico do instituto, que se enumerem algumas categorias de grupos 

vulneráveis e mantenha-se uma cláusula de abertura, a permitir a proteção de todos 

que venham a ser alvejados pela prática nefasta do discurso do ódio. 

Preferimos, assim, ampliando o conceito de Daniel Sarmento,144 ficar com a 

definição segundo a qual discurso do ódio são manifestações de ódio, desprezo ou 

intolerância contra determinados grupos ou indivíduos pertencentes a estes grupos, 

motivadas por preconceitos ligados à etnia, religião, gênero, deficiência física ou 

mental, orientação sexual, dentre outros fatores. 

 

 

 

                                                           
143 Ibidem, p. 149-150. 
144 O autor não inclui indivíduos isolados como alvos do hate speech. Para ele, discurso do ódio são 
“(...) manifestações de ódio, desprezo ou intolerância contra determinados grupos, motivadas por 
preconceitos ligados à etnia, religião, gênero, deficiência física ou mental e orientação sexual, dentre 
outros fatores”. SARMENTO, Daniel.A liberdade de expressão e o problema do “hate speech”. 
2015.Disponível em: <http://www.dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/18-a-liberdade-de-
expressao-e-o-problema-do-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech-
daniel-sarmento.pdf>.Acesso em: 01/03/2017. p.02. 
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3.2. DISCURSO DO ÓDIO X LIBERDADE DE EXPRESSÃO: DISCIPLINA LEGAL 

 

Embora, à primeira vista, possa parecer bem simples chegar-se à conclusão 

de que um comportamento de tal natureza deve ser repelido, o tema é controverso, 

pois esbarra, inevitavelmente, na limitação ao direito à liberdade de expressão. 

Os doutrinadores em geral consideram que a liberdade de expressão 

desempenha uma tripla função. Em primeiro lugar, demonstra a peculiaridade do ser 

humano frente a outras espécies - “(...) a capacidade de pensar o mundo de sua 

própria perspectiva e a capacidade de comunicar-se com outros, expressando e 

intercambiando ideias, experiências de vida e visões de mundo”. Isto permite o 

florescimento da criatividade na arte, na ciência, na tecnologia, e a edificação de 

uma sociabilidade baseada na linguagem.145 

Em segundo lugar, mantém uma relação estrutural com a democracia, na 

medida em que viabiliza a livre circulação de ideias, permitindo que os participantes 

da vida pública se informem, se expressem, e consciente de seus direitos, 

argumentem com as autoridades e as contestem, construindo um processo 

deliberativo aberto sobre os assuntos de interesse da coletividade.146 

Por fim, a liberdade de expressão é instrumento que dá corpo à defesa (e em 

alguns casos à própria existência) de outros direitos extremamente relevantes, como 

o direito de reunião e associação, de participação política, à liberdade religiosa, à 

identidade étnica e cultural e à educação.147 

 Por tais motivos, encontra-se prestigiada em uma série de documentos 

internacionais - a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 19), o Pacto dos 

Direitos Civis e Políticos (art. 19), a Convenção Europeia de Direitos Humanos (art. 

10), a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (art. 13), a Carta Africana de 

Direitos Humanos (art. 9º)148, etc. -, e conta, entre nós, com minuciosa proteção 

                                                           
145 BENTO, Leonardo Valles. Parâmetros internacionais do direito à liberdade de expressão. 
Revista de informação legislativa, v. 53, n. 210, p. 93-115, abr.jun. 2016. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/53/210/ril_v53_n210_p93>. Acesso em: 07/03/2017. p.96-97. 
146 Ibidem, p.97. 
147 Ibidem. 
148 SARMENTO, Daniel.A liberdade de expressão e o problema do “hate speech”.2015. 
Disponível em: <http://www.dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/18-a-liberdade-de-expressao-e-
o-problema-do-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech-daniel-
sarmento.pdf>. Acesso em: 01/03/2017. p.25. 

http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/53/210/ril_v53_n210_p93
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constitucional (pelo próprio contexto de ruptura com a ditadura militar em que a 

Carta de 1988 foi promulgada). Observe-se: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura 
ou licença; 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
profissional;  149 
 
 

Tem-se, desta feita, que o direito à liberdade de expressão “(...)não tem uma 

dimensão apenas individual – o direito de emitir opiniões e compartilhar informações 

e ideias –, mas se caracteriza também como um direito coletivo ou difuso de ter 

acesso a ideias e informações divulgadas por outros”. É um direito que perpassa o 

processo comunicativo como um todo150, o qual, além de um dos grandes distintivos 

da natureza humana (já que concretizador da sua racionalidade e capacidade de 

agir deliberado), é imprescindível para a dinâmica da democracia, que pressupõe o 

diálogo aberto entre as diversas visões de mundo existentes na sociedade.  

Outrossim, é sempre perigoso restringir a liberdade de expressão com base 

no conteúdo do pensamento manifestado151, devendo-se ter o cuidado de não calar, 

sem fundamentos sólidos o bastante, a expressão de opiniões e valores morais 

contramajoritários.  

                                                           
149 E também: “Art. 220, CF. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição. § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade 
de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 
5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 
artística”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
06/03/2017. 
150 BENTO, Leonardo Valles. Parâmetros internacionais do direito à liberdade de expressão. 
Revista de informação legislativa RIL, v. 53, n. 210, p. 93-115, abr.jun. 2016. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/53/210/ril_v53_n210_p93>. Acesso em: 07/03/2017. P.96-97. 
p. 93 
151 A restrição da liberdade de expressão com base em tempo, lugar e forma é mais facilmente aceita, 
visto que normalmente derivada de questões atinentes à organização e segurança, e não à 
concordância ou discordância com o ponto de vista do agente. Ibidem, p. 06. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/53/210/ril_v53_n210_p93
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Num tal contexto, não há unanimidade na doutrina internacional quanto ao 

tratamento a ser dado ao discurso do ódio. Enquanto as instituições internacionais 

de direitos humanos são unânimes no sentido de que o hate speech não deve ser 

tolerado em nome da liberdade de expressão, mas combatido e punido, há países, 

como os Estados Unidos, que, por terem como princípio fundamental, em lugar da 

dignidade da pessoa humana, a liberdade de expressão152, defendem, com algumas 

restrições mínimas, a livre manifestação daquele.153 

Os principais argumentos teóricos, de ambos os lados, cotejam os impactos 

da limitação do discurso do ódio na busca da verdade real, na democracia e no 

autogoverno, na autonomia e livre desenvolvimento da personalidade do indivíduo, 

passando, ainda, pela análise dos danos às vítimas e do paradoxo da tolerância ao 

intolerante.154 Examinemos propriamente cada um deles. 

Os partidários da liberação do hate speech entendem que todos os tipos de 

ideias devem ser livremente expressos, a fim de que se alcance, “no livre mercado 

de ideias”, a verdade real e a melhor solução para o tema proposto. A tese, que tem 

fundamento no pensamento do utilitarista John Stuart Mill, baseia-se na falibilidade 

humana - como é impossível afirmar com certeza que uma determinada ideia é 

totalmente errada155,  

(....) proibir a divulgação de determinados pontos de vista 
porque eles hoje são considerados equivocados pelo governo 
ou mesmo pela maioria da população seria um grande erro, 
pois é provável que a idéia em questão esteja certa, ou que 
tenha pelo menos algum resquício de correção e, assim, a 
sua supressão privaria a sociedade do acesso a algo 
verdadeiro.156 

 

A liberdade de expressão é tida, pois, não como um fim, mas como um 

mecanismo para que se chegue ao conhecimento, de modo que sua proteção se 

daria em proveito da sociedade, e não do indivíduo.157 

                                                           
152 Ibidem, p. 05. 
153 Nos Estados Unidos, chega-se ao extremo de se permitir a livre defesa (até mesmo em passeatas) 
das concepções advogadas pelos nazistas e pela Ku Klux Kan, inclusive com designação de escolta 
policial para proteger os “manifestantes”. São restringidas apenas as manifestações que, por sua 
natureza, possam provocar uma imediata reação violenta da audiência (fighting words) - não para 
proteger as vítimas, registre-se, mas a paz e a ordem públicas. Ibidem, p. 08-09. 
154 Ibidem, p. 29-45. 
155 Ibidem, p. 29-30. 
156 Ibidem, p. 30. 
157 Ibidem. 
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Mill (e os defensores do hate speech, por tabela) chegam ainda a advogar a 

expressão pública até mesmo de posições sabidamente incorretas, ao argumento de 

que estas serviriam ao fortalecimento e consolidação das ideias certas quando 

ambas estão em confronto.158 

Uma tal concepção, no entanto, negligencia que para que um debate ocorra é 

necessário um mínimo de civilidade, com todos os envolvidos se ouvindo e refletindo 

sobre o que é dito, algo que é inviabilizado pelo hate speech. 

De fato, o embate entre pensamentos distintos enriquece as discussões, 

fomenta a produção de conhecimento e torna a tomada de decisões sobre questões 

sensíveis algo mais racional e embasado. O problema é que um discurso de ódio, 

como o próprio nome já indica, só traz ódio. É um tipo de fala que não visa à 

construção ou ao diálogo, mas, tão somente, à agressão, à depreciação, à 

destruição de seu alvo, não contribuindo em nada com a sociedade ou com o 

alcance da “verdade”, este conceito tão volúvel quando se trata do tecido social. 

É certo que um ambiente de discussão em que impera integralmente o 

respeito mútuo -  

(...) descrito por Habermas como o de uma “situação ideal de 
discurso” - é uma idealização contrafática que não se 
reproduz integralmente em nenhuma sociedade (...). Mas este 
ambiente é simplesmente inviabilizado pelo hate speech, que 
está muito mais próximo de um ataque do que de uma 
participação num debate de opiniões. Diante de uma 
manifestação de ódio há dois comportamentos prováveis da 
vítima: revidar com a mesma violência, ou retirar-se da 
discussão, amedrontada e humilhada.159 

 

O discurso do ódio acaba, pois, por reduzir a própria produção de discurso 

que os defensores de sua liberação pretendem alargar, já que retira a voz das suas 

vítimas, privando a sociedade de contribuições certamente relevantes. Isso sem falar 

que, quando são propagados estereótipos negativos, o inconsciente coletivo absorve 

a noção de que os membros do grupo estigmatizado nada têm a contribuir, 

passando a considerar suas opiniões insignificantes160, reduzindo ainda mais a 

pujança do espaço comunicativo. 

                                                           
158 Ibidem. 
159 Ibidem, p. 31. 
160 Ibidem, p.33-34. 
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Noutra linha, a alegação de que a proibição do discurso do ódio seria 

antidemocrática porque veda a participação de um grupo de pessoas do processo 

político só faz sentido se partindo de um conceito meramente formal de democracia, 

em que a noção de igualdade limita-se ao ritual de participação, ao mecanismo pelo 

qual se permite a emissão de opinião política pelos envolvidos (“one man, one 

vote”). Sob uma tal ótica, de fato, retirar de racistas, xenofóbicos e odiadores em 

geral a possibilidade de falar é antidemocrático.161 

Ocorre que a democracia vai muito mais além. Ela requer, para todos os 

envolvidos, a possibilidade de efetivamente influenciar no processo decisório, de 

convencer, de argumentar em igualdade de condições com os demais. Devem ser 

abarcados, portanto, os grupos excluídos e marginalizados, que, como todos os 

demais, possuem o direito de se autogovernar, não sendo meros objetos a que se 

dirigem as políticas e normas, mas seus sujeitos-produtores. 

 Erige-se, neste sentido, a noção de democracia deliberativa, segundo a qual 

a democracia não é meramente o governo da maioria, mas um processo político 

destinado a alcançar, através do diálogo entre pessoas livres e iguais, o bem 

comum, a dissolução de desacordos e o equacionamento das diferenças.162 

O hate speech nega a igualdade, pois defende a inferioridade e a 

discriminação de um grupo de pessoas, e, em sendo tão intrinsecamente anti-

democrático no sentido substancial (que é o único que verdadeiramente importa, já 

que a democracia formal é um simulacro, uma democracia de fachada a serviço dos 

que dela se utilizam para silenciar os legítimos reclames do povo), deve ser contido. 

Para tanto, invocamos a robusta presença da chamada democracia militante: 

A idéia da democracia militante (...), adotada não só na 
Alemanha163, mas também na jurisprudência da Corte 
Européia de Direitos Humanos, é a de que posições 
incompatíveis com as bases fundamentais de uma sociedade 
democrática não devem ser toleradas, para evitar-se o risco 
de que a democracia se converta numa empreitada suicida.164 

 

                                                           
161 Ibidem, p. 35. 
162 Ibidem, p. 33. 
163 “(...) a Lei Fundamental alemã vedou a criação de associações “dirigidas contra a ordem 
constitucional ou contra a idéia de entendimento entre os povos” (art. 9º) (...)”. Ibidem, p.21. 
164 Ibidem, p.33. 
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O objetivo é que sejam barradas as posições contrárias ao ideário 

democrático, a fim de que estas não se utilizem dos mecanismos democráticos, 

como a liberdade de expressão, para derrotar a própria democracia. (Basta lembrar 

aqui que o partido nazista chegou ao poder utilizando-se dos mecanismos previstos 

pela super democrática Constituição de Weimar165). 

O Estado não estará, com isso, exercendo uma posição paternalista de 

decidir o que os indivíduos podem ou não ouvir, receoso de que não tenham razão e 

discernimento suficiente para formar as suas próprias convicções e repelir ideias 

perniciosas, como criticam os que desejam a liberação do hate speech. Estará, 

antes, garantindo a preservação da auto-estima e do auto-respeito das vítimas 

desse tipo de discurso, ambos essenciais para que o indivíduo tenha “(...) a energia 

necessária para eleger seus planos de vida e persegui-los, ou seja, para conduzir 

autonomamente a sua própria vida”166.167 

Se, de um lado, para que o ser humano possa desenvolver livremente a sua 

personalidade, formar suas opiniões e escolher seus objetivos é importante que ele 

tenha acesso às mais variadas informações e pontos de vista sobre todos os 

assuntos, por outro os alvos de alguns desses pontos de vista são tão depreciados e 

desumanizados, tão feridos em sua auto-estima e seu auto-respeito que perdem, 

eles mesmos, a capacidade de ter autonomia e auto-realizar-se.168  

Por tal razão, uma restrição em parte do conteúdo do “mercado de ideias”, 

ainda que gere uma eventual limitação na autonomia e possibilidade de auto-

realização dos odiadores, é preferível à completa eliminação da autonomia e 

possibilidade de auto-realização das vítimas. 

O argumento pró-hate speech de que é natural que, em um ambiente em que 

a liberdade de expressão impera, pessoas saiam feridas, porque da natureza das 

palavras criticar e ferir169, não nos parece razoável de igual forma. Uma coisa é ter o 

orgulho ferido porque seu trabalho ou algo que você fez foi criticado na imprensa, 

                                                           
165 “Em 1933, o Partido Nazista se tornou o maior partido eleito no Reichstag, com seu líder, Adolf 
Hitler, sendo apontado Chanceler da Alemanha no dia 30 de janeiro do mesmo ano”. WIKIPÉDIA, a 
enciclopédia livre. Adolf Hitler. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler>. Acesso em 
09/03/2017.  
166 Ibidem, p.38. 
167 Ibidem, p. 37-38. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem, p. 41. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reichstag
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chanceler_da_Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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por exemplo; outra bem diferente é ser atacado e desvalorizado por aquilo que você 

é. 

Como bem analisou a Suprema Corte do Canadá no caso Regina vs. Kegstra, 

o impacto psicológico do hate speech nos integrantes das minorias étnicas e 

religiosas atingidas é tão terrível, que muitos chegam a se isolar, evitando contatos 

com as pessoas que não pertencem aos seus grupos, ou mesmo a buscar anular as 

suas idiossincrasias para fugir do preconceito.170  

É frequente, ainda, segundo leciona Mari J. Matsuda, citada por Daniel 

Sarmento, que a angústia, o medo e a vergonha gerados pelas manifestações de 

ódio e intolerância sejam psicossomatizados pelas vítimas, gerando até mesmo 

sofrimento físico.171 

Inadmissível, desta sorte, que um pesar dessa estatura seja tratado como um 

desconforto, um “efeito colateral suportável” que ocorre toda vez que ideias 

discordantes se encontram.  

Pensar, além disso, como fazem alguns partidários da liberação do discurso 

do ódio, que a tolerância ao intolerante gera um modelo de autocontenção, em que, 

ao serem obrigadas a tolerar manifestações de ódio, as pessoas exercitam sua 

capacidade de autocontrole emocional, capacidade esta que posteriormente será 

aplicada em outros campos da vida,172 é algo que não faz sentido.  

Quem precisa desenvolver a capacidade de autocontrole é o intolerante, e 

não as pessoas que rejeitam sua forma de pensar. Estas pessoas não estão 

atacando ninguém e nem tomadas por sentimento negativo algum, logo não 

precisam ser educadas emocionalmente ou no sentido do respeito ao outro. O 

mesmo não pode ser dito dos prolatores de discurso do ódio (os odiadores, como 

por nós chamados ao longo deste trabalho), como sua própria alcunha já denuncia. 

Mesmo porque, uma tal medida “educativa”, além de equivocada quanto ao 

seu público alvo e extremamente injusta com as vítimas (que arcarão sozinhas com 

o ônus da “educação da sociedade”173), só faz incentivar a expansão da intolerância, 

pois que os odiadores se sentirão fortalecidos com o benefício da impunidade e 

                                                           
170 Ibidem, p. 16. 
171 Ibidem, p. 42. 
172 A teoria em questão é de Leo C. Bollinger, citado por Sarmento, 2015. Ibidem, p. 40. 
173 Ibidem. 
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continuarão no seu mister de atacar minorias. Não sem antes, é claro, conclamar 

outros a se juntarem a eles; tarefa de convencimento então facilitada pela 

inexistência de barreiras à sua fala. 

Por tudo isto, é que a resposta ao paradoxo da tolerância174 (Karl Popper) só 

pode ser uma: O intolerante não deve ser tolerado175, pois, se oportunidade tivesse, 

eliminaria a própria tolerância176. 

São fundados, ademais disso, os receios dos que afirmam ser perigoso para 

as próprias vítimas restringir a liberdade de expressão, visto que esta, 

historicamente, tem sido uma aliada da afirmação dos direitos das minorias, e a 

proibição do hate speech poderia servir de mote para que outras limitações ao 

direito de se expressar sobreviessem. Ou mesmo ser usada com parcialidade contra 

as próprias minorias -  

no Reino Unido, integrantes do movimento negro foram 
processados e condenados em razão de veementes discursos 
contra os brancos proferidos no Hyde Park, e, em Israel, a lei 
contra o hate speech estaria sendo muito mais aplicada contra 
árabes [muçulmanos em geral, na verdade] que protestam 

contra os judeus do que no sentido contrário.177 
 

Mas não se pode negligenciar que o discurso, embora imaterial, não é um ser 

à parte e tem impactos concretos no mundo real. A própria História, invocada para 

se defender a liberdade de expressão irrestrita, traz exemplos do que pode ocorrer 

quando a um discurso de ódio é dada livre circulação. Ou já se esqueceram do 

papel da oratória de Hitler para a Alemanha Nazista? 

Sobre a questão do uso arbitrário da lei contra as minorias, não podemos 

deixar de concordar com Daniel Sarmento, para quem, “(...) em sociedades 

assimétricas, em que o preconceito tem raízes tão fundas, é necessário lidar com o 

risco permanente de que toda e qualquer norma seja aplicada de forma desigual, de 

maneira a perpetuar as relações de poder e de dominação existentes”.178 A provar 

isto a aplicação desigual da lei penal no Brasil - duríssima com os negros e pobres, 

                                                           
174 Até que ponto deve-se tolerar o intolerante? 
175 John Rawls, citado por Sarmento, 2015, defende uma posição mais moderada: para ele, “(...) só é 
legítimo restringir a liberdade do intolerante quando ela chegue ao ponto de ameaçar a segurança 
das próprias instituições que mantém esta sociedade”. Ibidem, p. 39. 
176 Noção que, como se pode notar, funda o próprio conceito de democracia militante, já analisado. 
Ibidem. 
177 Ibidem, p.43. 
178 Ibidem, 45. 



62 
 

comparativamente inexistente para os brancos e poderosos. Mas nem por isso é 

correta a abolição da lei penal. 

Um Direito que se pretende transformador e que deseja ser instrumento de 

Justiça deve abraçar a defesa dos oprimidos. E, para tanto, é preciso que não 

apenas sejam editadas leis para proteger os direitos das minorias vulneráveis, mas 

que estas minorias sejam providas de mecanismos para buscar a efetividade destas 

leis; que os aplicadores tenham critérios bem definidos, reduzindo-se ao máximo as 

brechas interpretativas, pois é sabido que é quando se alarga a discricionariedade 

do julgador que os preconceitos encontram espaço para transparecer; que haja 

transparência na gestão e divulgação dos resultados das políticas voltadas para as 

minorias estigmatizadas; que, em suma, sejam desenvolvidos mecanismos hábeis a 

reduzir a aplicação arbitrária da norma. 

A suposta inefetividade de uma norma não pode nunca, pois, ser um artifício 

para sua inexistência. Ela é o primeiro passo, a tomada de posição do Estado 

quanto a uma situação fática inadequada. Expressa a sua política, o seu desejo de 

mudança, o que, em consonância com a própria natureza do direito legislado, deve 

vir a ser. Mesmo que ainda que não seja. 

Por isso, acerta o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos em 

estabelecer, em seu art. 20.2, que “será proibida por lei qualquer apologia do ódio 

nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade 

ou a violência”179, diretriz que é reiterada pela Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, em seu art. 13.5.180 

Na mesma linha, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial condena, em seu art. 4º, “toda propaganda e todas 

as organizações que se inspirem em idéias ou teorias baseadas na superioridade de 

uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma certa origem 

                                                           
179 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm> Acesso em: 06/03/2017. 
180 Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>.  Acesso em: 06/03/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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étnica ou que pretendem justificar ou encorajar qualquer forma de ódio e de 

discriminação raciais”.181 

Como a mera reprovação moral é ineficiente para barrar quem deseja 

descumprir a lei, a Convenção obriga os Estados signatários a “adotar medidas 

positivas e imediatas destinadas a erradicar todos os atos de incitamento à 

discriminação (...), dentre as quais: 

a) Declarar como crime punível pela lei toda disseminação de 
idéias baseadas na superioridade ou ódio raciais, incitamento à 
discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência 
ou provocação a tais atos dirigidos contra qualquer raça ou 
qualquer grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem 
étnica, como também qualquer assistência prestada a 
atividades racistas, inclusive seu financiamento; 
b) Declarar ilegais e proibir as organizações, e também as 
atividades de propaganda organizada ou não, que promovam o 
ódio e incitem à discriminação racial, e reconhecer a 
participação nestas organizações ou atividades como crimes 
puníveis pela lei.182 

 

Mais abrangente é a Convenção Interamericana contra Toda Forma de 

Discriminação e Intolerância, que, após especificar em que critérios a discriminação 

pode se basear,183 vincula os Estados, em seu art. 4º, ao dever de  

prevenir, eliminar, proibir e punir  todos os atos e 
manifestações de discriminação e intolerância, inclusive: 
i. apoio público ou privado a atividades discriminatórias ou que 
promovam a intolerância, incluindo seu financiamento; 
ii. publicação, circulação ou difusão, por qualquer forma e/ou 
meio de comunicação, inclusive a internet, de qualquer 
material que: 
a) defenda, promova ou incite o ódio, a discriminação e a 
intolerância; e 
b) tolere, justifique ou defenda atos que constituam ou tenham 
constituído genocídio ou crimes contra a humanidade, 
conforme definidos pelo Direito Internacional, ou promova ou 
incite a prática desses atos;  (...) 
x. elaboração e utilização de materiais, métodos ou 
ferramentas pedagógicas que reproduzam estereótipos ou 

                                                           
181 Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 
Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=94836>. Acesso 
em: 06/03/2017. 
182 Ibidem. 
183 “nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, idioma, religião, 
identidade cultural, opinião política ou de outra natureza, origem social, posição socioeconômica, 
nível educacional, condição de migrante, refugiado, repatriado, apátrida ou deslocado interno, 
deficiência, característica genética, estado de saúde física ou mental, inclusive infectocontagioso, e 
condição psíquica incapacitante, ou qualquer outra condição” (art. 1.1) Convenção Interamericana 
contra Todas as Formas de Discriminação e Intolerância. Disponível em: <http://dai-
mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/multilaterais/convencao-interamericana-contra-toda-forma-de-
discriminacao-e-intolerancia/>. Acesso em: 06/03/2017. 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=94836
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/multilaterais/convencao-interamericana-contra-toda-forma-de-discriminacao-e-intolerancia/
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/multilaterais/convencao-interamericana-contra-toda-forma-de-discriminacao-e-intolerancia/
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/multilaterais/convencao-interamericana-contra-toda-forma-de-discriminacao-e-intolerancia/
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preconceitos, com base em qualquer critério estabelecido no 
Artigo 1.1 desta Convenção;184 

 

No Brasil, a Constituição Federal, ao consagrar o direito à liberdade de 

expressão, já deixou claro que este não é ilimitado, posto que inviolável a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, X), sendo assegurado o 

direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem (art. 5º, V).185 

Estabelece ainda que a produção e a programação das emissoras de rádio e 

televisão deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família (art. 

221, IV), cabendo à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à estas a 

possibilidade de se defenderem dos programas que contrariem tal disposição (art. 

220, II).186 

Mais específica é a lei nº 7.716/89, que taxativamente afirma, em seu art. 20, 

que é crime sujeito à pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, “praticar, induzir ou 

incitar, pelos meios de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza, 

a discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.187 

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou sobre o tema do hate 

speech quando fixou, no julgamento do caso Ellwanger188, em 2003, o entendimento 

de que a liberdade de expressão não protege manifestações de cunho anti-semita, 

islamofóbico, racista, xenofóbico, etc, constituindo estas, em verdade, crime. 

EMENTA: HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: 
ANTI-SEMITISMO. RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. 
CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM 
DENEGADA. 
(...)  
6. Adesão do Brasil a tratados e acordos multilaterais, que 
energicamente repudiam quaisquer discriminações raciais, 
aí compreendidas as distinções dos homens por restrições 
ou preferências oriundas de raça, cor, credo, 

                                                           
184 Ibidem. 
185 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
06/03/2017. 
186 Ibidem. 
187 BRASIL. Lei nº 7.716/89. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm#art21> Acesso em: 06/03/2017. 
188 Siegfried Ellwanger escreveu e publicou vários livros depreciando o caráter do judeus e negando a 
ocorrência do Holocausto. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 82.424/RS. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79052>. Acesso em: 
01/03/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm#art21
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79052
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descendência ou origem nacional ou étnica, inspiradas na 
pretensa superioridade de um povo sobre outro, de que 
são exemplos a xenofobia, “negrofobia”, “islamofobia” e o 
anti-semitismo. (...) 
12. Discriminação que no caso se evidencia como deliberada e 
dirigida especificamente aos judeus, que configura ato ilícito de 
prática de racismo, com as conseqüências gravosas que o 
acompanham. 
13. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que 
não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O 
direito à livre expressão não pode abrigar em sua 
abrangência, manifestações de conteúdo imoral que 
implicam ilicitude penal. 
14. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso 
devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os 
limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, 
parágrafo 2º, primeira parte). O preceito fundamental de 
liberdade de expressão não consagra o ‘direito à incitação 
ao racismo’, dado que um direito individual não pode 
constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como 
sucede com os crimes contra a honra. Prevalência dos 
princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade 
jurídica.  
(...) (grifos nossos).189 

 

Ainda não temos, no entanto, uma lei punindo especificamente o hate speech 

(como ocorre em países como o Canadá190 e a Alemanha191), o que acaba por 

deixar as vítimas desse tipo de discurso vulneráveis, já que, uma vez inexistente 

uma lei criminalizando a prática, a punição ao ofensor fica totalmente dependente da 

maior ou menor abertura interpretativa que o julgador dê às normas existentes. 

                                                           
189 Ibidem. 
190 Estabelece o art. 319 do Código Penal Canadense que “todo aquele que, comunicando 
declarações em qualquer espaço público, incita o ódio contra um grupo indentificável, onde tal 
incitação é suscetível de levar a uma violação da paz” comete crime. O mesmo vale para quem, 
“através de comunicação que não seja mera conversa privada, promover propositadamente o ódio 
contra algum grupo identificável”. O conceito de grupo identificável está no art. 318, item 4: "Grupo 
identificável" significa qualquer setor do público distinguido por cor, raça, religião, origem étnica ou 
orientação sexual”. (traduções nossas). CANADÁ. Canada Penal Code. Disponível em: 
<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9332>. Acesso em: 07/03/2017. 
191 A Alemanha possui diversos instrumentos para combater o hate speech: “(...) a criminalização, 
pelo Código Penal alemão, da incitação ao ódio, insulto ou ataque à dignidade humana de partes da 
população ou de grupos identificados pela nacionalidade, raça, etnia ou religião; a penalização, ainda, 
da participação em organizações neonazistas, e da exibição de símbolos, bandeiras, uniformes e 
saudações nazistas; a proibição, pela legislação administrativa, de reuniões ou manifestações em 
que seja praticado o hate speech, com possibilidade de dissolução imediata pelas autoridades 
públicas; a colocação dos livros e publicações que incitem ao ódio racial em lista própria, que 
impossibilita a sua propaganda e aquisição por crianças e adolescentes; a vedação de programas de 
rádio e televisão que promovam a discriminação, incitem ao ódio, difamem ou ridicularizem grupos 
raciais, religiosos, étnicos ou nacionais; e as ações injuntivas e de reparação de danos morais no 
Direito Civil”. SARMENTO, Daniel. A liberdade de expressão e o problema do “hate speech”. 
2015. Disponível em: <http://www.dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/18-a-liberdade-de-
expressao-e-o-problema-do-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech-
daniel-sarmento.pdf>. Acesso em: 01/03/2017. p. 22. 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9332
http://www.dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/18-a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech-daniel-sarmento.pdf
http://www.dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/18-a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech-daniel-sarmento.pdf
http://www.dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/18-a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech-daniel-sarmento.pdf
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Recentemente, por exemplo, um caso típico de discurso do ódio contra 

homessexuais restou impune pela inexistência de lei específica. Tratava-se de 

denúncia oferecida contra parlamentar federal pelo fato de ter postado no twitter a 

seguinte frase: “A podridão dos sentimentos dos homoafetivos levam (sic) ao ódio, 

ao crime, a (sic) rejeição". O STF entendeu que o crime previsto no artigo 20 da Lei 

7.716/89 não contempla a discriminação ou o preconceito decorrente da opção 

sexual do cidadão e julgou a ação improcedente.192 

Na ocasião, contudo, o Ministro Roberto Barroso “ressaltou que seria razoável 

entender que o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) impusesse 

um mandamento ao legislador para que tipificasse condutas que envolvessem 

manifestações de ódio (“hate speech”)”.193 

Resta claro, pois, de tudo quanto exposto, que não há contradição alguma em 

um ordenamento jurídico consagrar a liberdade de expressão e proibir o hate 

speech. Ambas as medidas tutelam valores essenciais à democracia - liberdade, 

autogoverno, igualdade material, dignidade da pessoa humana - e, portanto, não 

devem ser vistas como antagônicas.  

Nas ocasiões em que colidirem, basta que se adote o mesmo comportamento 

adotado quando quaisquer direitos fundamentais se chocam: exercer um exercício 

de ponderação; verificando-se se, no caso concreto, determinada restrição ao direito 

à liberdade de expressão é adequada, necessária e proporcional para a preservação 

da dignidade de uma coletividade de indivíduos ofendida. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
192BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inq 3590/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 12.8.2014. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo754.htm>. Acesso em: 
07/03/2017. 
193 Ibidem. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11797094/artigo-20-da-lei-n-7716-de-05-de-janeiro-de-1989
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035120/lei-do-crime-racial-lei-7716-89
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3590&classe=Inq&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo754.htm
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4. ISLAMOFOBIA 

 

 Feitas as devidas considerações de natureza jurídica, voltamos nossa análise 

agora para o problema da islamofobia. Além de buscar suas raízes históricas e 

políticas, tentaremos traçar um panorama geral da islamofobia no Brasil, baseando-

nos, para tanto, em entrevistas que realizamos com muçulmanos residentes no 

Brasil e em matérias jornalísticas. 

 

4.1. BREVE HISTÓRICO 

 

A história do relacionamento entre o Ocidente e o mundo islâmico é longa, 

complexa e intensamente marcada por interesses geopolíticos (das disputas por 

terra à corrida pelo petróleo, das Cruzadas à Guerra ao Terror), o que explica o 

porquê de desde há muito ser possível identificar a construção de uma narrativa 

ocidental nada elogiosa sobre o Islam.194 

Já na época das cruzadas, por exemplo, Pedro, o Venerável escreveu que o 

Islam era “(...) uma religião "pagã" espalhada pela espada - cujo profeta, 

Muhammad, era da linhagem "mais suja e falsa" e cujas "fábulas totalmente ridículas 

e insanas" não o tornaram um mensageiro de Deus, mas sim "o discípulo escolhido 

do Diabo"” (tradução nossa).195  

Outro registro dá conta de que os Estados Unidos, quando guerreando contra 

piratas berbérios ao longo da costa norte da África, em sua primeira batalha como 

nação independente, difundiram, na literatura, no teatro e em outras mídias, a 

imagem de que os homens muçulmanos eram violentos e captores sexualmente 

perversos de mulheres oprimidas.196 

Para compreender, contudo, a origem ideológica da islamofobia, há que se 

retornar ao ano de 1492, quando a Monarquia Espanhola Cristã invadiu197 a América 

                                                           
194 Bridge Initiative Team. Islamophobia: The Right Word for a Real Problem. Universidade de 
Georgetown. Washington, 26 abr. 2015. Disponível em: <http://bridge.georgetown.edu/islamophobia-
the-right-word-for-a-real-problem/>. Acesso em: 12/03/2017. 
195 Ibidem. 
196 Ibidem. 
197 Seguindo a esteira de Henrique Dussel, preferimos o termo invasão à descobrimento. 

http://bridge.georgetown.edu/islamophobia-the-right-word-for-a-real-problem/
http://bridge.georgetown.edu/islamophobia-the-right-word-for-a-real-problem/
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e reconquistou a Espanha Islâmica, iniciando o processo de expulsão dos 

muçulmanos e judeus da Penísula Ibérica (somente finalizado em 1602). A expulsão 

baseava-se no desejo de uma “pureza de sangue” e os que ficaram, além de 

forçados a se converter ao Cristianismo, recebiam nomes distintivos: Moriscos 

(muçulmanos convertidos) e Marranos (judeus convertidos).198 

Como consequência daqueles eventos, os indígenas se tornaram o Outro 

externo à Europa (“o povo sem Deus”) e os muçulmanos e judeus se tornaram o 

Outro interno (“o povo com o Deus errado”). Conforme as relações dos Impérios 

Europeus com os Impérios Islâmicos converteram-se de uma “relação entre 

impérios” em uma “relação colonial”199, a categoria de “povo com o Deus errado”, em 

que se encontravam no fim do século XV, foi substituída pela de animais, na qual já 

se encontravam os indígenas àquela altura.200 

Posteriormente,  

esta classificação teológica-racial foi secularizada em um 
imaginário civilizacional científico-evolucionista-
hierárquico que transformou o "povo com a religião errada" 
(diferença imperial) do final do século XV, nos inferiores 
"selvagens e primitivos" de "povos sem civilização" (diferença 
colonial), no século 19. (grifos e tradução nossos).201 
 

Passou-se, pois, a partir daí, de uma inferiorização das religiões não-cristãs à 

inferiorização dos adeptos destas religiões (muçulmanos, judeus, etc), mutação 

discursiva essencial para a conjugação entre a hierarquia religiosa cristã-centrada e 

a hierarquia racial/étnica eurocêntrica, com a consequente eliminação da distinção 

entre praticar uma religião não-cristã e ser racializado como um ser humano 

inferior.202 

Para a maioria dos autores, contudo, a proliferação estruturada da 

islamofobia somente se iniciou com o fim da Guerra Fria e a escolha do Islam como 

                                                           
198 GROSFOGUEL, Ramon. The Multiple Faces of Islamophobia. Islamophobia Studies Journal, 
Primavera de 2012, Volume 1, Issue 1. Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA). pp. 9-33. 
Disponível em: <http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-Spring2012>. Acesso em: 17/03/2017. p.11-12. 
199 “A destruição espanhola de Al-Andalus no final do século XV e a subsequente dominação dos 
moriscos no século XVI, a colonização holandesa da Indonésia no século XVII, a colonização 
britânica da Índia no século XVIII, a colonização francesa e britânica do Oriente Médio no século XIX 
e a queda e subsequente divisão do Império Otomano entre vários Impérios Europeus ao final da 
Primeira Guerra Mundial”. Ibidem, p.12-13. 
200 Ibidem, p. 11-13. 
201 Ibidem, p. 13. 
202 Ibidem. 

http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-Spring2012
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o “novo inimigo do ocidente”, se intensificando após os atentados de 11 de setembro 

de 2001, quando, então, o interesse da mídia pelo Islam se tornou a ordem do dia203, 

e o fenômeno adquiriu um caráter sistemático. 

 

4.2. CONCEITO 

A islamofobia pode ser definida como o preconceito e a hostilidade irracional 

contra o Islam e os muçulmanos204, que são vistos como inimigos inconciliáveis do 

Ocidente. Não se trata propriamente de um medo do Islam ou de uma crítica 

embasada aos seus princípios religiosos, mas da disseminação de uma visão 

propositalmente deturpada da religião, com a promoção da discriminação contra 

seus seguidores.205 

Caracteriza-se pelos seguintes aspectos: 

1. O Islam é visto como um bloco monolítico, estático e 
insensível à mudança. 
2. O Islam é visto como separado e “outro”. Não tem valores 
em comum com outras culturas, não é afetado por elas e não 
as influencia.  
3. O Islam é visto como inferior ao Ocidente. É visto como 
bárbaro, irracional, primitivo e sexista.  
4. O Islam é visto como violento, agressivo, ameaçador, 
apoiador do terrorismo e envolvido em um choque de 
civilizações.  
5. O Islam é visto como uma ideologia política, usada para 
vantagem política ou militar.  
6. As críticas feitas ao ‘Ocidente’ pelo Islam são rejeitadas de 
imediato.  
7. A hostilidade em relação ao Islam é usada para justificar 
práticas discriminatórias contra muçulmanos e a exclusão 
dos muçulmanos da sociedade dominante.  
8. A hostilidade anti-muçulmana é vista como natural e 
normal (tradução nossa).206 

 

Assim é que, para justificar a islamofobia, os muçulmanos são 

frequentemente associados à imagens de terrorismo207 e misoginia, como se ambos 

                                                           
203 AGUILERA-CARNERERO, Carmen; AZEEZ, Abdul Halik. ‘Islamonausea, not Islamophobia’: 
The many faces of cyber hate speech. Journal of Arab & Muslim Media Research, 2016. Volume 9, 
Número 1. p. 24. 
204 Ibidem, p.23. 
205 Bridge Initiative Team. Islamophobia: The Right Word for a Real Problem. Universidade de 
Georgetown. Washington, 26 abr. 2015. Disponível em: <http://bridge.georgetown.edu/islamophobia-
the-right-word-for-a-real-problem/>. Acesso em: 12/03/2017. 
206 TRUST, Runnymede. Islamophobia: A Challenge for Us All. Reino Unido, 1997. apud, 
EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND XENOPHOBIA. Muslims in the European 
Union: Discrimination and Islamophobia. 2006. p. 63. 

http://bridge.georgetown.edu/islamophobia-the-right-word-for-a-real-problem/
http://bridge.georgetown.edu/islamophobia-the-right-word-for-a-real-problem/
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fossem algo intrínsecos à religião islâmica208, e não fenômenos sociais que se 

reproduzem entre indivíduos e nações dos mais variados credos. 

Somente a título de exemplo: O LRA (Exército da Resistência do Senhor) é 

um grupo terrorista cristão, que desde 1987, atua em Uganda, no Congo e no Sudão 

do Sul para estabelecer um Estado Cristão209; o IRA (Exército Republicano Irlandês), 

que atuou na Irlanda do Norte de 1919 até 2005, era um grupo terrorista católico; as 

FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), existentes na Colômbia 

desde os anos 1960, não possuem credo algum, o mesmo podendo ser dito do ETA 

(Pátria Basca para a Liberdade), grupo terrorista separatista que atua na Espanha 

desde 1959.210  

Evidente, deste modo, que não foram os muçulmanos que inventaram o 

terrorismo, nem é este uma prática exclusiva dos mesmos. As religiões, todas elas 

pregam a paz, o amor e a prática do bem. São os seres humanos, em nome de seus 

interesses escusos e mesquinhos, que cometem a violência, e, para cooptar 

seguidores à suas causas, muitas vezes utilizam-se da manipulação de textos 

religiosos; principalmente quando falam à pessoas necessitadas e ignorantes. 

Quanto ao machismo, ficando apenas com o Brasil, país de maioria cristã, 

tem-se que este é o 5º país do mundo onde mais se cometem feminicídios211 e o 

primeiro da América Latina em ocorrência de casamento infantil, estando em quarto 

                                                                                                                                                                                     
207 Sobre o tema, a organização estadunidense “People for the American Way” realizou levantamento 
das estratégias utilizadas pelos conservadores para aumentar a islamofobia nos EUA: “1) incitar 
medo em discursos públicos em relação aos islâmicos; 2) distorcer estatísticas e pesquisas para 
comprovar o risco criado por muçulmanos; 3) inventar que existe risco de a sharia tomar conta dos 
tribunais americanos; 4) defender a liberdade, exercendo exatamente o contrário: tirando liberdade 
dos muçulmanos; 5) dizer que o islamismo não é uma religião, mas uma forma de organização que 
quer dominar o mundo; 6) tirar direitos dos muçulmanos (por exemplo, o direito de expressão, direito 
de rezar e exercer sua religião livremente, direito de abrir uma mesquita etc.); 7) ligar temas 
antiislâmicos com a retórica anti-Obama; 8) afirmar que existem ligações entre islâmicos e 
organizações perigosas, como a máfia e terroristas”. CIMENTI, Carolina. Islamofobia é arma política 
nos EUA pós-11 de setembro. Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/11desetembro/islamofobiaearmapoliticanoseuapos11desetembro/ 
n1597176038001.html>. Acesso em: 13/03/2017. 
208 Sobre a visão islâmica acerca destes temas, ver capítulo 1. 
209 Deutsche Welle (DW). Terrorismo em África - parte 3 - Lord's Resistance Army - LRA - no 
Sudão do Sul. Disponível em: <http://www.dw.com/pt-002/terrorismo-em-%C3%A1frica-parte-3-lords-
resistance-army-lra-no-sud%C3%A3o-do-sul/a-6627448>. Acesso em 21/03/2017. 
210 PENA, Rodolfo F. Alves. Principais grupos terroristas da atualidade. Brasil Escola. Disponível 
em <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/grupos-terroristas-mundo.htm>. Acesso em 21/03/2017. 
211ONU. ONU: Taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo; diretrizes nacionais 
buscam solução. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-
mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/>. Acesso em: 21/03/2017. 

http://www.dw.com/pt-002/terrorismo-em-%C3%A1frica-parte-3-lords-resistance-army-lra-no-sud%C3%A3o-do-sul/a-6627448
http://www.dw.com/pt-002/terrorismo-em-%C3%A1frica-parte-3-lords-resistance-army-lra-no-sud%C3%A3o-do-sul/a-6627448
https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/
https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/
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no ranking mundial.212 Os Institutos Avon e Data Popular apontam ainda que 48% 

dos jovens consideram errado a mulher sair com os amigos sem a companhia do 

marido ou namorado e que 78% das mulheres relatam já ter sofrido algum tipo de 

assédio.213 Sem falar no chocante dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

de que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil.214 

O fato é que é possível encontrar abusos contra mulheres cometidos por 

homens cristãos, judeus, muçulmanos, umbandistas, ateus… vez que são frutos do 

patriarcado, presente em todo o mundo. E, como são os homens que durante toda a 

História detiveram o monopólio do poder, isto implica que também detiveram o 

monopólio da interpretação, sendo certo que não só textos religiosos, como também 

filosóficos, foram arbitrariamente utilizados e muitas vezes distorcidos para legitimar 

a opressão das mulheres. 

Não se trata de um problema do Islam, que, como visto no capítulo 1, conferiu 

um estatuto libertário e avançadíssimo às mulheres, estando muito à frente de seu 

tempo. O problema, mais uma vez, está nos seres humanos; no caso específico, dos 

homens. Como explicar que, há mais de 1400 anos atrás, as mulheres muçulmanas 

andavam sozinhas em camelos pelo deserto, votavam na eleição dos Califas, 

opinavam em assuntos de interesse da comunidade e, na pessoa de Fatima al-Fihri, 

construíram a primeira Universidade do mundo215, e hoje, em muitos países de 

maioria muçulmana, não podem dirigir ou sequer estudar? A razão, por óbvio, não 

está no Islam. 

Para encerrar este tema específico, não podemos de deixar de citar o 

brilhante Professor Ramon Grosfoguel (que, registre-se, não é muçulmano): 

(...) a colonização do Islam pelo patriarcado não é exclusiva 
do Islam. Podemos ver os mesmos abusos contra as 
mulheres entre os cristãos (católicos e protestantes) ou 
homens judeus. (...) No entanto, a caracterização sexista e 

                                                           
212 Agência Brasil. Brasil está no topo do ranking de casamento infantil na América Latina. The 
Huffington Post. Disponível em: <http://www.huffpostbrasil.com/2017/03/13/36-das-mulheres-casam-
antes-dos-18-anos-no-brasil_a_21884548/?ncid=fcbklnkbrhpmg00000004>. Acesso em 21/07/2017. 
213 VIOLES - Grupo de Pesquisa sobre Tráfico de Pessoas, Violência e Exploração Sexual de 
Mulheres, Crianças e Adolescentes. Dados do machismo: 48% dos jovens acham errado mulher 
sair sem o namorado. Disponível em: <http://grupovioles.blogspot.com.br/2014/12/48-dos-jovens-
acham-errado-mulher-sair.html>. Acesso em: 21/03/2017. 
214 BBC Brasil. 70% das vítimas são crianças e adolescentes: sete dados sobre estupro no 
Brasil. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36401054>. Acesso em : 21/03/2017. 
215 GALASTRI, Luciana. As 10 Universidades mais antigas do mundo. Disponível em: 
<http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI343904-17770,00-
AS+UNIVERSIDADES+MAIS+ANTIGAS+DO+MUNDO.html>. Acesso em: 22/03/2017. 

http://www.huffpostbrasil.com/2017/03/13/36-das-mulheres-casam-antes-dos-18-anos-no-brasil_a_21884548/?ncid=fcbklnkbrhpmg00000004
http://www.huffpostbrasil.com/2017/03/13/36-das-mulheres-casam-antes-dos-18-anos-no-brasil_a_21884548/?ncid=fcbklnkbrhpmg00000004
http://grupovioles.blogspot.com.br/2014/12/48-dos-jovens-acham-errado-mulher-sair.html
http://grupovioles.blogspot.com.br/2014/12/48-dos-jovens-acham-errado-mulher-sair.html
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36401054
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI343904-17770,00-AS+UNIVERSIDADES+MAIS+ANTIGAS+DO+MUNDO.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI343904-17770,00-AS+UNIVERSIDADES+MAIS+ANTIGAS+DO+MUNDO.html
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patriarcal do Islam é o que é representado na imprensa, 
enquanto há quase silêncio sobre a opressão patriarcal das 
mulheres sustentadas e praticadas pelo Judaísmo e pelo 
Cristianismo no Ocidente. É importante dizer que o Islam foi a 
primeira religião do mundo a reconhecer às mulheres o direito 
ao divórcio há mais de mil anos. O mundo cristão reconheceu 
às mulheres o direito ao divórcio apenas muito recentemente, 
no final do século XX, e a Igreja Católica e muitos países 
ainda não o reconhecem. Estamos dizendo isso não para 
justificar os abusos patriarcais sobre as mulheres feitos por 
alguns homens muçulmanos, mas para questionar a 
representação racial estereotipada que faz apenas dos 
homens muçulmanos a fonte de abusos contra as mulheres 
ao redor mundo. Este argumento islamofóbico é incoerente, 
inconsistente e falso. Ele só serve aos interesses imperialistas 
ocidentais. (tradução nossa)216 
 

Argumentos daquele naipe dirigidos ao Islam, portanto, longe de terem 

fundamento na verdade, são na realidade uma tentativa de construir um inimigo, um 

outro ao qual se opor, processo que será melhor analisado no item seguinte. 

Noutro ponto, observa-se que a islamofobia pode se manifestar de duas 

formas: individual ou institucional (que preferimos chamar de islamofobia de Estado). 

A islamofobia individual é aquela que parte de sujeitos individualmente 

considerados217, manifestando-se através de insultos verbais, queima de Alcorões, 

pichações à mesquitas, agressões físicas, dentre outros. 

 Já a islamofobia de Estado é a adoção de políticas islamofóbicas pelo poder 

público sob o disfarce de medidas supostamente voltadas para o bem geral218, à 

exemplo da proibição de minaretes e vestimentas islâmicas em alguns países e do 

recente veto à entrada de cidadãos de países de maioria muçulmana nos Estados 

Unidos. 

Alguns defendem ser desnecessária a existência de um termo próprio para 

definir o sentimento anti-muçulmano, categorizando-o como “racismo”, “xenofobia”, 

ou preconceito religioso em geral. Isto, contudo, não se mostra adequado, visto que 

os muçulmanos compõem um grupo multirracial, multinacional e a discriminação por 

                                                           
216 GROSFOGUEL, Ramon. The Multiple Faces of Islamophobia. Islamophobia Studies Journal, 
Primavera de 2012, Volume 1, Issue 1. Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA). pp. 9-33. 
Disponível em: <http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-Spring2012>. Acesso em: 17/03/2017. p.16-17. 
217 AGUILERA-CARNERERO, Carmen; AZEEZ, Abdul Halik. ‘Islamonausea, not Islamophobia’: 
The many faces of cyber hate speech. Journal of Arab & Muslim Media Research, 2016. Volume 9, 
Número 1. p. 24. 
218 Ibidem. 

http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-Spring2012
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eles sofrida se dá de maneira sistemática, como parte de um posicionamento 

político, ultrapassando o mero desrespeito indivíduo/indivíduo. 

Os muçulmanos não são discriminados por serem de uma etnia ou país 

diferente do do islamofóbico. Muitas vezes ambos pertencem exatamente aos 

mesmos grupos étnico, social, econômico e nacional, e, não soubesse o agressor 

que se trata de um muçulmano, a hostilidade contra este provavelmente jamais 

existiria. Do contrário, brancos não discriminariam muçulmanos brancos, franceses 

não discriminariam muçulmanos franceses e assim sucessivamente. 

O preconceito também ultrapassa a categoria religiosa porque não se 

restringe à concepção de que se trata de um credo equivocado. O Islam não é só 

uma religião, mas um sistema de vida completo, que rege a espiritualidade, a 

economia, o sistema político, a organização social, a disciplina ambiental, tudo em 

suma. Muito embora as pessoas em geral não tenham conhecimento do conteúdo 

deste sistema, elas possuem a noção de que o Islam abrange toda a vida dos 

muçulmanos, e isto, aliado aos processos políticos de construção de um Outro 

inferior (ver item seguinte), gera a percepção de que o Islam e os muçulmanos são 

algo que foge à “normalidade” além do aceitável, porque supostamente diferentes 

em tudo. 

Em tal contexto, o vislumbre do muçulmano não desperta a reação ou análise 

comuns perante algo apenas diferente ou curioso; o olhar é de que se está diante de 

algo pernicioso, ameaçador e que, portanto, não se encaixa no mandamento comum 

de “tolerar a diferença”. O muçulmano não é diferente, é inimigo. Assim é que, ao 

discriminar o muçulmano, o islamofóbico não está discriminando o religioso 

muçulmano apenas (intolerância religiosa), mas a sua visão de mundo como um 

todo (islamofobia). Mesmo que ele na larga maioria das vezes não faça a menor 

ideia de que visão de mundo seja esta. 

Ademais, ainda que assim não fosse e os termos gerais “racismo”, 

“xenofobia” ou “intolerância religiosa” servissem à delimitação do problema, a própria 

situação de invisibilidade da islamofobia na sociedade ocidental, que a nega, tanta 

diminuir as proporções ou diluí-la em meio a outras questões, demanda um termo 

próprio, como estratégia mesma de luta: 

Uma importante parte dos movimentos contra o anti-
semitismo, racismo e homofobia neste país [os Estados 
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Unidos] foi o desenvolvimento de terminologias para 
identificar estes preconceitos. A estigmatização de judeus, 
afro-americanos e da comunidade LGBTQ já existia muito 
antes de termos palavras para descrevê-la, mas a 
formulação destas palavras – anti-semitismo, racismo e 
homofobia – e seu uso por figuras proeminentes, foi um 
passo decisivo na divulgação ao público sobre o grave 
preconceito e discriminação que estes grupos enfrentavam. 
(Tradução nossa)219  
 

 

Percebe-se, portanto, do exposto, que a islamofobia é uma forma de 

preconceito real, com contornos próprios e, dada a sua peculiar situação de 

fenômeno simultaneamente invisível e ostensivo (embora as pessoas finjam não ver 

a islamofobia, os islamofóbicos em geral não a escondem, como fazem outros tipos 

de pessoas preconceituosas, manifestando-a ampla e despudoradamente) há de ser 

encarada e estudada como categoria autônoma que é, a fim de que sejam 

encontradas soluções adequadas. 

 

4.3 O NOVO INIMIGO DO OCIDENTE 

  

O desenvolvimento do atual sentimento anti-muçulmano no Ocidente se deu 

em função de um processo de reorganização geopolítica pós-Guerra Fria, quando, 

após um curto período de otimismo no qual proclamou-se até mesmo o “fim da 

História”, os conflitos entre as nações retornaram a eclodir, principalmente os que 

estavam ‘congelados’ pela lógica daquele embate.220 

Como o inimigo anterior, o comunismo, havia desaparecido, era preciso 

encontrar, então, um novo bode-espiatório a justificar as movimentações bélicas 

necessárias a garantir uma posição geopolítica mais confortável nos conflitos e 

desafios da nova ordem mundial. Assim foi que Willy Claes, então secretário-geral 

da Organização do Tratado do Atlântico Norte, prontamente apontou que o 

“fundamentalismo islâmico” era a nova ameaça para a Europa.221 

                                                           
219 Ibidem. 
220 ZEMNI, Sami. Islam, European Identity and the Limits of Multiculturalism. In: SHADID, W.A.R; 
KONINGSVELD, P.S. van. Religious Freedom and the Neutrality of the State: The Position of Islam in 
the European Union. Leuven: Peeters, 2002. p. 160. 
221 Ibidem. 
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Para deter os “fundamentalistas islâmicos” e, em nome dos direitos humanos, 

“libertar as mulheres pardas das atrocidades dos homens pardos”, George W. Bush, 

por exemplo, defendeu a invasão do Afeganistão, país que tem uma localização 

estratégica no Oriente Médio222 e está situado bem próximo ao petróleo e ao gás do 

Sul da Ásia. Nenhuma surpresa, assim, quando, tão logo invadido pelos Estados 

Unidos, o Afeganistão concedeu permissão legal para as companhias transnacionais 

de petróleo construírem gasodutos em seu território.223 

Ademais, não se pode deixar de mencionar, ao se alarmar a nova ameaça 

sofrida pelo Ocidente, que muitos dos grupos “fundamentalistas islâmicos” 

existentes foram financiados pelos próprios governos ocidentais.  

Os Estados Unidos, por exemplo, durante a Guerra contra o Afeganistão nos 

anos 1980, financiaram, apoiaram e criaram uma rede global de grupos terroristas 

chamados então de "Combatentes da Liberdade", os mesmos que viriam a atacá-los 

no 11 de setembro. Os estadunidense foram, inclusive, “(...) cúmplices nas 

operações de Osama Bin Laden e da Al-Qaeda, como parte dos projetos e 

operações globais/imperiais da CIA contra a União Soviética nos anos 1980”. 224  

O mesmo se aplica a Saddam Hussein, que era um aliado leal 
dos Estados Unidos e lutou uma guerra suja patrocinada pela 
CIA contra o Irã, seguindo os projetos imperialistas dos EUA 
durante a década de 1980 e depois foi declarado um inimigo 
americano e falsamente acusado pelas elites dos EUA de ter 
ligações com a  Al-Qaeda, a fim de justificar uma guerra há 
muito planejada contra o Iraque (Risen 2006).225 

 

Se pensarmos no auto-declarado Estado Islâmico (ISIS), podemos cogitar de 

razões semelhantes. Afinal, é difícil imaginar que um grupo equipado com tanques 

blindados, armas potentes e até mesmo uniformes surgiu do nada, sem nenhum 

auxílio externo, em um país pobre e sem estrutura. Mas esta parte da História ainda 

está para ser contada, então, por hora, só podemos especular. 

                                                           
222 Não por acaso que a maior parte da islamofobia ocidental tenha um quê de anti-arabismo - mesmo 

que eles sejam apenas ⅕ do total de muçulmanos no mundo. 
223 GROSFOGUEL, Ramon. The Multiple Faces of Islamophobia. Islamophobia Studies Journal, 
Primavera de 2012, Volume 1, Issue 1. Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA). pp. 9-33. 
Disponível em: <http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-Spring2012>. Acesso em: 17/03/2017. p.16. 
224 GROSFOGUEL, Ramon. The Multiple Faces of Islamophobia. Islamophobia Studies Journal, 
Primavera de 2012, Volume 1, Issue 1. Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA). pp. 9-33. 
Disponível em: <http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-Spring2012>. Acesso em: 17/03/2017. p.15-16. 
225 Ibidem, p. 16. 

http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-Spring2012
http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-Spring2012
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O certo é que, não importam as evidências históricas disponíveis, a parcela 

de responsabilidade dos últimos 50 anos de política externa dos Estados Unidos no 

atual contexto de terrorismo nunca sequer é cogitada. O mesmo se dá quanto à 

responsabilidade do colonialismo e do imperialismo europeu no enorme fluxo de 

imigrantes que, vindo de países destruídos, desejam adentrar à Europa. É preferível 

culpar exclusivamente o povo árabe e utilizar uma retórica islamofóbica. 

Até porque, em nome do combate ao “fundamentalismo islâmico”, que é 

considerado contrário por definição aos direitos humanos e à democracia, está 

autorizada a utilização de todos os meios disponíveis226 - inclusive a tortura e a 

supressão do devido processo legal -, o que, convenha-se, facilita em muito a 

operacionalização dos reais interesses dos países envolvidos nesta “causa”. 

Não se trata, aqui, de colocar os terroristas como vítimas ou de tentar 

justificar os atos abjetos que cometem. O que se busca é apenas uma 

contextualização, pois, assim como a falta de oportunidades e a marginalização 

influem decisivamente na gênese do criminoso comum, também o terrorista, tipo 

específico de criminoso, tem uma conjuntura por detrás da adoção deste caminho. 

Reduzir todo um processo político, social, e até mesmo psicológico (já que as 

vidas privadas dos terroristas, como de quaisquer sujeitos, também conformam seus 

caminhos) ao aspecto religioso ou cultural é uma falácia tão grande quanto reduzir a 

vida social ao aspecto econômico.227  

Tal maneira de proceder, contudo, não pode ser vista com ingenuidade. Se 

nós, em tão breves linhas, com uma análise que não se pretende de maneira 

alguma profunda, conseguimos vislumbrar estas questões, é esperado que um 

cientista político, pessoa cujo trabalho é estudar o comportamento dos sistemas 

políticos e encontrar explicações para os fatos históricos e atuais, perceba que um 

fenômeno complexo como o terrorismo não pode ser explicado simplesmente pela 

religião que seus autores alegam professar. 

Culpar o Islam é, pois, uma escolha muito bem calculada, a serviço das 

relações de poder econômico e político em escala mundial. 

                                                           
226 ZEMNI, Sami. Islam, European Identity and the Limits of Multiculturalism. In: SHADID, W.A.R; 
KONINGSVELD, P.S. van. Religious Freedom and the Neutrality of the State: The Position of Islam in 
the European Union. Leuven: Peeters, 2002. p. 168. 
227 Ibidem, p. 170. 
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É notável ainda, alimentando este processo e correndo em paralelo a ele, a 

influência do esforço de construção de uma identidade europeia, no contexto da 

expansão da União Europeia, para o desenvolvimento e difusão de um sentimento 

islamofóbico. 

Conforme ensina Malek Chebel, citado por Said Zami, somente é possível 

construir uma identidade em relação a um Outro, visto que a identidade é   

uma estrutura subjetiva caracterizada pela representação da 
interação entre o indivíduo, os Outros (pré-requisito para a 
existência de uma identidade: se ver como um e ser visto 
pelos Outros como tal) e o contexto (como o agente material 
de identificação). (tradução e grifos nossos)228 

 

Assim, quando chegado o momento em que, para se afirmar de maneira 

coerente como união, como entidade supra-nacional, se tornou preciso desenvolver 

uma identidade em comum, a União Europeia, através da mobilização de políticos, 

acadêmicos e jornalistas, lançou mão de um projeto de construção de um novo 

Outro229, que já não mais poderia ser o comunismo. É em relação a este novo Outro 

que afirmaria simultaneamente a sua identidade e a sua superioridade (justificando 

as ações tomadas em nome dos interesses geopolíticos já comentados). 

Como a ideia de uma União Europeia, se tomada em termos absolutos, 

envolveria necessariamente o aceite de todos os países que geograficamente se 

situam na Europa, incluindo os economicamente indesejáveis, resgatou-se, a fim de 

manter afastados os países da Europa Oriental que desejava adentrar à União 

Europeia após o colapso da União Soviética, a ideia de uma Europa Central - terra 

da liberdade e da tolerância, berço do Renascimento e da moderna civilização em 

geral.230 

 Proclama-se, então, devidamente ocultada a razão econômica, que, para 

fazer parte da União Europeia é preciso possuir: uma identidade europeia, um status 

democrático e respeitar os direitos humanos (requisitos abstratos o suficiente para 

serem manipuladas politicamente conforme a necessidade).231 

                                                           
228 Ibidem, p. 161. 
229 Ibidem, p. 163-166. 
230 Ibidem, 160-162. 
231 Ibidem. 
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Assim é que, para a construção de uma tal identidade, os louváveis ideais do 

Iluminismo são reificados e se tornam sinônimo da Europa e sua história, ocultando-

se, com isto, um longo histórico de intolerância: a Inquisição, as Cruzadas, o 

extermínio dos índios nas Américas, a escravidão, “guerras religiosas, guerras civis, 

o holocausto, massacres, o tratamento dos ciganos, discriminação baseada em 

religião, raça, cultura ou cor são todos meros ‘acidentes’ na estrada pavimentada de 

ouro dos direitos humanos e da democracia europeus”. (tradução nossa)232 

Foca-se233, então, na construção de um Outro culturalmente inferior, no exato 

oposto da auto-imagem que a Europa (e o Ocidente, por tabela) criara para si. Desta 

forma, quando, entre os anos 1960 e 1970, há um crescimento exponencial do 

número de muçulmanos na Europa e o Islam passa a ser considerado um objeto de 

estudo relevante, ele e os países em que exerce influência são descritos como o 

lugar onde ‘faltam coisas’ - cidades, uma classe média, uma racionalização capaz de 

ensejar o surgimento do capitalismo (Weber234), liberdade...235  

Em um pensamento dicotômico, propagam-se publicações sobre “o Islam e a 

democracia”, o “Islam e os direitos humanos”, criando-se uma espécie de duelo 

entre mundos antagônicos. Nisto, os conceitos de direitos humanos e democracia 

são essencializados e tomados como estruturas exclusivas e inatas ao ocidente, 

destituídas de qualquer historicidade.236  

O mundo islâmico tem, em verdade, sua própria construção em torno do que 

se convencionou chamar de direitos humanos e, no processo de escolha dos 

primeiros Califas, uma experiência clara de democracia. (Mais democrática inclusive 

do que muitas democracias ao longo da História, pois que no Califado votavam 

                                                           
232 Ibidem. 
233 A demonstrar isto a proeminência que o culturalismo e a essencialização recuperaram no debate 
público e na academia. Ibidem, p. 163. 
234 Explica Sukidi, citado por Grosfoguel: Para Weber, “no Calvinismo, a crença na predestinação 
podia gerar desde logo um rigor ético, um legalismo e uma conduta racional na atividade mundana. 
Não havia nada disto no Islam (p.199). Em consequência, a crença islâmica na predestinação não 
conduzia à racionalização da doutrina e da conduta de vida. De fato, convertia os muçulmanos em 
fatalistas irracionais.” Sukidi. 2006. Max Weber’s remarks on islam: The Protestant Ethic among 
Muslim puritans. Islam and Christian-Muslim Relations. (17) 2: 195–205. Apud, GROSFOGUEL, 
Ramón. Racismo Epistémico, Islamofobia Epistémica y Ciencias Sociales Coloniales. Tabula 
Rasa, n. 14, p. 341-355. Bogotá, junho de 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-24892011000100015&script=sci_abstract&tlng=pt>. 
Acsso em: 25/09/2016. p. 347. 
235 ZEMNI, Sami. Islam, European Identity and the Limits of Multiculturalism. In: SHADID, W.A.R; 
KONINGSVELD, P.S. van. Religious Freedom and the Neutrality of the State: The Position of Islam in 
the European Union. Leuven: Peeters, 2002. p. 164-165. 
236 Ibidem, p. 166. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-24892011000100015&script=sci_abstract&tlng=pt
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todos, homens e mulheres, independentemente de renda ou status social). Mas este 

não é o ponto aqui. 

O que interessa é que o simples levantar de questionamentos desta sorte, 

sobre a compatibilidade ou não do Islam com a democracia e afins, reproduz um 

pensamento binário e essencialista. Retira-se a historicidade em que a democracia 

se constrói (os conflitos sociais, políticos, econômicos, etc)237 e, de posse de um 

modelo ideal, o modelo da tradição europeia, tenta-se enquadrar a experiência 

histórica de um outro sujeito, que detém os seus próprios mecanismos de 

organização e significação. 

Não se busca, destarte, compreender o Outro em sua própria linguagem (a 

única em que verdadeiramente possível compreendê-lo), nem extrair o que de 

valoroso há em sua vivência. Os bons valores são os europeus, os ocidentais, e as 

boas práticas institucionais idem. Logo, tudo aquilo que não se articule segundo 

exatamente os mesmo padrões, ainda que eventualmente com o mesmo télos ou 

com a mesma justificativa de base, não pode se enquadrar no conceito de bom nem 

na categoria conceitual criada para definir a instituição que materializa esse bom, 

seja ela a democracia, a modernidade ou a própria liberdade. 

Cria-se, assim, um Outro “preso” em mundo de tradição, ultrapassado e 

parado no tempo, que, caso deseje ser “moderno” e ter um lugar no mundo, deve 

esquecer de si mesmo238, ou seja, europeizar-se, ocidentalizar-se, enquadrar-se no 

modelo dominante. 

O próprio multiculturalismo, festejado por pregar o respeito às diferenças 

culturais, só aceita o Outro, conforme alerta Sami Zemni, em termos folclóricos, em 

uma forma vazia e asséptica que se adequa aos termos da sociedade dominante e 

está pronta para ser consumidora de um estilo de vida hedonístico. O Outro real, 

auto-consciente, é privado de sua própria identidade e não tem suas demandas 

levadas em conta.239 

É fácil para a Europa tolerar a requintada comida marroquina, 
a culinária turca ou indiana ou dançar na tão falada ‘música 

                                                           
237 Ibidem. 
238 Ibidem, p. 165. 
239 Ibidem, p. 172. Em sentido análogo, ver GROSFOGUEL, Ramon. The Multiple Faces of 
Islamophobia. Islamophobia Studies Journal, Primavera de 2012, Volume 1, Issue 1. Universidade 
da Califórnia, Berkeley (EUA). pp. 9-33. Disponível em: <http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-
Spring2012>. Acesso em: 17/03/2017. p.14-15. 

http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-Spring2012
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mundial’. No entanto, um ‘Outro real’, que se levanta pelos 
seus próprios direitos, rearticulando desta forma a relação 
entre Eles e Nós, é no fim das contas rejeitado. Ele é 
imediatamente denunciado como um fundamentalista, 
especialmente no caso dos muçulmanos.240 
 

Nota-se ainda que, em todo esse processo, restam silenciados os 

acontecimentos nefastos da história da Europa, que, apresentando-se como 

portadora da bondade universal, a um só tempo garante a posse da ideologia 

hegemônica e a perpetuação de seus preconceitos e exclusões, pois que, uma vez 

considerados inexistentes, tornam-se impassíveis de enfrentamento.  

É neste espírito, inclusive, que as discussões atuais em torno da xenofobia e 

da islamofobia estão se dando em termos “culturais”: 

os partidos políticos de extrema-direita não estão 
reconstruindo as tradicionais ideologias fascistas ou racistas. 
Eles estão rearticulando-as e traduzindo-as dentro do 
espectro contemporâneo de  discursos públicos possíveis. 
Portanto, eles não falam sobre "o tamanho dos cérebros da 
raça negra", "a forma do nariz do povo semita" ou "a 
inferioridade física dos asiáticos", mas falam em vez disso em 
"nosso povo primeiro", "parem a imigração" ou "os imigrantes 
são a causa de toda a criminalidade na Europa". Está claro 
que isto está introduzindo uma grande hipocrisia que é cada 
vez mais posta como princípio social. (tradução nossa)241 

 

Não é o europeu que é racista, islamofóbico ou xenofóbico; é a cultura do 

outro, barbára e incivilizada, que é incompatível com o modo de vida daquele, que, 

legitimamente, repele e discrimina o negro, o muçulmano, o imigrante. Para “provar” 

tão absurda tese, culpa-se o Outro por todos os problemas havidos na sociedade 

dominante. 

Em Chicago, na década de 1950, por exemplo, ganhou notoriedade 

(chegando inclusive à Suprema Corte Estadunidense) a atuação de sujeitos que 

conclamavam “(...) os brancos a se unirem contra os negros e evitarem a 

miscigenação racial, acusando os afrodescendentes de serem os responsáveis por 

estupros, roubos e outros crimes”.242 A mesma lógica argumentativa é identificável 

                                                           
240 Ibidem. 
241 Ibidem, p. 163. 
242 SARMENTO, Daniel. A liberdade de expressão e o problema do “hate 
speech”.2015.Disponível em: <http://www.dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/18-a-liberdade-
de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech-
daniel-sarmento.pdf>.Acesso em: 01/03/2017. p. 07. 
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nos que agora defendem a proibição da entrada de refugiados muçulmanos na 

Europa porque eles estariam supostamente cometendo estupros em massa. 

Mesmo quando um muçulmano efetivamente comente um crime (seja um 

estupro ou um atentado terrorista), ocorre um fato que não se dá com membro 

algum de outros grupos religiosos - entende-se automaticamente que o crime fora 

praticado em razão de ele ser muçulmano. É como se o Islam determinasse e 

explicasse o comportamento de todos os muçulmanos, que não produzem suas 

próprias vidas e história, sendo meros “(...) autômatos, perpetuando infinitamente as 

prescrições religiosas do Islam” (tradução nossa).243 

Curiosamente, quando o crime é cometido por um indivíduo não-muçulmano, 

a análise é feita sob o prisma individual. O sujeito é negativamente julgado e são 

procuradas explicações na sua história singular, e não no grupo (hegemônico) ao 

qual pertence - talvez ele tenha sido abusado na infância, sua família tinha 

problemas financeiros ou ele próprio tem problemas mentais. Busca-se uma 

contextualização que não ocorre no caso dos infratores muçulmanos.244 

Isto, é claro, faz parte da auto-imagem que a sociedade majoritária tem de si 

mesma. Não se pode admitir que fazem parte das características culturais ou 

estruturais da Europa/Ocidente o racismo ou o machismo. Assim, se um homem 

espanca sua esposa, por exemplo, isto é um comportamento equivocado que 

decorre exclusivamente dele, de sua personalidade. O mesmo não se pode dizer se 

o homem em questão for muçulmano.245 

Além disso, como parte destes mecanismos de criação do Outro, o grupo 

dominante coloca-se em uma posição de vítima absoluta. Mesmo quando se discute 

os problemas sofridos pelos muçulmanos, como a islamofobia, a culpa é colocada 

no Islam, como se o Ocidente não tivesse responsabilidade alguma pela existência e 

sustentação da discriminação. 

São os muçulmanos que não desejam se ‘integrar’, são os 
muçulmanos que são os responsáveis pelo crescimento dos 
partidos de extrema direita… Como a auto-definição da 
Europa é muito positiva, a definição do Outro não pode ser 
senão o seu oposto. “Com o Islam uma visão de mundo 

                                                           
243 ZEMNI, Sami. Islam, European Identity and the Limits of Multiculturalism. In: SHADID, W.A.R; 
KONINGSVELD, P.S. van. Religious Freedom and the Neutrality of the State: The Position of Islam in 
the European Union. Leuven: Peeters, 2002. p. 167. 
244 Ibidem. 
245 Ibidem. 
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intolerante penetrou nas nossas sociedades” (Hauman, 1999: 
17).246 

 

A lógica do fomento ao estereótipo do muçulmano inimigo tem uma 

penetração tão profunda que até mesmo questões simples e inofensivas são 

traduzidas para uma linguagem problematizadora, que alimenta a oposição e a 

segregação.  

A evidenciar isso o fato de que, quando os muçulmanos apresentam suas 

demandas sociais - desejando construir mesquitas, requerendo  a instituição de 

feriados religiosos ou indagando a possibilidade de consumir comida halal nas 

escolas, por exemplo -, isto não é visto como uma demonstração de que se sentem 

em casa e desejam encontrar seu lugar na sociedade. Seus pleitos são, em vez 

disso, encarados como uma ameaça à civilização ocidental e um perigo para a 

democracia secular.247 

Façam o que façam248, estarão sempre equivocados e ameaçando de alguma 

forma os demais, porque encarados sempre como Outro, cuja função precípua, no 

processo político e identitário das nações, é afirmar um Eu superior, que não 

subsiste sem um contraponto. 

Conclui-se, assim, que centrar o debate, seja sobre a islamofobia ou sobre 

qualquer outra forma de discriminação, em termos culturais afigura-se como uma 

estratégia; uma maneira de desviar o foco das reais causas desses problemas, que, 

se assumidas, implicariam na desconstrução de uma identidade europeia/ocidental 

cuidadosamente forjada, ameaçando sua hegemonia. 

 

4.4 ISLAMOFOBIA EPISTÊMICA 

 

A islamofobia não é apenas um fenômeno político e social, mas também uma 

questão epistemológica. Os pensadores muçulmanos são considerados inferiores 

                                                           
246 Ibidem. 
247 Ibidem, p. 169. 
248 “As reclamações parecem se cristalizar em torno de algumas questões bem detalhadas, como o 
cheiro da comida ‘deles’, o som da música ‘deles’ ou o estilo da roupa ‘deles’. (...) Partidos de 
extrema direita podem culpar os imigrantes, e especificamente os muçulmanos, por coisas 
contraditórias. Ou o muçulmanos é preguiçoso e vive da ‘nossa’ seguridade social (ainda que ele 
pague impostos) ou, ao contrário, ele é um workaholic e, por isso, está ‘roubando’ nossos empregos. 
Ibidem, p. 171. 
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aos pensadores ocidentais/cristãos, o que acaba por permitir que o Ocidente 

detenha o monopólio acerca das narrativas sobre o Islam e os muçulmanos, 

tornando possível a construção, com autoridade, de um Outro Islâmico, inferior e 

congelado no tempo, em processo que se enquadra no movimento de resgate do 

Orientalismo.249 

O Orientalismo, conforme ensina Sami Zemni, é uma disciplina que havia 

existido por séculos, mas que, no contexto da divisão do trabalho entre as 

instituições acadêmicas europeias (era preciso produzir conhecimento para explicar 

as profundas transformações sociais havidas no século XIX),  foi revivida e 

modificada.250  

Enquanto a Sociologia deveria buscar leis universalmente válidas para as 

relações sociais e a Antropologia realizar o escrutínio das sociedades “primitivas” 

(especialmente as da África e da Oceania), ao Orientalismo caberia “(...) estudar 

aquelas culturas que, num passado há muito esquecido, foram civilizações 

florescentes, mas que agora haviam sido indubitavelmente levadas à imobilidade, à 

decadência e à estagnação”. Seu objeto de estudo preferencial são as civilizações 

islâmica, indiana e chinesa.251 

O problema é que o Orientalismo estuda esses povos a partir de uma 

perspectiva exclusivamente ocidental, não levando em consideração as fontes 

existentes nas próprias culturas estudadas, o saber e as análises que elas mesmas 

produziram sobre si.  

Isto porque há uma rejeição tácita (às vezes nem tão tácita assim) da 

possibilidade de pessoas de paradigma não-ocidental falarem por si mesmas e 

produzirem conhecimento, pois que consideradas incapazes da necessária 

neutralidade científica. Consideram-nas “culturalmente condicionadas” (na verdade, 

culturalmente determinadas), não conseguindo enxergar além da tradição em que 

estão imersas. 

                                                           
249 GROSFOGUEL, Ramon. The Multiple Faces of Islamophobia. Islamophobia Studies Journal, 
Primavera de 2012, Volume 1, Issue 1. Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA). pp. 9-33. 
Disponível em: <http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-Spring2012>. Acesso em: 17/03/2017. p. 19. 
250 ZEMNI, Sami. Islam, European Identity and the Limits of Multiculturalism. In: SHADID, W.A.R; 
KONINGSVELD, P.S. van. Religious Freedom and the Neutrality of the State: The Position of Islam in 
the European Union. Leuven: Peeters, 2002. p. 163-164. 
251 Ibidem. 
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Este tipo de construção, é claro, só é possível a partir do mito da neutralidade 

axiológica adotado pela ciência ocidental, que se acredita capaz de produzir um 

conhecimento universal, acima do espaço e do tempo, desprezando, com tal 

convicção, as pré-concepções que estão impregnadas em todo indivíduo e são 

decisivas para a maneira como este percebe o mundo. 

A crença na neutralidade inaugura o que o filósofo Santiago Castro-Gomez 

chama de perspectiva “ponto zero”, em que um ponto de vista se assume como 

além dos pontos de vista, permitindo aos homens ocidentais reclamarem que seu 

conhecimento é neutro e objetivo, e, portanto, não só válido para todos, mas o único 

válido, pois que os demais, por não usarem os seus métodos e definições, não 

seriam dotados de isenção, logo não seriam sequer conhecimento.252 

Acaba que este tipo de pensamento serve ao Orientalismo, pois que a 

alegada superioridade epistemológica permite ao Ocidente descrever e julgar o 

Outro da maneira como convenha aos seus projetos coloniais/imperialistas253, afinal 

tudo que sua ciência afirme será tido como verdade, como saber isento de qualquer 

pré-suposição ou intenção oculta. 

Aqui vale lembrar que, 

como nos recorda Enrique Dussel (1994), filósofo latino-
americano da libertação, o ego-cogito de Descartes ("penso, 
logo existo") foi precedido por 150 anos de ego-conquirus 
("conquisto, logo existo”). O ponto de vista divino254 assumido 
por Descartes transferiu os atributos do Deus cristão para os 
homens ocidentais (o gênero aqui não é acidental). Mas isso 
só foi possível a partir de um Ser Imperial, isto é, da 
subjetividade de alguém que está no centro do mundo porque 
o conquistou.(tradução nossa)255 

 

Além disso, o privilégio epistemológico faz com que todas as outras 

cosmologias existentes no mundo sejam subalternizadas como mito, religião, folclore 
                                                           
252 GROSFOGUEL, Ramon. The Multiple Faces of Islamophobia. Islamophobia Studies Journal, 
Primavera de 2012, Volume 1, Issue 1. Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA). pp. 9-33. 
Disponível em: <http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-Spring2012>. Acesso em: 17/03/2017. p. 18 
253 Ibidem. 
254 O autor utilizou a expressão "The God-eye view defended by Descartes”. De acordo com a 
Wikipédia, God's eye view é o nome dado a um ponto de vista segundo o qual o autor assume ter um 
conhecimento que somente Deus teria. Em razão dos limites do nosso conhecimento da filosofia e da 
língua inglesa, não conseguimos realizar uma tradução mais adequada para a expressão, pelo que 
pedimos desculpas ao leitor. WIKIPÉDIA. God’s eye view. Disponível em: 
<https://simple.wikipedia.org/wiki/God%27s_eye_view>. Acesso em: 23/03/2017 
255 GROSFOGUEL, Ramon. The Multiple Faces of Islamophobia. Islamophobia Studies Journal, 
Primavera de 2012, Volume 1, Issue 1. Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA). pp. 9-33. 
Disponível em: <http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-Spring2012>. Acesso em: 17/03/2017. p. 18 
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ou cultura, colocando o conhecimento não-ocidental abaixo do status da filosofia e 

da ciência, que são vistas como exclusividade do ocidente. A este tipo de proceder, 

dá-se o nome de racismo epistêmico.256 

O racismo epistêmico leva à orientalização do Islam e à criação de uma 

islamofobia epistêmica, vez que os pensadores muçulmanos não são considerados 

como aptos a produzir ciência de verdade - nem sobre o Islam, nem sobre nada. 

Em verdade, a despeito de os avanços do mundo islâmico na astronomia, 

biologia, matemática, física e filosofia terem sido fundamentais para as modernas 

ciências ocidentais; de os filósofos gregos terem chegado à Europa através dos 

filósofos muçulmanos da Espanha Islâmica; de a Escola de Astronomia de Bagdá ter 

descoberto oito séculos antes da Europa que a Terra não é o centro do Universo, o 

mundo islâmico é considerado como diametralmente oposto à ciência e à 

racionalidade.257 

Desta forma, para que os muçulmanos participem do discurso (seja em que 

área for), é colocado como pressuposto que eles deixem de pensar como 

muçulmanos e “assumam a definição liberal eurocêntrica de democracia e direitos 

humanos”, de modo que “qualquer muçulmano que tente pensar estas questões de 

dentro da tradição islâmica é imediatamente rechaçado e acusado de 

fundamentalismo” (tradução nossa).258 

Clássico, neste sentido, o tratamento dispensado ao Professor Tariq 

Ramadan, proibido de falar nas universidades francesas e banido dos Estados 

Unidos (muito antes da era Trump, registre-se), ainda que universidades como a 

Universidade de Notre Dame (onde ele foi premiado com a cadeira Henry R. Luce 

para lecionar sobre Religião, Conflito e Construção da Paz antes de ser banido pela 

França) e a Universidade de Oxford (onde ele hoje é professor) reconheçam o 

grande valor de suas contribuições.259 

                                                           
256 Ibidem. 
257 GROSFOGUEL, Ramón. Racismo Epistémico, Islamofobia Epistémica y Ciencias Sociales 
Coloniales. Tabula Rasa, n. 14, p. 341-355.Bogotá, junho de 2011. Disponível em: 
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Acesso em: 25/09/2016. p. 348. 
258 Ibidem, p. 353. 
259 GROSFOGUEL, Ramon. The Multiple Faces of Islamophobia. Islamophobia Studies Journal, 
Primavera de 2012, Volume 1, Issue 1. Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA). pp. 9-33. 
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O Professor  Ramadan, que é suíço e muçulmano, ao mesmo tempo em que 

critica o terrorismo e o fundamentalismo, conclama a juventude muçulmana a 

exercer sua cidadania como muçulmanos europeus, reclamando por igualdade e 

respeito aos seus direitos. Isto, aparentemente, é considerado muito subversivo260: 

Na minha opinião, para o Ocidente é mais difícil engolir um 
pensador reformista islâmico moderado, crítico tanto do 
fundamentalismo eurocêntrico como do fundamentalismo 
islâmico, do que um pensador fundamentalista islâmico 
declarado. Este último confirma todos os preconceitos 
orientalistas islamófobos que o Ocidente constrói contra o 
Islam, enquanto o primeiro desafia essas representações. É 
por isso que tanto o New York Times quanto o Le Monde 
dedicaram as primeiras páginas de seu jornal diário ao "caso 
de Tariq Ramadan".261 

 

Tariq Ramadan é acusado de ter um “duplo discurso”. Diferentemente do que 

acontece com os intelectuais que pensam a partir da tradição ocidental, que são 

julgados de acordo com aquilo que dizem ou escrevem, Ramadan, um intelectual 

que pensa a partir da tradição islâmica, é avaliado por sua subjetividade, por aquilo 

que supostamente se passa no seu coração - acusam-no de que o que ele escreve 

ou fala não corresponde ao que ele realmente acredita.262  

Como eles sabem no que Ramadan realmente acredita e, mais relevante que 

isso, como é possível para qualquer pessoa se defender de tais acusações? 

Conjecturar sobre as convicções de um cientista para validar o seu trabalho 

acadêmico é algo inimaginável em se tratando de um pesquisador de tradição 

ocidental; a islamofobia epistêmica, contudo, valida este comportamento se o alvo 

foi um cientista muçulmano pensando a partir de um paradigma islâmico.263 

Isto vai ao encontro de mais um dos efeitos da islamofobia epistêmica: Ela 

autoriza ao ocidente a não ouvir o pensamento crítico produzido pelos intelectuais 

muçulmanos acerca do projeto imperialista ocidental, já que, como reflexões vindas 

de uma tradição não-ocidental, não são consideradas dignas de atenção, porque 

“particularistas”.264 Ou, como no caso de Ramadan, “não sinceras” e dotadas de 

“interesses dúbios”. 
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261 Ibidem, p. 23. 
262 Ibidem, p. 24. 
263 Ibidem. 
264 Ibidem, p. 20. 
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Esta exclusão dos muçulmanos do debate permite que o Ocidente decida 

unilateralmente o que é melhor para o povo muçulmano, de modo que a islamofobia 

não se manifesta apenas no mercado de trabalho ou na esfera pública em geral, 

mas também no campo de batalha científico sobre a definição das prioridades do 

mundo de hoje265. 

A face mais perversa da islamofobia, contudo, é aquela em que pessoas 

totalmente ignorantes em matéria de Islam falam com autoridade a seu respeito, não 

só usurpando o lugar de fala que legitimamente é dos muçulmanos, mas rejeitando 

como inverossímeis ou incorretas, ou ainda como “relativas” as percepções que os 

muçulmanos têm sobre si e sua própria religião (vide aqueles que insistem em dizer 

para mulheres muçulmanas convictas em usar o hijab que elas não entendem que 

estão sendo oprimidas). 

Esse tipo de diálogo surreal, em que um sujeito externo e sem conhecimento 

diz para um muçulmano que ele/ela não é o que se declara, que não se sente como 

acha que sente, ou que não compreende o que sua própria religião ensina, só é 

possível dentro de uma epistemologia islamofóbica, que cria e legitima 

“especialistas” que nada sabem. 

Sobre o tema, Edward Said é incisivo: 

 

Um corpo de especialistas no mundo islâmico cresceu em 
proeminência, e durante uma crise, eles são trazidos para 
pontificar ideias estereotipadas sobre o Islam em noticiários 
ou talk shows. (...) As generalizações maliciosas sobre o Islam 
se converteram na última forma aceitável de denegrir a cultura 
estrangeira no Ocidente; o que se diz sobre a mente, o 
caráter, a religião ou a cultura dos muçulmanos como um todo 
não podem agora mais dizer na discursão em voga sobre os 
africanos, judeus, outros orientais ou asiáticos… Minha 
opinião é que a maior parte disso é uma generalização 
inaceitável, do tipo mais irresponsável, e nunca seria admitida 
para qualquer outro grupo religioso, cultural ou demográfico 
sobre a terra. (Tradução nossa)266 
 

Percebe-se, destarte, que, para um conhecimento real e válido sobre o Islam 

se produza, é preciso que a sociedades islâmicas sejam tratados com a mesma 
                                                           
265 Ibidem, p. 19. 
266 Said, Edward. 1998. Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See 
the Rest of the World. Nueva York: Vintage Books. In: GROSFOGUEL, Ramon. The Multiple Faces 
of Islamophobia. Islamophobia Studies Journal, Primavera de 2012, Volume 1, Issue 1. Universidade 
da Califórnia, Berkeley (EUA). pp. 9-33. Disponível em: <http://crg.berkeley.edu/content/ISJ-
Spring2012>. Acesso em: 17/03/2017. p. 31. 
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seriedade dispensada às sociedades ocidentais quando estudadas - com suas 

teorias complexas, análises enormemente variadas de estruturas sociais e 

sofisticadas linguagens de investigação267 -, e, principalmente, que haja a inclusão 

no diálogo de pensadores muçulmanos, mormente os que pensam a partir de uma 

cosmovisão islâmica. 

 

4.5 ISLAMOFOBIA NO BRASIL 

 

 No Brasil, apesar de a existência dos muçulmanos ser ainda desconhecida 

por muitos brasileiros, a islamofobia também se faz presente, não só na forma 

individual (mais comum), como também na institucional. 

 Em entrevistas realizadas entre janeiro e março de 2017, presencialmente e 

via redes sociais, com muçulmanos entre 25 e 63 anos residentes em quatro regiões 

do Brasil, em sua maioria mulheres revertidas, 84,60% relataram se sentir 

discriminados por serem muçulmanos e 72,72% já sofreram algum tipo de agressão 

em função do mesmo motivo.268 

 Uma de nossas entrevistadas narrou que, ao visitar com uma amiga o MC 

Donald’s do Shopping Iguatemi em Salvador, tão logo elas se apresentaram na fila, 

uma das atendentes começou a imitar um barulho que as mulheres fazem em 

países árabes, expondo-a à constrangimento e revoltando-a severamente.269 Uma 

outra muçulmana relata que, durante seus 34 anos de reversão, em todas as vezes 

em que se dirigiu à agência do Banco do Brasil da cidade em que mora, foi barrada 

na porta giratória - certa feita chegou a despejar, indignada, todo o conteúdo da sua 

bolsa, mas ainda assim não foi permitida a sua entrada (o que levou-a a acionar a 

instituição e a empresa terceirizada, em processo ainda em curso).270  

Há, ainda, o caso da estudante de engenharia Monique Nunes, 

arbitrariamente encaminhada para revista em área reservada do aeroporto sem que 

o detector de metais ou sua conduta tivessem apontado qualquer irregularidade. Na 

                                                           
267 Ibidem. 
268 Apêndice B. 
269 Entrevista nº 3. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
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ocasião, Monique estava vestida com um estilo idêntico ao de uma freira que estava 

na sua frente na fila, porém somente ela foi submetida à revista.271 

Verifica-se, pois, que as situações em que a discriminação islamofóbica se dá 

são as mais diversas, podendo ir desde “brincadeiras” incovenientes à incidentes de 

injúria preconceituosa. A fim de explicitar este tipo mais grave de injúria, 

gostaríamos de registrar neste trabalho as experiências revoltantes vividas pela 

muçulmana Jerusa Araújo e seu filho Hassan, de 05 anos: 

Quando você volta a rememorar essas coisas é complicado 
porque eu nem sou de chorar, mas quase todas essas 
agressões eu estava com o meu filho pequeno e ele viu, todas 
as vezes Hassan viu, e ele ama o que ele é, ele fala: “mãe, eu 
amo ser muçulmano, não é isso que você me ensina, não e 
isso que eu aprendo”. (...) Meu filho com cinco anos de 
idade ver um homem católico dizer que o governo tinha 
que pegar todos os muçulmanos que moram na Bahia, 
amarrar e colocar dentro da Fonte Nova para serem 
implodidos junto com antigo estádio porque seria menos 
rato no mundo. Por esse tipo de coisa, meu filho não usa 
mais takia na rua, pois ele tem medo de alguém bater nele. 
Ele já viu muitas coisas assim. 
 
Numa outra vez, em um domingo, quando estávamos indo 
para a mesquita, durante o Ramadan, ele estava todo feliz 
porque era a primeira semana de Ramadan, e na segunda 
feira de Ramadan seria o aniversário dele. No trajeto, tinha 
um homem pintando um muro na rua, e ele falou um gracejo 
(“fale com os pobres, rainha”), mas eu não respondi porque 
não sou de ficar falando com homens estranhos na rua, então 
eu não respondi e continuei andando, foi quando esse 
homem me xingou de todos os palavrões possíveis, acho 
que o “menor” palavrão que le me xingou foi de vadia, e 
tudo isso o meu filho viu. Ele disse que o caminhão ia 
passar por cima de mim e do meu filho, que a gente ia 
virar lama, que a gente pare um monte de terrorista, que 
parimos e educamos um monte de monstrinhos, ele falou 
tanta coisa... e meu filho começou a chorar e dizer 
chorando: “mãe, mãe, mãe porque ele está fazendo isso, 
mãe? Ele está mexendo com você, mas não ligue não porque 
você tem o seu noivo, mãe, vamos embora, aí eu disse, eu sei 
filho, eu sei. No ônibus ele começou a chorar e dizer: 
“mãe, a gente não é terrorista não, a gente não é 
aberração. Ele nem sabe o que está falando, não é? Eu 
disse: ele não sabe não, filho.272  

 

 Jerusa tem sido agredida e discriminada desde que se tornou muçulmana e 

nem mesmo quando estava grávida ficou imune às ofensas dos islamofóbicos: 

                                                           
271 Entrevista nº 7. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
272 Entrevista nº 1. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
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Mas eu acho que, de todas, a que mais dói foi uma quando eu 
estava grávida, essa foi a pior de todas mesmo. Eu saí de 
casa para encontrar o meu marido. Eu estava na casa da 
minha mãe, e me arrumei toda feliz porque eu ia para a 
Mesquita e a gente ia sair para almoçar e ia comprar as 
coisas do bebê, porque a gente havia descoberto que era 
menino, e do lado da minha casa morava um pastor, esse 
homem desceu as escadas do prédio, começou a gritar 
comigo na rua, dizendo que eu tinha que ser degolada, 
que eu estava levando o meu filho para ser consagrado 
ao demônio, que eu ia às sextas-feiras para a mesquita 
consagrar o meu filho ao demônio, que eu estava criando 
uma corja de terrorista, mas que Jesus vai voltar, e que 
nós todos iríamos ser queimados no fogo do inferno 
ainda vivos, mesmo os que ainda estavam nos ventres 
iriam ser queimados vivos porque nós éramos falsos 
profetas. De todas, acho que essa foi a pior mesmo.273 
 

Claro está, outrossim, que a islamofobia é uma realidade no Brasil. Uma 

realidade que, registre-se, não é tão recente, como demonstra o relato de uma de 

nossas entrevistadas sobre o preconceito que sofre desde a década de 1980.274 

Vera Lúcia Maia, citada por Cristina Maria de Castro, também já apontava, nos idos 

de 2006, casos de mulheres muçulmanas sendo “expulsas” do País por populares 

aos berros de “volta para a sua terra”275, sendo certo que desde há muito há 

registros de muçulmanas que são ultrajadas com termos como “mulher do Bin 

Laden” e “mulher bomba” todas as vezes em que saem às ruas.276 

Voltando a atenção às agressões físicas, tem-se que apenas duas de nossas 

entrevistadas declararam já tê-las sofrido. Uma delas chegou a ser ameaçada de 

morte durante o ato violento e a outra sofreu uma agressão tão severa que 

necessitou de atendimento hospitalar. Observe-se: 

(...) eu peguei um ônibus que tinha no seu roteiro passar pela 
periferia, e quando eu sentei, um rapaz me puxou e falou: 
“vá explodir lá na frente”, e saiu me arrastando e me 
jogou lá na frente. Outra vez eu estava vindo para a 
mesquita, peguei outro ônibus que tinha zonas periféricas no 
roteiro, e um homem falou: “a próxima vez que eu ver você 

                                                           
273 Ibidem. 
274 Entrevista nº 6. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
275 MARQUES, Vera Lúcia Maia. Conversão ao Islam: o olhar brasileiro, a construção de novas 
identidades e o retorno à tradição. São Paulo, 2000: Dissertação de Mestrado em Antropologia, 
Pontifícia Universidade Católica, apud CASTRO, Cristina Maria de. Usar ou não o hijab no Brasil? 
Uma análise da religiosidade islâmica em um contexto minoritário. Religião e Sociedade, v. 35, 
n. 2, p. 363-383. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
85872015000200363&script=sci_abstract&tlng=pt>. p. 371-372. 
276 CASTRO, Cristina Maria de. Usar ou não o hijab no Brasil? Uma análise da religiosidade 
islâmica em um contexto minoritário. Religião e Sociedade, v. 35, n. 2, p. 363-383. Rio de Janeiro, 
2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
85872015000200363&script=sci_abstract&tlng=pt>. p. 372. 
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com esse negócio na cabeça, eu vou te esfaquear, viu. Não 
ande mais com esse pano aqui não, e se passar pela minha 
rua vai receber bala”. As pessoas não interviram, acho que 
até por ser arriscado.277 

 

Foi no dia de uma festa religiosa católica aqui em Salvador. 
Foi a festa de santa Bárbara. (...)  Ao sair do banco, eu estava 
distraída, o meu celular tocou, foi quando de repente eu 
escutei uma mulher gritar: prostituta de satanás, pois eu 
estava com uma saia vermelha, uma blusa preta e o véu 
estampado combinando com a roupa, só que assim... minha 
mãe havia dito: “você vai sair com essa saia vermelha, sendo 
dia de santa Bárbara? ”, e eu disse: o que é que tem minha 
mãe, vermelho é apenas uma cor, é uma cor de qualquer dia, 
e como eu não sou católica as pessoas nem vão me perceber 
na rua. Essa mulher, que Deus ilumine a mente daquela 
criatura, atravessou a rua da Baixa dos Sapateiros para 
me agredir com uma bíblia muito grande, de capa dura. 
Ela me bateu com tanta força na cabeça, que eu desmaiei 
e bati a cabeça na calçada. Tenho uma cicatriz na cabeça 
até hoje. (...) Eu fiquei com o rosto inchado. Eu jamais iria 
imaginar que uma senhora com idade para ser a minha mãe 
iria me bater daquela forma. O pessoal que estava na rua me 
pegou no chão, o pai do meu amigo também foi chegando e 
me levou para o Shopping da Baixa dos Sapateiros, aí 
colocaram gelo para poder estancar o sangue, depois me 
levaram para o hospital, onde eu tomei alguns pontos para 
fechar o corte.278 

 

A informante tentou apresentar notícia-crime na ocasião, mas o policial que a 

atendeu discriminou-a mais uma vez - não só exigiu um “resumo” da história antes 

de pegar os documentos e colher o depoimento formalmente, como desmereceu a 

situação sofrida pela vítima, sentenciando “veja bem, a senhora não achar melhor 

tirar esse pano da sua cabeça não? Porque a gente está no Brasil”. Relatada a 

agressão sofrida na página oficial da Prefeitura de Salvador no Facebook, a única 

resposta que a Prefeitura apresentou foi a de que a entrevistada deveria “prestar 

queixa” - mas como fazê-lo se o próprio policial é despreparado para lidar com este 

tipo de situação e acaba ofendendo ainda mais a vítima já fragilizada?279 

Isto explica em muito o porquê a totalidade dos entrevistados declararem não 

se sentir protegidos pelo Estado enquanto muçulmanos. Algumas muçulmanas 

chegaram a afirmar que buscariam uma delegacia caso viessem a ser agredidas, 

mas revelam que tal resolução decorre muito mais de um consciência sobre o seu 

direito à liberdade religiosa, do que de uma crença na possibilidade de alguma 

                                                           
277 Entrevista n° 2. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
278 Entrevista nº 1. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
279 Ibidem. 
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melhoria no modo como são tratadas advir daquela conduta. Nenhum dos 

entrevistados, no entanto, cogitou a hipótese de apresentar notícia-crime por injúria 

preconceituosa, o que demonstra a total descredibilidade quanto a efetividade da 

persecução penal dos crimes contra a honra. 

A islamofobia no ambiente de trabalho também é frequente - 53,8% dos 

entrevistados ativos mercado de trabalho relataram já ter deixado de conseguir 

alguma oportunidade de trabalho por serem muçulmanos.280 

A professora da rede municipal Patrícia Santana, por exemplo, mesmo após 

vencer uma eleição para gestão escolar foi impedida de assumir a função em razão 

de uma alegada incompatibilidade religiosa. Apesar de ciente de que foi vítima de 

intolerância religiosa, preferiu não reportar a situação à polícia, pois a responsável 

pela proibição de que assumisse o cargo para o qual fora eleita foi uma mãe de 

santo renomada e apoiada pela política local, o que poderia ensejar manipulação do 

incidente pela mídia e expor a comunidade islâmica, que já sofre com muitos 

estigmas.281 

No mesmo sentido, o também professor Alexandre Cabral foi flagrantemente 

preterido em razão de sua religião durante seu processo de contratação para 

lecionar em um colégio da rede privada de Salvador. Alexandre já havia sido 

confirmado para vaga e já tinha data certa para começar a trabalhar, porém, quando, 

ao ser chamado ao colégio para conhecer as instalações, declarou-se muçulmano 

(em resposta a questionamento feito), foi imediatamente recusado para a vaga.282  

Também a advogada Rosângela Bazaia, atualmente na presidência do 

Comitê de Respeito à Diversidade Religiosa do Tocantins, narra que enfrentou 

dificuldades para conseguir exercer a profissão: 

Como sabe sou advogada, então quando algum possível 
cliente entrava em minha sala, era visível o impacto, 
conversavam um pouco sobre o caso e depois não 
voltavam mais. Então passei a trabalhar para advogados 
(não preconceituosos), foi a maneira que encontrei para 
driblar. Não sei quem é o cliente, faço o trabalho e 
entrego ao colega. Quando morava em São Paulo, como lá 
não tem Defensoria, eu era nomeada para atender a justiça 
gratuita, então eles tinham que me engolir, mas no fim 
acabavam ficando amigos e clientes de carteirinha. Trabalhei 

                                                           
280 Apêndice B. 
281 Entrevista nº 4. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
282 Entrevista nº 5. Para entrevista completa, apêndice A. 
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mais de 20 anos como criminalista. Os acusados me 
respeitavam para caramba. Tanto que quando deixei a área 
criminal, muitos ainda insistiam para eu defendê-los, porque 
achavam que a” doutora do véu” inspirava confiança.283 

 

Assim, analisando todos esses dados, nota-se que o brasileiro não é, no fim 

das contas, o ser extremamente cordial e aberto ao diferente que se costuma 

festejar. Ele é, sim, preconceituoso e frequentemente invasivo (de uma maneira que, 

receio, nenhum outro povo é, pois que, mesmo quando sem maldade, parece 

incapaz de conter a sua curiosidade ao ver alguém diferente e sente necessidade de 

interpelar e interrogar detalhadamente esta pessoa, até mesmo com perguntas 

íntimas, sem o menor receio de estar sendo incoveniente). 

Tal qualquer europeu ou estadunidense, o brasileiro discrimina e exclui 

aqueles que não se enquadrem em seu padrão cultural dominante, sendo certo que 

a mitificada aceitação de povos de todos os credos e culturas só se dá se o 

indivíduo diferente estiver disposto a abrir mão de parcela de sua identidade, a 

“misturar-se” - não no sentido de se integrar aos demais, mais de adquirir um credo 

e cultura sincréticos, ao estilo da formação do País.  

Acaba que, tal qual os estadunidenses e europeus, os brasileiros desejam 

que os muçulmanos deixem de ser quem eles são para se tornarem o que a 

sociedade dominante é. A diferença é que, enquanto na Europa e Estados Unidos 

isso significa adquirir uma cultura e credo homogêneo branco-cristão-europeu, no 

Brasil isso significa tornar-se culturalmente miscigenado. No fim, não se aceita aqui 

uma pluralidade de culturas, mas um sincretismo de culturas. Para participar, você 

tem que se fragmentar e ceder parte de si ao “caldeirão cultural”, de modo que 

inadmissível que você se mantenha religiosamente (ou culturalmente) homogêneo. 

Outro aspecto evidenciado nas entrevistas é que, tal qual no resto do mundo, 

a maior parte das vítimas da islamofobia individual no Brasil são as mulheres, mais 

facilmente identificáveis por conta do hijab, e que, então, tornam-se duplamente 

vulneráveis: são mulheres em uma sociedade machista e muçulmanas em uma 

sociedade islamofóbica. (Algumas ainda têm a situação do preconceito intensificada 

por serem, além de mulheres e muçulmanas, negras em uma sociedade racista). 

                                                           
283 Entrevista nº 6. Para entrevista completa, apêndice A. 
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 O uso do hijab, conforme explanado no capítulo 1, é um dever religioso da 

mulher muçulmana, fazendo parte de sua adoração à Deus. É modéstia, proteção e 

identidade. Como em tudo na religião, não há compulsão em usá-lo, cabendo esta 

escolha à mulher muçulmana, tal qual se dá na decisão de praticar ou não qualquer 

obrigação religiosa. 

O ponto é que as mulheres muçulmanas querem usar o hijab. Elas se sentem 

felizes por praticar adequadamente a religião que escolheram. Realizadas por 

poderem afirmar sua identidade de ser humano temente a Deus em um mundo cada 

vez mais carente de valores. Seguras284 para andar nas ruas em um país onde a 

cada 11 minutos uma mulher é estuprada. 

O problema é que este direito vem sendo negado a elas. Ao invés de estarem 

sendo obrigadas a se cobrir, como muitos pensam, elas estão sendo obrigadas a se 

despir, seja para trabalhar, ou para simplesmente caminhar anônima e 

silenciosamente nas ruas. Observe-se, sobre o assunto, a história da tradutora 

Ninevah Barreiros: 

(...) durante 4 anos trabalhando com eventos em Salvador, 
mesmo que estivesse trabalhando com amigos que 
sabiam da minha religião, só uma vez me foi permitido 
trabalhar de véu e pausar para as orações durante o 
evento. Sempre precisei trabalhar com terno, muita 
maquiagem, penteado exigido pela empresa e nem pensar 
em sair do posto pra fazer oração. A única coisa que nunca 
reclamaram era que se eu estivesse cumprindo o jejum do 
Ramadan, não tinha nenhum problema eu sair do expediente 
1h antes para jantar – claro, porque eu ficava no posto direto 
no horário do almoço e ninguém fazia isso.285 

 

 Nota-se, ainda, que a maior parte das hostilidades contra as muçulmanas que 

usam o hijab parte das mulheres não-muçulmanas, que as tacham de “traidoras do 

gênero” por se submeterem a uma religião que supostamente prega a submissão 

                                                           
284 “(...) eu posso dizer com certeza que a minha sensação é de me sentir mais segura de hijab. Eu, 
internamente, me sinto mais segura. Eu sei que por um lado tem aquela questão de chamar mais 
atenção, né... Isso também eu acho que tem o lado bom e o lado ruim, porque como atrai mais 
olhares, a pessoa que quiser fazer alguma coisa ruim pra mim vai saber que eu sou uma pessoa que 
vai estar sendo alvo de mais olhares, talvez não passe despercebido. Mas, no geral, eu me sinto bem 
mais segura usando o hijab”. Entrevista nº 7. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
285 Entrevista nº 3. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
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feminina286 ou que, de alguma forma, se sentem julgadas por usarem trajes 

mínimos, mesmo que nada lhes tenha sido dito em tal sentido. 

 

(...) em grande parte essa discriminação é do lado das 
próprias mulheres. Os homens nem tanto, mas as mulheres 
sim, são em grande maioria. Elas encaram a mulher 
muçulmana na rua, particularmente em Salvador, elas 
encaram como se nós quiséssemos, por causa da 
vestimenta, ser melhores do que elas. Porque nós 
andamos cobertas, preservamos nosso corpo, temos uma 
conduta moral a seguir, e elas não conseguem 
compreender isso, então elas acham que por estarmos 
cobertas queremos ser melhores que elas, sendo que, na 
verdade, não é isso; na verdade a gente segue um código 
moral, uma conduta ética, então elas acham que porque aqui 
é o Brasil, é Salvador, você tem que andar de biquíni ao meio 
dia, ir ao supermercado de saída de praia, e não é necessário. 
Mas realmente as mulheres são mais agressivas do que os 
homens, muito mais.287 
 
(...) as mulheres eu sinto que já olham para mim com 
raiva, já cochicha, já fala alguma coisa. É isso as mulheres 
são bem mais preconceituosas. (...) na faculdade, as meninas 
me olham de cara feia, mas em compensação eu sou a 
queridinha dos meninos lá da sala.288 
 

 

 Este sentimento se enquadra em sociedade em que há uma centralidade do 

corpo e da beleza física na construção da autoimagem feminina289, e na qual as 

mulheres, no mais das vezes, não percebem a situação de objetificação a que são 

submetidas, tendo seus corpos utilizados para vender de cerveja a creme dental, e 

sua situação de sujeito eliminada em músicas extremamente sexualizadas, de 

linguagem de baixo calão. 

 Outro ponto de tensão na utilização do hijab no Brasil se dá no contato com 

as mulheres evangélicas, que, partindo da errônea concepção de que os 

                                                           
286 CASTRO, Cristina Maria de. Usar ou não o hijab no Brasil? Uma análise da religiosidade 
islâmica em um contexto minoritário. Religião e Sociedade, v. 35, n. 2, p. 363-383. Rio de Janeiro, 
2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
85872015000200363&script=sci_abstract&tlng=pt>. p. 371. 
287 Entrevista n° 1. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
288 Entrevista n° 2. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
289 CASTRO, Cristina Maria de. Usar ou não o hijab no Brasil? Uma análise da religiosidade 
islâmica em um contexto minoritário. Religião e Sociedade, v. 35, n. 2, p. 363-383. Rio de Janeiro, 
2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
85872015000200363&script=sci_abstract&tlng=pt>. p. 369. 
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muçulmanos não acreditam em Jesus e no Evangelho, assumem que as 

muçulmanas odeiam Jesus e as hostilizam efusivamente.290  

Mas não só do indivíduo parte a islamofobia no Brasil. Embora aqui, 

felizmente, não se chegue a ter uma Islamofobia de Estado, como em muitos países 

da Europa e agora nos Estados Unidos, o Estado Brasileiro já protagoniza incidentes 

islamofóbicos. 

No dia 04 de julho de 2016, durante uma palestra promovida pela Comissão 

de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) para preparar as autoridades 

brasileiras contra ataques terroristas, o rosto de um muçulmano inocente e 

extremamente destacado e respeitado em sua comunidade foi exibido como 

terrorista.291  

Tratava-se de César Mateus Rosalino, produtor cultural e ativista paulista que 

é conhecido entre os muçulmanos como Kaab Al-Qadir. Kaab inaugurou, em 2013, 

uma sala de oração na favela Cultura Física, em Embu das Artes (hoje transformada 

na Mesquita Summayah Bint Khayyat), e participa da associação cultural Zumaluma 

na favela, que oferece à comunidade cursos de informática, dança e artes. Ele é 

conhecido por muçulmanos de todo o país em razão de seu trabalho de divulgação 

do Islam, tendo, inclusive, lançado um documentário recentemente, e jamais foi 

acusado de nenhum crime.292 

Apesar de tudo isto, os militares pegaram uma foto que Kaab tirou com uma 

amiga sua (também muçulmana) na laje de sua casa, em Embu das Artes, e 

começaram a induzir conjecturas sobre “quem era aquele homem” e “o que ele 

estaria tramando na Favela da Maré” (local em que Kaab nunca esteve). O assessor 

internacional e de comunicação do CREDN da Câmara dos Deputados, Marcelo 

Rech, chegou a acusá-los de fazer “apologia da Jihad”, não sendo possível saber 

até que ponto eram “extremistas”.293 

                                                           
290 CASTRO, Cristina Maria de. Usar ou não o hijab no Brasil? Uma análise da religiosidade 
islâmica em um contexto minoritário. Religião e Sociedade, v. 35, n. 2, p. 363-383. Rio de Janeiro, 
2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
85872015000200363&script=sci_abstract&tlng=pt>. p. 368-369. 
291 KRUSE, Túlio. Muçulmanos brasileiros encaram perseguição e preconceito crescentes sob 
novo governo. Disponível em: <https://theintercept.com/2016/10/05/muculmanos-sao-perseguidos-
pelas-autoridades-e-preconceito-no-brasil/>. Acesso em: 10/03/2017. 
292 Ibidem. 
293 Ibidem. 
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A palestra, dirigida a 138 oficiais alunos do curso de Altos Estudos Militares, 

da Escola do Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e a generais e 

coronéis já graduados, foi transmitida ao vivo pela TV Câmara, o que aumenta 

exponencialmente os danos à honra e à imagem sofridos por Kaab. Sem falar, é 

claro, na perseguição nas redes sociais e nas ameaças de morte que ele agora 

recebe diariamente.294 

A apresentação na Câmara dos Deputados também reproduzia páginas 

oficiais de entidades islâmicas - como a Mesquita Brasil, a primeira mesquita da 

América Latina, inaugurada em 1952 -, declarando que elas postam mensagens 

bastante extremistas no Facebook e objetivam aplicar a Sharia à força no País.295 

A irresponsabilidade do governo brasileiro no caso foi tamanha que o 

responsável pela apresentação, Marcelo Rech, em entrevista ao The Intercept 

Brasil, deixou claro que “(...) as imagens foram retiradas ‘aleatoriamente na internet’. 

‘Não tenho nenhuma informação, não fui atrás de nenhuma informação, eu só quis 

ilustrar minha apresentação’, ele disse”. Sobre os danos causados a Kaab e à 

comunidade muçulmana em geral afirma simplesmente que não teve a intenção, que 

“(...) pode ter sido um caso em que ‘a intenção foi boa, mas a prática nem tanto’”.296 

Eventos como este se enquadram numa mudança de postura do governo 

brasileiro a partir do impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, que desde então 

aderiu à tendência mundial de realizar profiling, prática que consiste no 

levantamento de suspeitas ou tomada de ações com base em estereótipos sobre 

muçulmanos, extrapolando as evidências concretas sobre os seus alvos. Foi com 

um tal espírito que 

(...) a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), reintegrada a 
um gabinete militar, se lançou em uma campanha pela 
disseminação do medo em relação ao terrorismo. Em 
colaboração com a Polícia Federal (PF), a Abin também 
participou da Operação Hashtag, que prendeu 14 suspeitos 
de integrar uma suposta “célula terrorista” no Brasil. A 
operação foi cercada de questionamentos sobre a real 
ameaça que os investigados ofereciam – o juiz Marcos 
Josegrei da Silva, que autorizou as prisões, chegou a 
afirmar que “não se pode dizer que essas pessoas são 
terroristas, que vão cometer esses atos” (grifos nossos).297 
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Também há relatos de equipes da Polícia Federal (PF) que estão adentrando 

em mesquitas armadas, sem portar qualquer mandado judicial de busca e 

apreensão, prisão preventiva ou condução coercitiva, e realizando perguntas sobre 

os assuntos discutidos nas reuniões e a origem do dinheiro usado na administração 

das mesquitas, muitas vezes interrompendo as atividades que estão acontecendo.298 

Extrai-se, assim, de tudo o quanto exposto, que a islamofobia se faz presente 

de maneira firme no Brasil, tanto por meio de cidadãos comuns quanto através dos 

agentes de Segurança Pública. As violações de que os muçulmanos vem sofrendo 

no País não são, ao contrário do que muitos afirmam, incidentes isolados, posto que 

rotineiras, reiteradas e, mais recentemente, estimuladas pelos próprios agente 

estatais. 

É preciso, pois, que ao problema seja retirado de sua situação de 

invisibilidade e a ele seja dada a devida importância, buscando-se com isso, deter o 

avanço desta forma de discriminação, que, como todas as demais, lesiona pessoas 

inocentes e envenena a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
298 Ibidem. 
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5. DISCURSO DO ÓDIO E ISLAMOFOBIA 

 

Como a islamofobia se origina de um processo essencialmente discursivo - é 

o discurso que permite a criação de um Outro inimigo e é o discurso que articula 

uma superioridade epistêmica a denegar a racionalidade islâmica -, ela guarda uma 

relação de quase simbiose com o discurso do ódio. 

Assim sendo, e considerando que a mídia é o mais influente produtor de 

discurso da atualidade, neste capítulo final, voltamos nossa atenção ao discurso do 

ódio islamofóbico por ela produzido, cogitando seus impactos no direito à liberdade 

religiosa das vítimas.  

 

5.1 O DISCURSO MIDIÁTICO ISLAMOFÓBICO E SEUS IMPACTOS  

 

Na era da informação, é inegável a influência que a mídia exerce no 

pensamento e na vida das pessoas. A todo tempo o sujeito é bombardeado por 

notícias, análises e pareceres sobre os mais diversos temas e, em razão da própria 

velocidade como isto se dá, raramente há tempo para digerir, filtrar e interpretar o 

que é passado. Disto resulta que, no mais das vezes, para a esmagadora maioria 

das pessoas, o que a mídia diz é a verdade inquestionável dos fatos.299  

Tal qual uma espécie de guru infalível, a mídia diz às pessoas o que elas 

devem comer, vestir e pensar, depõe governos e enriquece mercados, tudo sem que 

ninguém o note, já que sempre coberta pela áurea da imparcialidade de quem está 

apenas “informando o que acontece”. Não à toa, tenha sido apelidada de o quarto 

poder. 

Como bem pontua Márcio Cruz, se  

                                                           
299 Rubens Figueiredo explica que os formadores de opinião verticais (jornalistas, professores, 
intelectuais, etc.), em razão de seu grande poder de verbalização e da oportunidade que possuem de 
dizer o que pensam para uma expressiva quantidade de pessoas, têm “(...) a capacidade de “incutir a 
massa” ideias, valores e informações que o conjunto da população absorveria sem maiores críticas 
ou decodificações”. CRUZ, Márcio. A mídia e os formadores de opinião do processo 
democrático. Ponto e vírgula, 9. 35-51, 2011. Disponível em: 
<revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/download/13918/10242>. Acesso em: 23/03/2017. 
p. 37 



100 
 

(...) é a comunicação que carrega as condições de construir 
as representações que as pessoas possuem acerca das 
coisas, portanto a comunicação é um locus de poder. Se os 
mass media têm o potencial de estabelecer uma 
comunicação unidirecional, essa produz uma versão 
hegemônica de representação do mundo exterior e, portanto, 
da realidade.300 
 
 

Quando se para pensar que a produção de notícias é cada vez mais 

centralizada em alguns pólos e então distribuída aos vários veículos e redes de 

comunicação pelo globo, nota-se que este processo tende a se tornar ainda mais 

agudo, posto que facilitador da construção e difusão de uma única narrativa da 

realidade em escala mundial: 

[...] a Mídia [...] atua tanto por adesão à globalização 
capitalista quanto por deter a capacidade de interconectar o 
planeta, através de satélites, cabos de fibra óptica e redes 
infoeletrônicas. (...) Pensemos na CNN, que distribui, por 
satélites e cabos, a partir da matriz em Atlanta, notícias 
24 horas por dia, para 160 milhões de lares em 200 países 
e 81 milhões nos Estados Unidos, além de 890 mil 
quartos de hotéis conveniados. O mundo em tempo real 
quase sempre sob o prisma ideológico norte-americano. 
301 

 
 

Em um dos muitos direcionamentos que realiza a fim de atender aos 

interesses de seus investidores, é notório o patrocínio pela mídia de uma campanha 

islamofóbica. Decerto isto não se dá de maneira explícita, posto que praticamente 

impensável que um veículo comunicativo hoje realize hate speech in form. A 

islamofobia midiática assume normalmente a forma de um discurso do ódio velado 

(hate speech in substance), difundido através da manipulação de imagens e 

expressões e da cobertura seletiva de acontecimentos. 

O termo jihad, por exemplo, que, como explanado no capítulo 1, significa 

“esforço pela causa de Deus”, teve seu sentido totalmente deturpado assumindo a 

contação de “guerra santa”. Pegou-se uma palavra mencionada diversas vezes no 

Alcorão, que define algo central na religião islâmica - empenhar-se, a todo tempo, 

para ser a melhor pessoa possível, para cumprir ao máximo as determinações de 

                                                           
300 Ibidem, p. 46. 
301 MORAES, D. O capital da mídia na lógica da globalização. In: MORAES, D. (org). Por uma 
outra comunicação: mídia, mundialização cultural e poder. Rio de Janeiro: Record, 2003, apud, 
CRUZ, Márcio. A mídia e os formadores de opinião do processo democrático. Ponto e vírgula, 9. 
35-51, 2011. Disponível em: 
<revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/download/13918/10242>. Acesso em: 23/03/2017. 
p. 46 
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Deus -, e associou-se302 esta palavra ao terrorismo. Observe-se as seguintes 

manchetes de jornal: 

Internet dá voz à jihad e atrai os jovens para o terrorismo; 
 
Agente triplo da jihad eliminou a nata da CIA no front afegão; 
 
O terror jihadista coloca a França diante de um desafio 
histórico; 
 
Presos em Ceuta quatro supostos jihadistas com intenções 
terroristas; 
 
O fracasso de 14 anos de guerra contra o terrorismo jihadista; 
 
Grupo jihadista filipino ameaça decapitar refém se Alemanha 
não pagar resgate.303 304 
 

Qual a consequência disso? Se o termo jihad significa “guerra santa”, se 

autoriza o terrorismo, todos os muçulmanos são terroristas, afinal, a ordem para 

empreender o jihad está no Alcorão, livro em que todos eles acreditam. Não há, 

pois, diferença alguma em a mídia dizer que os terroristas cometem seus crimes 

porque são jihadistas ou dizer que os terroristas cometem seus crimes porque são 

muçulmanos. Ambas as sentenças são discurso do ódio, voltadas a promover o 

preconceito e a discriminação contra os seguidores da religião islâmica. A única 

diferença é que a primeira opção é mais discreta, e, portanto, tende a passar 

despercebida. 

O mesmo ocorre quando, ao noticiar os crimes cometidos pelo grupo que se 

auto-declara Estado Islâmico (ISIS), raríssimos veículos tem o cuidado de colocar 

aspas no “islâmico” de seu nome, ou mesmo de se referir a eles do modo como 

fazemos, chamando-os de ‘auto-declarado Estado Islâmico’. Ao falar sobre eles sem 

fazer nenhuma ressalva ao termo “islâmico”, a mídia está automaticamente 

                                                           
302 Comentam Carmen Aguilera-Carnerero e Abdul Halik Azeez: “Um outro artigo no Times, entitulado 
‘Uma ‘jihad’ da internet mira os espectadores americanos’, afirmou ‘Quando Osama Bin Laden 
publicou sua mensagem de vídeo para o povo americano no mês passado, um jovem entusiasta da 
‘jihad’ ficou on-line para ajudar a espalhá-la’. Aqui é interessante que o jovem entusiasta que ficou on-
line para apoiar a campanha de Bin Laden não é referido como um ‘apoiador de Bin Laden’, mas 
como um ‘entusiasta da jihad’ - Um conceito que está ligado às próprias fundações do Islã. Referir-se 
aos membros de organizações terroristas como ‘jihadistas’ é outra maneira óbvia de a mídia ter 
sucesso em deturpar o significado de ‘jihad’” (tradução nossa). AGUILERA-CARNERERO, Carmen; 
AZEEZ, Abdul Halik. ‘Islamonausea, not Islamophobia’: The many faces of cyber hate speech. 
Journal of Arab & Muslim Media Research, 2016. Volume 9, Número 1. p.27. 
303 Apêndice C. 
304 O mesmo ocorre com outros termos relacionados à religião islâmica: “A escalada do califado 
terrorista”; “O último golpe do califado do terror”. Ibidem. 
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declarando para bilhões de pessoas que eles realmente o são, que o que eles fazem 

está de acordo com a religião islâmica, quando isto sabidamente não é verdade. 

Uma boa demonstração deste discurso que vincula intencionalmente os 

muçulmanos ao terrorismo é narrada por Carmen Aguilera-Carnerero e Abdul Halik 

Azeez: 

O exemplo mais impressionante é o caso dos irmãos 
Tsarnaev. Eles foram imediatamente identificados pelas 
câmeras de segurança como os autores dos atentados de 
maratona de Boston. No entanto, os dois irmãos são referidos 
muitas vezes no texto como "Chechenos" (132 ocorrências) 
ou como "muçulmanos chechenos" (27 ocorrências), sendo 
assim coletivizados em vez de nominalizados, embora sua 
identidade tenha se tornada clara momentos após o ataque 
terrorista. Ao fazer isso, os falantes associam as qualidades 
de "ser checheno" e "ser muçulmano" com o terrorismo e, ao 
mesmo tempo, distanciam com prazer eles mesmos (brancos, 
cristãos, nascidos americanos) dos imigrantes muçulmanos 
(ainda que os irmãos Tsarnaev tivessem nacionalidade 
americana) e demonizam toda a comunidade a que eles 
pertencem (imigrantes e muçulmanos). (tradução nossa).305 

 

Há, ademais disso, uma grande diferença no tratamento dos fatos quando as 

vítimas do atentado terrorista são muçulmanos, o que acaba gerando uma espécie 

de “discurso por omissão” ou “discurso pelo silêncio”306. Perceba-se: quando os 

ataques acontecem em países de maioria muçulmana, há apenas uma menção 

rápida ao ocorrido, ao passo que, se o incidente se der em outros países, a 

cobertura televisiva se dá em tempo real.  

O silêncio gera a mensagem de que os grupos terroristas só atingem os não-

muçulmanos, afinal, se o objetivo dos muçulmanos é destruir todos os que não 

acreditam no mesmo que eles, não haveria porque ferirem muçulmanos ou realizar 

atentados em países em que estes são a maioria. Noticiar todos os fatos com o 

mesmo destaque e amplitude geraria acabaria, pois, por revelar o equívoco daquela 

tese. 

                                                           
305 AGUILERA-CARNERERO, Carmen; AZEEZ, Abdul Halik. ‘Islamonausea, not Islamophobia’: 
The many faces of cyber hate speech. Journal of Arab & Muslim Media Research, 2016. Volume 9, 
Número 1. p. 34. 
306 Sobre o assunto, explica Márcio Cruz: “(...) o que chamamos de uma opinião pública construída 
pela ação de profissionais de comunicação, colunistas, articulistas e outros papéis exercidos na 
comunicação, insere-se nas relações de poder, tanto pelo que comunica, quanto pelo que deixa de 
comunicar; tanto pelo que autoriza seja público, quanto pelo que desautoriza seja de conhecimento 
de grande contingente de pessoas (...)”. CRUZ, Márcio. A mídia e os formadores de opinião do 
processo democrático. Ponto e vírgula, 9. 35-51, 2011. Disponível em: 
<revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/download/13918/10242>. Acesso em: 23/03/2017. 
p. 50. 
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A diferença de tratamento também se manifesta própria narrativa: Após o veto 

de Donald Trump à entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana nos 

Estados Unidos, por exemplo, um homem entrou atirando em uma mesquita no 

Québec, no Canadá, matando 6 pessoas que estavam rezando a oração da 

alvorada. O ato, claramente terrorista, foi assim categorizado, com todas as letras 

pelo Primeiro Ministro Canadense, Justin Trudeau, porém os veículos de imprensa 

se recusaram a utilizar a expressão atentado terrorista para noticiar o fato: 

Tiroteio em mesquita deixa mortos e feridos no Canadá; 
 
Pelo menos cinco pessoas morreram em tiroteio em mesquita 
no Canadá; 
 
Ataque a mesquita em Québec deixa ao menos seis mortos e 
oito feridos.307 
 

Os poucos que o fizeram, colocaram a expressão entre aspas - “Seis mortos 

em um “ataque terrorista” a uma mesquita no Québec” -, o que deixa bem claro que, 

de acordo com a mídia ocidental, somente os muçulmanos cometem atentados 

terroristas. 

Ainda sobre o tema da cobertura seletiva, tem-se que, em estudo308 realizado 

na Inglaterra por quase uma década, em que foram analisados quase mil artigos de 

jornal, as imagens utilizadas neles e uma série de estudos de casos, restou 

constatado que os muçulmanos britânicos somente apareceram em um número 

restrito de contextos: como uma ameaça (devido a suas tendências terroristas 

naturais), como um problema (porque seus valores chocam com os próprios da 

cultura britânica) ou ambos.309 Note-se que estamos falando da Inglaterra, país com 

uma população expressiva de muçulmanos, inclusive cujo atual prefeito de sua 

capital, Londres, é muçulmano.  

É de se esperar que, em dez anos, os muçulmanos britânicos tenham 

protagonizado outros tipos de situação noticiáveis, nem que seja uma daquelas 

                                                           
307 Apêndice C. 
308 Moore, K., Mason, P. and Lewis, J. (2008), The Representation of British Muslims in the 
National Print News Media 2000–2008, Cardiff: Cardiff School of Journalism, Media and Cultural 
Studies, apud AGUILERA-CARNERERO, Carmen; AZEEZ, Abdul Halik. ‘Islamonausea, not 
Islamophobia’: The many faces of cyber hate speech. Journal of Arab & Muslim Media Research, 
2016. Volume 9, Número 1. p. 25 
309 AGUILERA-CARNERERO, Carmen; AZEEZ, Abdul Halik. ‘Islamonausea, not Islamophobia’: 
The many faces of cyber hate speech. Journal of Arab & Muslim Media Research, 2016. Volume 9, 
Número 1. p. 25. 
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reportagens triviais em que se entrevistam pessoas contentes com a chegada do 

verão ou insatisfeitas com a qualidade de algum serviço ou produto. Mesmo porque, 

eles estudam, trabalham, praticam esportes, vão a restaurantes, fazem arte, 

produzem, em suma, como todos os outros, a vida cotidiana que o jornalismo se 

propõe a relatar.  

Ocorre que o fato de ser muçulmano só é relevante para a notícia se for para 

falar de algum tema negativo. Se o assunto for positivo ou mesmo banal, serão 

apenas cidadãos comuns. Afinal, se os muçulmanos são perigosos, terroristas em 

potencial, não podem ser retratados como pessoas normais que fazem coisas 

normais. 

Alguns setores da mídia estão tão engajados no discurso do ódio 

islamofóbico que mantém colunistas cujo tema recorrente é depreciar o Islam e os 

muçulmanos, bem como negar a existência da islamofobia. É o caso da Revista 

Veja; observe-se os títulos das colunas: 

O casamento pedófilo legalizado por países islâmicos é uma 
homenagem ao Profeta que já passara dos 50 anos quando 
transformou em esposa uma menina com menos de 10; 
 
Eu convido o Islam a chegar ao século 21. Quem topa? Ou o 
gênio de Churchill, a idiotia de Edward Said e a delinquência 
de Tariq Ali. Ou: Não sou ‘Charlie Hebdo’; o ‘Charlie Hebdo’ é 
que é parte, e só parte do que somos; 
 
O mito da minoria radical muçulmana; 
 
Se o paraíso islâmico tem 72 virgens, que interesse 
despertaria em uma mulher-bomba?; 
 
Minha coluna na Folha - Islamofobia uma ova!; 
 
Por que o Ocidente ainda tem de pedir desculpas ao Islã? Ou: 
Vagabundos morais flertam com o terror. Ou ainda: 
‘Islamofobia’ uma ova!310 
 
 

Outros grupos, embora não cheguem a tal ponto, estão igualmente 

impregnados de preconceito, consoante se percebe no seguinte relato de uma 

situação presenciada pela antropóloga Cristina Maria de Castro: 

Durante minha pesquisa de campo, testemunhei a visita de 

uma repórter da rede Record de televisão à uma mesquita de 

São Paulo e seu questionamento inconformado a uma jovem 

convertida: “Mas vocês estão no Brasil! Não têm que se 

                                                           
310 Apêndice C. 
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adaptar? Por que não usam esse véu somente na 

mesquita?”311 

 

Seja como for, é perceptível que há picos de islamofobia após a cobertura 

midiática de algum atentado terrorista, fato este que, por si, faz inferir que há uma 

relação direta na maneira como estes atos são narrados e o modo como a 

população em geral percebe os muçulmanos. 

Logo após a cobertura do assassinato dos cartunistas do jornal francês 

Charlie Hebdo, por exemplo, a Mesquita Brasil, maior do País, amanheceu pichada. 

No mesmo dia, no interior de Minas Gerais, uma muçulmana foi cuspida enquanto 

brincava com o filho de seis anos no clube, e, na periferia de São Paulo, uma outra 

foi apedrejada.312 

Igualmente, à época do sequestro de 276 alunas na Nigéria pelo grupo 

terrorista Boko Haram, foram arremessadas pedras contra a muçulmana Halimah 

Farah e seus filhos de 6 e 8 anos, enquanto eles voltavam da escola, em mais um 

vértice de islamofobia pós-cobertura midiática.313 

A situação tem sido observada desde a cobertura dos atentados de 11 de 

setembro de 2001, e vem gerando impactos diretos no direito à liberdade religiosa 

das vítimas: 

(...) diante das repercussões midiáticas, o que se percebe, 
entre os grupos islâmicos no país e a sociedade em geral, são 
reações diversas, como as ocorridas em em São Paulo, onde 
alguns muçulmanos tiveram as paredes de suas casas 
pichadas com frases agressivas – “fora terroristas” –, houve 
ameaças de empregadores às muçulmanas que usavam o 
hijab, muçulmanas que foram impedidas de utilizarem 
transportes públicos e, com receio de agressões, 
algumas delas que tiraram o hijab.314  

  

 No mesmo sentido, a totalidade dos nossos entrevistados afirmou sentir um 

aumento na discriminação após a cobertura midiática de atentados terroristas, sendo 

                                                           
311 CASTRO, Cristina Maria de. Usar ou não o hijab no Brasil? Uma análise da religiosidade 
islâmica em um contexto minoritário. Religião e Sociedade, v. 35, n. 2, p. 363-383. Rio de Janeiro, 
2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
85872015000200363&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 20/02/2017. p. 372. 
312 GARCIA, Carolina. Islamofobia no Brasil: muçulmanas são agredidas com cuspidas e 
pedradas. Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2015-01-25/islamofobia-no-brasil-
muculmanas-sao-agredidas-com-cuspidas-e-pedradas.html>. Acesso em: 15/01/2017. 
313 Ibidem. 
314 MARQUES, Vera Lúcia Maia. Os muçulmanos no Brasil. Etnográfica, vol. 15, 2011. Disponível 
em: <http://etnografica.revues.org/777>. Acesso em: 12/01/2017. p.35-36. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-85872015000200363&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-85872015000200363&script=sci_abstract&tlng=pt
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2015-01-25/islamofobia-no-brasil-muculmanas-sao-agredidas-com-cuspidas-e-pedradas.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2015-01-25/islamofobia-no-brasil-muculmanas-sao-agredidas-com-cuspidas-e-pedradas.html
http://etnografica.revues.org/777
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inúmeros os relatos de incidentes em que o preconceito atrapalhou de alguma forma 

sua prática religiosa.315 

Tal constrição ao direito à liberdade religiosa, além dos infelizmente já típicos 

casos de muçulmanas que, receosas por sua integridade física ou por seus 

empregos, se vêem obrigadas a retirar o hijab, se manifesta de maneira igualmente 

frequente em situações em que muçulmanos são desrespeitados durante a oração 

ou mesmo impedidos de realizá-la. 

Um de nossos entrevistados, por exemplo, relatou que, quando sua mãe 

estava doente e ele foi visitá-la em um hospital estadual de grande porte, os 

seguranças impediram-no de rezar sob o argumento de que havia câmeras no local 

e seus superiores estariam vendo. Foi-lhe então sugerido, rispidamente, que 

rezasse em meio a um alto fluxo de pedestres, e não no local tranquilo que o 

entrevistado havia escolhido para a oração.316 

Já advogada Quésia Barreto, embora não impedida de rezar, passou por uma 

situação extremamente desagradável na época em que estagiava na Defensoria 

Pública: ela estava rezando na sala de sua chefe (que a havia autorizado a fazê-lo) 

quando três defensores públicos, da área de direitos humanos (!), adentraram no 

recinto e começaram a rir ao vê-la fazendo a oração.317 

Nota-se, assim, de todo o exposto, que o discurso do ódio produzido pela 

mídia, maior agente formador de opinião da atualidade, vem contribuindo 

decisivamente para o incremento da islamofobia, gerando restrições no direito à 

liberdade religiosa dos muçulmanos na modalidade liberdade de culto, posto que 

muitos ou são impedidos de realizar suas práticas religiosas ou se sentem 

atemorizados de fazê-lo. 

Registre-se que não se busca, com tal reflexão, colocar toda a 

responsabilidade pela islamofobia na mídia, segmento que exerce importante função 

social em uma democracia saudável, mas apenas frisar que o poder que ela detém 

hoje para representar o mundo é deveras significativo318, e, por tal razão, há que ser 

                                                           
315 Apêndices A e B. 
316 Entrevista nº 5. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
317 Entrevista nº 8. Para entrevista completa, ver apêndice A. 
318 "(...) os meios de comunicação não apenas estabelecem a agenda para a discussão pública... 
mas, mais importante, sugerem fortemente como os leitores devem pensar e falar sobre assuntos 
étnicos" (tradução nossa). AGUILERA-CARNERERO, Carmen; AZEEZ, Abdul Halik. ‘Islamonausea, 
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usado com responsabilidade, a fim de que pessoas inocentes não saiam lesadas 

como tem ocorrido.  

Do contrário, se não refreados os seus excessos, o louvável direito à 

liberdade de expressão acaba por corromper-se nas mais severas das opressões - 

as invisíveis ou tidas como justas, como é a islamofobia atualmente. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou investigar qual a relação existente entre a prática 

do discurso do ódio contra muçulmanos e a constrição ao direito à liberdade 

religiosa deste grupo. 

Constatamos que, embora a liberdade de expressão seja um direito de 

relevância inegável, pois que vital para a ordem democrática e para o 

desenvolvimento do indivíduo, ele não pode ser exercido em prejuízo da dignidade 

da pessoa humana, valor fundante da nossa ordem jurídica e sem o qual não é 

possível falar em democracia, em desenvolvimento do indivíduo, nem em forma 

alguma de liberdade ou igualdade real, material.  

Por tal razão, concluímos que o discurso do ódio não pode ser admitido, já 

que se trata de uma forma de comunicação centrada em atingir a dignidade dos 

indivíduos ou grupos a que se dirige. 

Vimos ainda que a mídia, na qualidade de mais influente produtor de discurso 

da atualidade, vem engendrando há um bom tempo, ainda que de maneira velada, 

uma forte campanha islamofóbica, demonstrando-se, destarte, uma grande 

enunciadora e difusora de discurso do ódio. Além de realizar uma cobertura seletiva 

dos fatos, ela apropria-se de termos caros à religião islâmica (cujo verdadeiro 

significado foi explanado no capítulo um) e vincula-os a atos de terrorismo, atuando 

como agente protagonista na criação de um Outro islâmico inimigo. 

Este processo encontra-se atrelado à legitimação das movimentações bélicas 

com fins geopolíticos e econômicos iniciadas após a Guerra Fria, bem como à 

criação de um contraponto perante o qual os países europeus afirmam sua 

identidade e superioridade. No mesmo contexto, insere-se o fenômeno da 

islamofobia epistêmica que, como expressão do racismo epistêmico, denega a 

racionalidade dos pensadores muçulmanos e os exclui do debate, facilitando em 

muito os processos de criação de um Outro inimigo. 

Longe de ser inócuo, verificamos que o discurso do ódio islamofóbico vem 

gerando sérios impactos à segurança, à honra e à liberdade de culto das vítimas, 

que vêm sendo privadas, direta ou indiretamente, de realizar importantes práticas da 



109 
 

religião islâmica, como realizar as cinco orações diárias no horário correto e utilizar o 

hijab.  

Tão severa agressão ao direito à liberdade religiosa há de ser contida, pois 

que este é um dos mais elementares direitos do ser humano (afinal a fé é um dos 

mecanismos através dos quais o indivíduo justifica o mundo e constrói sua 

identidade), encontrando-se resguardado, em todas as suas dimensões, pelos 

sistemas protetivos de direitos humanos e de direitos fundamentais, sem prejuízo 

algum para a laicidade do Estado, mas antes como uma exigência da mesma. 

Assim é que, para o enfrentamento da islamofobia, entendemos que é 

imperioso que o Estado cumpra com o seu papel de garantidor de direitos 

fundamentais também na dimensão positiva, assegurando, através de ações, o 

direito à liberdade religiosa também aos indivíduos muçulmanos.  

Para isto, além das urgentes medidas educativas sobre o respeito à 

diversidade religiosa e sobre de que se trata o Islam (dado o desserviço de 

informação que a mídia presta neste quesito), acreditamos ser necessária uma 

maior regulação dos veículos de imprensa, maior enunciadora e difusora do discurso 

islamofóbico atualmente. 

Logicamente que não se está defendendo a censura, mas o fato é que tanto 

nosso ordenamento jurídico interno, como os instrumentos de direito internacional de 

que o Brasil é signatário, proíbem a promoção do ódio e o incitamento à 

discriminação de qualquer natureza, requerendo a adoção de providências para que 

a norma tenha efetividade; e a mídia vem realizando ambos os atos impunemente 

há anos. 

Entendemos, ainda, que, para a mudança deste cenário, é essencial que os 

muçulmanos se organizem e pleiteiem seus direitos, pois inúmeros resultados 

positivos já foram alcançados quando o fizeram. A provar isto, o caso da muçulmana 

Charlyane Oliveira, que, após ser discriminada pelos fiscais da prova da OAB, 

recorreu à instituição e não só conseguiu que nos editais seguintes constasse 

autorização expressa ao uso do hijab, como se encontra atualmente na comissão 

contra a intolerância religiosa da instituição. Ou das muçulmanas que não abriram 

mão de seu direito de retirar fotografias para documentos com hijab após serem 
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impedidas de fazê-lo, e, com isto, deram azo à edição de normas administrativas 

sobre o assunto. 

Outrossim, a postura oficial das instituições islâmicas brasileiras, que tratam 

os incidentes de islamofobia como meramente episódicos, também há de ser revista. 

A aparente tentativa de passar uma imagem de perfeita “integração”, por assim 

dizer, só tem prejudicado os muçulmanos, que têm seus problemas invisibilizados e 

não contam com nenhum suporte para buscar os seus direitos. Fica aqui a sugestão 

de que se olhe para o importante papel que vem sendo desempenhado pelo CAIR 

(Conselho sobre as Relações Islâmico-Americanas), nos Estados Unidos. 

Na tentativa, porém, de não só apontar os problemas, mas também tomar 

alguma medida para solucioná-los, criamos, em parceria com o site Eco Islâmico, 

um Observatório da Islamofobia, voltado a relatar, já que a grande mídia não o faz, 

os casos de islamofobia que ocorrem no Brasil e no mundo, dando voz aos 

muçulmanos. Também pretendemos, após a graduação, oferecer, através do 

Observatório, consultoria e assistência jurídica, a fim de que os muçulmanos vítimas 

de atos islamofóbicos possam pleitear os seus direitos mais facilmente. 

Compreendemos, no entanto, que nenhuma dessas medidas surtirá efeito a 

longo prazo se não for promovida uma descolonização das ciências sociais, com a 

incorporação de pensadores muçulmanos, pensando a partir da tradição islâmica, ao 

debate público. Afinal, para compreender o outro e seus problemas, nada melhor do 

que a linguagem dele próprio, única apta, no fim das contas, a traduzir por completo 

o seu mundo e suas necessidades. 

Esperamos, finalmente, ter contribuído de alguma forma para a retirada da 

islamofobia da condição de invisibilidade em que se encontra e, já que confirmada a 

hipótese levantada, para denunciar a prática reiterada de discurso do ódio 

islamofóbico, que tanto vem obstando o direito à liberdade religiosa dos muçulmanos 

e, em especial, das muçulmanas. 
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APÊNDICE A – Entrevistas realizadas com muçulmanos residentes no Brasil entre  
       janeiro e março de 2017. 
 
 
 
ENTREVISTA Nº 1 

 

1. Fale um pouco sobre você. (Nome completo, idade, profissão, nacionalidade) 
 
R. Meu nome civil é Jerusa Araújo da Silva, eu adotei o sobrenome Hawass Radash 
que é um sobrenome tribal da minha família da parte do meu pai, tenho 35 anos, sou 
podóloga, brasileira e tenho nove anos no Islam.   
 
2. Como você se reverteu? 
 
R. Não foi pela influência familiar, que era muito pouca. Minha família se distanciou 
muito do Islam. Mas assim... eu procurava uma verdade que as outras religiões não 
conseguiam suprir. Sabe? Nas outras religiões que eu procurei estudar, que eu 
procurei aprender... todas, na verdade, têm o seu caminho benéfico. Falam de paz, 
de respeito, de tolerância, mas a resposta e o meio de você chegar a Deus no Islam 
é mais rápido, é mais fácil, não que agente busque facilidade, mas no meu “eu” eu 
entendia que não era necessário um intermédio, um intermediário para eu chegar 
até Deus. Então eu acho que o Islam respondeu todas as questões que eu tinha, 
todas as dúvidas, e até os medos que eu tinha. Eu encontrei resposta no Islam. 
 
3. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminada por ser muçulmana? De que forma? 
 
R. Um pouco. Em algumas das vezes chega a ser bem agressivo, mas em grande 
parte essa discriminação é do lado das próprias mulheres. Os homens nem tanto, 
mas as mulheres sim, são em grande maioria.  
Por exemplo: elas encaram a mulher muçulmana na rua, particularmente em 
Salvador, elas encaram como se nós quiséssemos, por causa da vestimenta, ser 
melhores do que elas. Porque nós andamos cobertas, preservamos nosso corpo, 
temos uma conduta moral a seguir, e elas não conseguem compreender isso, então 
elas acham que devido estarmos cobertas somos melhores que elas, sendo que, na 
verdade, não é isso, na verdade agente segue um código moral, uma conduta ética, 
então elas acham que porque aqui é o Brasil, é Salvador, você tem que andar de 
biquíni ao meio dia, ir ao supermercado de saída de praia, e não é necessário. Mas 
realmente as mulheres são mais agressivas do que os homens, muito mais. 
 
4. Você já deixou de conseguir alguma oportunidade de trabalho por ser 
muçulmana?  
 
R. Recentemente. Duas oportunidades muito boas. Eu fiz duas provas virtuais para 
dois hospitais, porque eu também tenho experiência profissional em call center 
especializado, e no momento de eu preencher os dados pessoal ele pergunta qual é 
a sua religião, e quando eu coloquei que eu sou muçulmana, eles pediram que eu 
aguardasse o contato da empresa. Já uma amiga que fez a prova no mesmo 
computador, que tem as mesmas qualificações que eu porque trabalhávamos juntas, 
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foi chamada no outro dia por que ela preencheu como católica, simplesmente 
católica. 
 
5. E no trabalho que você já estivesse exercendo, você já se sentiu prejudicada? 
 
R. Não, graças a Deus não. Nessa empresa que eu trabalhei como call center os 
supervisores me receberam de maneira incrível. Eu era a única muçulmana da 
empresa, e lá tinha um código de vestimenta, aí eu levei uma declaração, para que 
não ficasse algo só de boca, para que tivesse um respaldo do Centro Islâmico, com 
carimbo e assinatura. Essa declaração foi para o setor jurídico da empresa. Então, o 
que é que eles fizeram... para evitar constrangimento de outros funcionários que 
tinham seus dogmas religiosos a seguir, eles mudaram o código de vestimenta da 
empresa, então a partir daquele dia eu poderia transitar normalmente dentro da 
empresa sem a necessidade de uma permissão especial, eu poderia usar o hijab em 
tempo integral na empresa, e outras pessoas com religiões de matriz africana, que 
têm suas obrigações a cumprir, pessoas católicas, como uma moça que era noviça 
que ia fazer um estágio na empresa, e ela tinha que usar o habito completo, aí eles 
liberaram esse acesso devido à religião porque a gente também explicou que não é 
um acessório, e sim parte da nossa vestimenta. 
 
6. Você se sente segura e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 
quando chega o horário? 
 
R: Não! Não tem como. Não pela roupa, nem pela religião, mas sim pela posição 
que a gente fica durante a oração, que a gente tem que tocar o chão com a testa. 
 
7. Você já foi impedida de rezar em algum lugar ou incomodada durante a oração? 
 
R. Já no trabalho. Eu conversei com um supervisor que eu precisava fazer a oração 
às 12h, então ele adequou o meu horário de intervalo ao horário da oração, então eu 
procurei um lugar bem reservado na empresa, e uma funcionária chegou para mim e 
disse que eu estava fazendo preparação para explodir a empresa. Ela disse: “olha, 
ela está fazendo chamamento para explodir a empresa, quem quiser que fique 
porque eu vou pegar a minha bolsa e vou embora”. Aí eu continuei a minha oração, 
e após terminar passei por ela, dei boa tarde. Não adianta discutir, onde a ignorância 
entra a tolerância tem que estar alí presente, porque se não cai por terra tudo que 
você aprendeu. Não adianta debater. 
 
8. Você trabalha nos dias de Eid? Já tentou obter liberação? 
 
R. Eu consegui liberação uma vez, mas eu soube através de uma pessoa que tinha 
uma lei que em dias religiosos a gente poderia utilizar essa lei para conseguir 
liberação do trabalho. Não cheguei a ir a fundo para mim informar melhor sobre o 
assunto, mas o meu supervisor me liberou porque nunca havia faltado ao trabalho, 
era pontual, então ele me liberou. 
 
9. Você consegue comparecer ao Jumah? Já tentou obter liberação? 
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R. Como a gente não está num país islâmico, não tem essa cultura de liberação 
durantes as sextas-feiras, então eu busco as oportunidades de feriados, feriados 
nacionais, feriados municipais para poder estar na mesquita. 
  
10. Você se sente segura e confortável para usar o hijab na rua? 
 
R. Eu uso o hijab o tempo todo na rua, mas não é tão confortável não. É mais por 
determinação pessoal do que religiosa, porque a religião facilita caso você se sinta 
ameaçado, se sinta coagido, você pode optar por não fazer o uso do hijab em 
público. Mas é mais por determinação pessoas, não é fácil não. Porque sair em 
Salvador com o hijab é complicado, bem complicado.  
As pessoas têm uma visão de que você é louco ou é terrorista, ou que você está 
tentando se sobrepor à sociedade, mas na verdade não é isso, é porque você quer 
seguir uma determinação religiosa e uma convicção pessoal de que você acredita 
naquilo e que aquilo é bom para você, então se você não tem o direito de intervir na 
vida de uma pessoa e no que ela acredita, as pessoas têm que se basear nisso e 
também não tentar intervir na sua, só que na prática isso é complicado, não 
acontece, porque eles têm uma visão de que porque aqui é o Brasil, porque faz 
calor, porque tem praia todo mundo tem que andar nu. Na verdade, isso é o que a 
mídia ensina para as pessoas né?! Infelizmente é o que a mídia ensina para as 
pessoas, então para desmistificar isso da cabeça grande massa populacional é 
muito complicado, sendo que alguns não têm orientação e não sabe que em muitos 
países islâmicos também é quente, é área de deserto, como a península arábica, a 
África que é muito quente, mas eles não têm essa noção, acham que o Brasil é o 
país mais quente do mundo, mas não é. Por tanto, é falta de informação que a mídia 
passa por causa de seus interesses. 
 
11. Você já foi agredida fisicamente por ser muçulmana? E verbalmente? 
 
R. Já! E foi uma agressão bem feia assim... como minha mãe diz, “foi uma agressão 
brutal”.  
Foi em uma festa religiosa católica aqui em Salvador. Foi a festa de santa Bárbara. 
Eu me dirigia ao banco, que na época era a caixa econômica da Baixa dos 
Sapateiros, eu fui sacar dinheiro e encontrar o pai de um amigo meu, que ia levar 
um grupo de colegas que ia fazer uma surpresa porque ele tinha acabado de chegar 
de Londres, então ele iria juntar os amigos, e ele queria que esse meu amigo 
soubesse que eu havia feito a ‘Shahada’, que eu tinha feito a reversão. Ao sair do 
banco, eu estava distraída, o meu celular tocou, foi quando de repente eu escutei 
uma mulher gritar: prostituta de satanás, pois eu estava com uma saia vermelha, 
uma blusa preta e o véu estampado combinando com a roupa, só que assim... 
minha mãe havia dito: “você vai sair com essa saia vermelha, sendo dia de santa 
Bárbara? ”, e eu disse: o que é que tem minha mãe, vermelho é apenas uma cor, é 
uma cor de qualquer dia, e como eu não sou católica as pessoas nem vão me 
perceber na rua. Essa mulher, que Deus ilumine a mente daquela criatura, 
atravessou a rua da Baixa dos Sapateiros para me agredir com uma bíblia muito 
grande, de capa dura. Ela me bateu com tanta força na cabeça, que eu desmaiei e 
bati a cabeça na calçada. Tenho uma cicatriz na cabeça até hoje. Haviam seis 
meses que eu tinha feito a Shahada. Eu estava muito feliz, pois queria que esse 
meu amigo, que também é muçulmano, soubesse. Foi ele quem havia me ensinado 
muita coisa sobre o Islam. Eu fiquei com o rosto inchado. Eu já mais iria imaginar 
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que uma senhora com idade para ser a minha mãe iria me bater daquela forma. O 
pessoal que estava na rua me pegou no chão, o pai do meu amigo também foi 
chegando e me levou para o Shopping da Baixa dos Sapateiros, aí colocaram gelo 
para poder estancar o sangue, depois me levaram para o hospital, onde eu tomei 
alguns pontos para fechar o corte. Acho que de todas as agressões, essa foi a pior. 
Com relação a prestar queira não era tal fácil naquela época, porque eu não tinha 
nenhuma informação a respeito naquela mulher, não havia nenhuma câmera de 
segurança, também não havia policiamento, então não havia nem como pedir 
socorro a algum policial. 
 
12. E agressões verbais? 
 
R.  Agressão verbal... quando você volta a rememorar essas coisas é complicado 
porque eu nem sou de chorar, mas quase todas essas agressões eu estava com o 
meu filho pequeno e ele viu, todas as vezes Hassan viu, e ele ama o que ele é, ele 
fala: “mãe, eu amo ser muçulmano, não é isso que você me ensina, não e isso que 
eu aprendo”. Ele chama todo mundo de “tio”, ele chama todo mundo de “tia”. Ele 
estuda numa escola cristã. O melhor amigo dele é um menino que é testemunha de 
jeová, o menino é doce, é de um carinho incrível, a mãe dele é uma pessoa 
finíssima, educada, são pessoas simples, humildes, e assim... elas tinham uma visão 
do Islam tão diferente do que a gente vive. Elas achavam que a gente ensina os 
nossos filhos a serem agressivos, que a gente ensina à criança a ter ódio de outra 
pessoa, e não é nada disso que a gente faz, isso é totalmente o oposto do que a 
gente aprende dentro da Mesquita, e assim... meu filho com cinco anos de idade ver 
um homem católico dizer que o governo tinha que pegar todos os muçulmanos que 
moram na Bahia, amarrar e colocar dentro da Fonte Nova para serem implodidos 
junto com antigo estágio porque seria menos rato no mundo. Por desse tipo de 
coisa, meu filho não usa mais “takia” na rua, pois ele tem medo de alguém bater 
nele. Ele já viu muitas coisas assim. 
Numa outras vez, em um domingo, quando estávamos indo para a mesquita, 
durante o Ramadan, ele estava todo feliz porque era a primeira semana de 
Ramadan, e na segunda feira de Ramadan seria o aniversário dele. No trajeto, tinha 
um homem pintando um muro na rua, e ele falou um gracejo (fale com os pobres, 
rainha), mas ele não responde porque não sou de ficar falando com homens 
estranhos na rua, então eu não respondi e continuei andando, foi quando esse 
homem me xingou de todos os palavrões possíveis, acho que o “menor” palavrão 
que le me xingou foi de vadia, e tudo isso o meu filho viu. Ele disse que o caminhão 
ia passar por cima de mim e do meu filho, que a gente ia virar lama, que a gente 
pare um monte de terrorista, que parimos e educamos um monte de monstrinhos, 
ele falou tanta coisa... e meu filho começou a chorar e dizer chorando: “mãe, mãe, 
mãe porque ele está fazendo isso, mãe? Ele está mexendo com você, mas não ligue 
não porque você tem o seu noivo, mãe, vamos embora, aí eu disse, eu sei filho, eu 
sei. No ônibus ele começou a chorar e dizer: “mãe, a gente não é terrorista não, a 
gente não é aberração. Ele nem sabe o que está falando, não é? Eu disse: ele não 
sabe não, filho.  
Mas eu acho que, de todas, a que mais dói foi uma quando eu estava grávida, essa 
foi a pior de todas mesmo. Eu saí de casa para encontrar o meu marido. Eu estava 
na casa da minha mãe, e me arrumei toda feliz porque eu ia para a Mesquita e a 
gente ia sair para almoçar e ia comprar as coisas do bebê, porque a gente havia 
descoberto que era menino, e do lado da minha casa morava um pastor, esse 
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homem desceu as escadas do prédio, começou a gritar comigo na rua, dizendo que 
eu tinha que ser degolada, que eu estava levando o meu filho para ser consagrado 
ao demônio, que eu ia às sextas-feiras para a mesquita consagrar o meu filho ao 
demônio, que eu estava criando uma corja de terrorista, mas que Jesus vai voltar, e 
que nós todos iríamos sermos queimados no fogo do inferno ainda vivos, mesmo os 
que ainda estavam nos ventres iriam ser queimados vivos porque nós éramos falsos 
profetas. De todas, acho que essa foi a pior mesmo.  
Num país onde não se ensina as pessoas a respeitarem os outros, no qual as 
pessoas rotulam os demais pela cor, pela religião, não tem respeito. As pessoas não 
respeitam os mais velhos, os idosos, os deficientes porque para essas pessoas é a 
vantagem sobre as outras que conta. Então como essas pessoas serão bons 
cidadãos, se não há um líder religioso que ensina bons valores, que te ensine a 
seguir as práticas religiosas de maneira correta. Por tanto, se eu não tivesse fé no 
Deus que rege o universo (porque ele não está apenas com os seguidores do Islam, 
mas sim com todos que praticam o bem e o segue unicamente), se eu não tivesse 
tanta fé em Deus eu já teria desistido. Só de ver as agressões que o meu filho 
presenciou, eu já teria desistido. Mas a minha foça de vontade é maior, pois se eu 
passo por tantas provas iguais a essas, se eu já passei por todas essas, é porque 
Allah vai me dar algo maior, nem que seja ver que o meu filho se tornou seja um 
cidadão descente, pois se eu conseguir o orientar para ser um bom cidadão, um 
bom filho, um bom marido e, acima de tudo, honesto, tudo o que eu já passei irá vale 
a pena.  
A pesar de minha família não ser muçulmana, eu não sou humilhada por causa da 
religião que eu optei por seguir e praticar. A humilhação vem da rua, e a desculpa da 
falta de conhecimento não é verdade, pois o mundo hoje é muito globalizado, com 
internet, então não cabe mais esse tipo de coisa. O Brasil não ensina ao povo a 
conviver um com o outro de maneira respeitável. 
 
13. Você prestou queixa? Caso não, por que? 
 
R. Eu não prestei queixa porque nem os policiais são preparados para esse tipo de 
situação. Eu cheguei a entrar numa delegacia para prestar queixa, e um policial que 
estava de plantão, antes de pegar os meus documentos, ele disse: “me conte o que 
aconteceu”. Aí eu comecei a contar que saberia identificar o homem que me agrediu, 
saberia dizer o lugar que ele costuma frequentar, não seu o nome dele, mas em 
qualquer lugar que eu over, saberei reconhecer.  Continuei contando a história, que 
meu filho assistiu a tudo aquilo e ficou chorando muito, e que eu não sabia o que 
fazer na hora. O policial respondeu: “veja bem, a senhora não achar melhor tirar 
esse pano da sua cabeça não? Porque a gente está no Brasil”. É isso que eles 
fazem, mesmo com leis, como a lei municipal contra intolerância religiosa.  
Há um tempo atrás eu fiz o relado dessa história na página oficial da prefeitura de 
Salvador no facebook, e eles me instruíram a prestar queixa, e eu disse: como vou 
prestar queixa, se o próprio policial é despreparado para receber uma queixa desse 
tipo? Principalmente quando é mulher e muçulmana. 
 
14. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia 
interfere no modo como a população em geral os percebe? 
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R. Sim, porque a mídia não se preocupa em ensinar para a grande massa que a 
acompanha o que existe de bom e verdadeiro na religião. Quando eles falam do 
“Islam” é sempre de maneira muito tendenciosa. 
 
15. Você sente que após a cobertura pela mídia de algum atentado terrorista a 
discriminação se intensifica? 
 
R. Sim! Eu morava no bairro do Barbalho até meados de 2016, e quando houve o 
atentado na França, picharam o muro da minha casa. Disseram que nós não éramos 
bem-vindos aqui.   
 
16. O mundo está dando uma guinada à direita. Diversos países já editam leis 
proibindo práticas religiosas islâmicas, como a França, por exemplo, e Donald 
Trump, presidente do país mais poderoso do mundo, já começou a cumprir sua 
promessa de banir os muçulmanos dos Estados Unidos, pensamento que encontra 
eco em parte considerável dos discursos mundo afora. O que você acha que 
aguarda os muçulmanos? Como você vê essa questão? 
 
R. Nós somos os novos judeus. A mídia tem um poder avassalador, o presidente 
dos EUA governa para os seus próprios interesses, ele tem ideias megalomaníacas 
para um líder de Estado. Os mais massacrados pelo terrorismo são os muçulmanos, 
e isso é culpa também da manipulação da mídia que faz com que de vítimas nós 
sejamos vistos como algozes. A África e Arábia são feridas a céu aberto, todos eles 
invadidos por países europeus e EUA. Eles fizeram dos países, desses lugares, 
supermercados, assim como Portugal fez com o Brasil. O que eles deixam nesses 
países é a destruição, miséria, ódio.  
 
 

ENTREVISTA Nº 2 

 

1. Fale um pouco sobre você. (Nome completo, idade, profissão, nacionalidade) 

R. Meu nome é Vanilda Santos Santiago, sou estudante de medicina veterinária, 37 

anos e sou muçulmana há três anos. 

2. Como você se reverteu?  

R. Quando eu tinha uns 15 anos, eu conheci uma senhora que era muçulmana, e 

acho que já nesse momento uma sementezinha foi plantada. Depois de muitos anos, 

eu passei por um processo em que meu filho faleceu, e aí eu fiquei meio desiludida 

com tudo, não com Deus, nunca, mas eu estava procurando um lugar para me 

apegar mais na religião, porque eu queria uma religião em que eu me sentisse bem, 

que pudesse me ajudar com a minha depressão. Essas coisas. Eu já estava lendo 

sobre budismo, sobre todas as religiões, aí eu lembrei do Islam e resolvi fazer uma 

visita à Mesquita. Mandei um e-mail e marquei uma visita com o Sheikh. Foi a 

primeira vez que eu fui e me apaixonei, não saí mais.  

3. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminada por ser muçulmana? De que forma? 
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R. Olha... às vezes sim, porque o que eu percebo que tem a discriminação muito 

mais vindo das mulheres. Em todos os lugares que eu vou, eu nunca vi um homem 

me discriminar por causa da religião, alguns até levantam e me dão o lugar no 

ônibus para eu sentar, super me respeitam. Mas as mulheres eu sinto que já olham 

para mim com raiva, já cochicha, já fala alguma coisa. É isso, as mulheres são bem 

mais preconceituosas.  

Tem outra coisa também, essa questão da discriminação difere a cada bairro. 
Quando eu pego um ônibus que está indo para a periferia, eu acabo sendo 
discriminada por homens, que você vê que não são pessoas de bem. Isso até já 
aconteceu numa vez em que eu peguei um ônibus que tinha no seu roteiro passar 
pela periferia, e, quando eu sentei, um rapaz me puxou e falou: “vá explodir lá na 
frente”, e saiu me arrastando e me jogou lá na frente. Outra vez eu estava vindo 
para a mesquita, peguei outro ônibus que tinha zonas periféricas no roteiro, e um 
homem falou: “a próxima vez que eu ver você com esse negócio na cabeça, eu vou 
te esfaquear, viu. Não ande mais com esse pano aqui não, e se passar pela minha 
rua vai receber bala”. As pessoas não interviram, acho que até por ser arriscado. 
Mas é isso, depende do bairro, do nível social, nível de educação que a pessoa. 
Já na faculdade, as meninas me olham de cara feia, mas em compensação eu sou a 
queridinha dos meninos lá da sala. 
Quanto a dar queixa, eu penso que aquele momento, é uma oportunidade para fazer 
Dawa, porque quando somos discriminadas e respondemos da mesma forma, as 
pessoas vão olhar para a muçulmana de uma forma negativa, então eu prefiro não 
falar nada. 
 
4. Você já deixou de conseguir alguma oportunidade de trabalho por ser 

muçulmana?  

R. Tenho quase certeza que sim. Já houve entrevista que eu fui fazer de hijab, e na 

seleção eu vi que eu tinha feito as coisas certas e outras pessoas fizerem errado, 

tipo bem nítido mesmo, e a mulher que era responsável pela seleção inventou uma 

desculpa para eu nem avançar nas etapas da seleção pela vaga.  

5. Você se sente segura e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 

quando chega o horário? 

R. Não, não me sinto à vontade em lugar público. Se eu tiver em um grupo grande, 

principalmente de homens, eu me sinto mais segura, mas sozinha, com duas ou três 

amigas, eu não me sinto segura não.  De jeito nenhum! 

6. Você já foi impedida de rezar em algum lugar ou incomodada durante a oração? 

R. Não, ainda não. 

7. Você trabalha nos dias de Eid? Já tentou obter liberação? 

R. Não, eu não consigo. Eu não fui para o Eid, pois tive prova na faculdade. Mas 

tenho certeza que eles não iriam me liberar. 

8. Você consegue comparecer ao Jumah? Já tentou obter liberação? 
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R. Para o Jumah eu vou, porque tirei as disciplinas que eu tinha nas sextas-feiras 

durante o dia, então eu tenho conseguido ir dessa forma. 

9. Você se sente segura e confortável para usar o hijab na rua? 

R. Eu uso sempre. 

10. Você acha que a discriminação atrapalha sua prática religiosa? 

R. Não! Mesmo sendo perigoso, eu acho que do mesmo jeito que as pessoas usam 

“black power”, usam habito (religiosos católicos), então eu acho que tenho o direito 

de usar também. Tenho que passar por cima da discriminação.  

11. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia 

interfere no modo como a população em geral os percebe? 

R. De uma certa forma sim, porque as pessoas não conseguem desvincular, ainda, 

a minoria que faz um barulho enorme, do geral, então eu acho que a mídia 

atrapalha. 

12. Você sente que após a cobertura pela mídia de algum atentado terrorista a 

discriminação se intensifica? 

R. Com certeza! Quando acontece algum atentado, eu fico uns dois dias sem sair de 

casa. As pessoas não falam, mas elas me olham como se quisessem me matar. 

13. Você acredita que está havendo uma perseguição aos muçulmanos no mundo? 

Caso sim, a que motivo você atribui isso? 

R. Acho que há preconceitos, porque é uma “novidade” no Brasil, tem também o 

sensacionalismo da mídia que é ruim, mas eu acho que até há uma certa proteção 

de alguns grupos religiosos para conosco.   

16.Você se sente protegida pelo Estado enquanto muçulmana? 

R. Eu acho que no Brasil nenhum cidadão está protegido, nós muçulmanos menos 

ainda.  

17. O mundo está dando uma guinada à direita. Diversos países já editam leis 

proibindo práticas religiosas islâmicas, como a França, por exemplo, e Donald 

Trump, presidente do país mais poderoso do mundo, já começou a cumprir sua 

promessa de banir os muçulmanos dos Estados Unidos, pensamento que encontra 

eco em parte considerável dos discursos mundo afora. O que você acha que 

aguarda os muçulmanos? Como você vê essa questão? 

R. Eu acho que essa direita vai crescer, inclusive aqui no Brasil, vai ter um bloqueio 

maior quanto à nossa liberdade, mas eu acho que não será nada que irá atrapalhar 

a nossa fé, nossas práticas. Não acho que irá nos abater. Acho que será uma coisa 

mais leve, como eu vejo. Eu acho que essas medidas de Trump são exageradas. 
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ENTREVISTA Nº 3 

 

1. Fale um pouco sobre você. (Nome completo, idade, profissão, nacionalidade) 
 
R. Ninevah Barreiros, 30 anos, brasileira, secretária no Instituto Latino Americano de 
Estudos Islâmicos, tradutora. 
 
 
2. Como você se reverteu? 
 
R. Fui criada para ser católica, mas gostava das explicações espíritas e de uma 
religião chamada Wicca.  O catolicismo nunca me satisfez. Minha avó me ensinava a 
rezar quando era criança e a acreditar em Deus, mas um dia me perguntei: se Deus 
criou tudo, quem criou Deus?  Não encontrei nenhuma resposta, ninguém sabia 
explicar, então a consequência lógica foi ter deixado de acreditar no que prega o 
catolicismo. Depois disso, passei a gostar das explicações do espiritismo sobre a 
vida, lia sobre Jesus (A.S.) e achava fascinante. 
Conheci uma religião chamada Wicca, e conforme aprendia os argumentos dessa 
crença eu sentia ânsia de buscar por Deus, um sentimento muito forte e muito 
profundo. Mas terminei me afastando porque a prática era sempre complicada e eu 
não concordava com tudo.  
Mas acho que o grande começo do caminho para o Islam foi depois da morte de 
meu avô, em maio de 2006. Foi uma dor muito grande que provocou muitas 
mudanças nas minhas vontades e opiniões.  Eu não conseguia enxergar o sentido 
das coisas que eu fazia, me questionava isso o tempo inteiro: estou estudando tanto 
na faculdade, para quê? Para depois ir trabalhar, trabalhar para ganhar dinheiro, 
ganhar dinheiro para comprar o que quiser, comprar o que quiser para me sentir 
feliz, e no fim das contas de que adianta tudo isso se vamos morrer? Fiquei muito 
pessimista e triste. 
Dois meses depois eu conheci um irmão paquistanês muçulmano na internet. 
Quando soube que ele era muçulmano, contei tudo o que eu sabia sobre Islam até 
aquela época. Tudo o que eu sabia vinha das aulas de história da escola sobre 
império árabe, do noticiário e da novela O Clone, que passou em 2001. Ele me deu 
um Alcorão para eu ler e me mostrou que as minhas percepções estavam 
equivocadas. 
Após longo período de estudo, a certeza de que eu tinha que me converter veio em 
um dia em que fiz uma súplica para Deus depois do salat ul fajr. Aquele dia tinha 
tudo para ser horrível. 
Tinha problemas para resolver na faculdade, tinha que ir para um estágio de 
observação numa escola em que as pessoas não estavam sendo muito receptivas, 
tudo estava muito tenso. Então depois de salat ul fajr pedi a Deus força e paciência 
pra aturar aquele dia. 
Subhannallah, naquele dia tudo foi se resolvendo na faculdade, o estágio foi incrível, 
tudo deu certo, consegui fazer as coisas que precisava, e perto do fim do dia estava 
com pressa de chegar em casa e rezar as orações que havia perdido e agradecer a 
Deus por ter me dado um dia tão produtivo quando ele tinha tudo pra dar errado.  
Quando eu rezei agradecendo senti certeza de que acreditava de verdade no Islam, 
em Allah (swt)., e sabia que agora eu só precisava de um pequeno passo pra me 
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tornar muçulmana, embora eu já me sentisse muçulmana e já até estivesse rezando 
todas as orações, mesmo que perdesse o horário. 
 
3. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminada por ser muçulmana? De que forma? 
 
R. Em raras situações, vejo um pouco de desconforto das pessoas e me sinto 
incomodada. Sempre que vou ao shopping aqui em Maringá, os seguranças do 
shopping mudam as posições. Se estou esperando alguém na entrada do shopping, 
um deles sai do shopping e dá uma volta para disfarçar e retorna, mas fica atento do 
lado de dentro (as portas são de vidro). Não gosto disso, mas como nunca me 
disseram nada e sempre são muito discretos, então também nunca disse nada a 
eles. Mas claro, incomoda. 
A maioria das pessoas aqui é indiscreta, então se chego em algum lugar com muita 
gente, praticamente todos param o que estão fazendo para olhar. E não é nem por 
eu estar usando uma roupa que chame muita atenção, na maioria das vezes estou 
de calça e camisa. O problema é o véu. 
Mas se fosse uma freira não tinha problema né? 
 
4. Você já deixou de conseguir alguma oportunidade de trabalho por ser 
muçulmana? 
 
R. Com certeza, inclusive durante 4 anos trabalhando com eventos em Salvador, 
mesmo que estivesse trabalhando com amigos que sabiam da minha religião, só 
uma vez me foi permitido trabalhar de véu e pausar para as orações durante o 
evento. Sempre precisei trabalhar com terno, muita maquiagem, penteado exigido 
pela empresa e nem pensar em sair do posto para fazer oração. 
A única coisa que nunca reclamaram era que se eu estivesse cumprindo o jejum do 
Ramadan, não tinha nenhum problema eu sair do expediente 1h antes para jantar – 
claro, porque eu ficava no posto direto no horário do almoço e ninguém fazia isso. 
 
5. Você se sente segura e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 
quando chega o horário? 
 
R. Não. Já fiz oração em alguns lugares públicos, mas não me senti segura nem 
confortável, nem mesmo na sala ecumênica do aeroporto. 
 
6. Você já foi impedida de rezar em algum lugar ou incomodada durante a oração? 
 
R. Graças a Deus, não. Já fui impedida antes, nos eventos, quando me avisavam 
antes que não dava pra parar o trabalho pra rezar, mas aí eu já ia pro evento 
sabendo disso,. Agora, quando fiz minhas orações em público ninguém nunca se 
aproximou pra dizer nada ou me fazer parar. 
 
7. Você trabalha nos dias de Eid? Já tentou obter liberação? 
 
R. Não trabalho nos dias de Eid porque trabalho em uma instituição de ensino 
religioso que fica dentro da mesquita. Meu único trabalho é distribuir doces para as 
crianças – os doces são comprados pela instituição e eu que sou responsável por 
isso. Mas depois da oração e da festa nós temos o dia de folga. 
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8. Você consegue comparecer ao Jumah? Já tentou obter liberação? 
 
R. Consigo sempre, por causa do local onde trabalho, mas já tive que faltar várias 
vezes quando trabalhava com eventos. 
 
9. Você se sente segura e confortável para usar o hijab na rua? 
 
R. Sim. Nunca senti medo depois que decidi usar o véu (1 mês depois de me 
converter). Sempre me senti segura. Só que esse sentimento sempre foi uma 
conseqüência da minha fé. Eu cofio em Deus e acredito na verdade de um versículo 
que diz para eu me cobrir porque isso é uma proteção.  Mas é só por isso. Confio 
em Deus, mas não dou mole na rua. 
 
10. Você já foi agredida fisicamente por ser muçulmana? E verbalmente? 
 
R. Não. Já tive que ouvir amigos falando coisas nada a ver e tentando me criticar, 
minha família se opôs e criticou, até hoje meu pai não gosta que eu use véu, minha 
avó detesta e diz para mim que reza pra eu tirar esse pano da cabeça. Essas coisas 
ofendem, mas... família né? 
 
11. Você prestou queixa? Caso não, por que? 
 
R. Porque, alhamdulillah, as críticas e ofensas nunca vieram de pessoas de fora da 
família. Mas pra não dizer que isso nunca aconteceu 100%: quando eu estava para 
me converter eu já freqüentava assiduamente a mesquita e às vezes saia de lá com 
véu. Certa vez saí da mesquita de véu com uma amiga e fomos comer no shopping 
Iguatemi. Fomos lanchar no Mc Donald’s e logo que nos apresentamos na fila, uma 
das atendentes começou a imitar um barulho que as mulheres fazem em países 
árabes – que certamente ela não sabe o motivo e na época eu também não sabia. 
Aquilo me deixou “absurdada”, fiquei P da vida, me senti extremamente ofendida, 
mas fiquei tão estarrecida que não consegui pensar direito no que fazer além de 
comentar minha indignação com minha amiga. Porém ela se incomodou também e 
chamou o gerente. Reclamou com ele do péssimo comportamento da atendente, 
mencionou que essa ofensa daria um belo de um processo e pediu para ele tomar 
uma providência. Além de ele apressar o preparo do nosso pedido, fez a funcionária 
vir pedir desculpas. A menina estava em um estado de nervos, chorando 
copiosamente e pediu desculpas, disse que não tinha intenção de ofender etc etc. 
Minha amiga ficou com pena, até levantou e deu um abraço na menina (porque 
realmente ela estava em um estado lamentável), mas eu sinceramente não fiquei 
com pena, nem me levantei da mesa. Só disse para ela “tudo bem, só nunca mais 
faça isso porque é ofensivo”. E ela saiu ainda chorando. Mas é óbvio, duvido que ela 
tenha se arrependido do que disse por ter me ofendido, mas sim deve ter se 
arrependido porque deve ter tomado uma bela de uma bronca – por isso não fiquei 
com pena dela. 
 
12. Você acha que a discriminação atrapalha sua prática religiosa? 
 
R. Não me atrapalha, pessoalmente. Mas sei que tem gente que sofre muito por aí, 
principalmente com a família, e ainda mais quando a família é cristã – como se 
Jesus (que a paz de Deus esteja sobre ele) fosse tratar alguém da mesma maneira 
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que essas pessoas tratam seus filhos, parentes etc. que se tornam muçulmanos. 
Bons hipócritas. 
 
13. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia 
interfere no modo como a população em geral os percebe? 
 
R. Interfere 100%, principalmente porque não falam nada de verdadeiro. 
Impressionante. É a maior raridade do mundo encontrar alguém que conhece algo 
realmente correto sobre a religião ou sobre os muçulmanos. E é quase unânime a 
visão de que árabe e muçulmano é a mesma coisa. Todo mundo pensa que 
muçulmano é terrorista. A mídia influencia demais essa concepção, e aliada à falta 
de conhecimento das pessoas sobre os muçulmanos, isso piora tudo. Aqui temos 
um bom trabalho principalmente com escolas para conscientizar e esclarecer as 
informações erradas que as crianças e adolescentes absorvem pela mídia. Mas é 
um trabalho de formiguinha. 
 
14. Você sente que após a cobertura pela mídia de algum atentado terrorista a 
discriminação se intensifica? 
 
R. Com absoluta certeza. Mesmo que não seja um atentado terrorista. Na época da 
novela Salve Jorge, estava na moda viajar pra Turquia e fazer passeios de balão. 
Daí um dia houve uma infelicidade de um balão daquele cair com umas senhoras 
como passageiras, pronto, foi suficiente. Na manhã do dia seguinte ao acidente, eu 
estava a caminho do trabalho no ônibus e não estava sabendo desse acidente – 
porque é uma raridade eu assistir TV – e eis que uma senhora entrou nesse assunto 
assim “mas o que aconteceu na Turquia foi um horror né?” e eu fiquei com cara de 
paisagem esperando ela relatar porque eu não sabia do ocorrido. Mas, claro, como 
uma boa pessoa que se informa só pela internet e TV, ela começou a misturar com 
questão Israel-palestina e começou a falar que ‘o povo de lá’ fica se matando, que 
essa religião é violenta. Meu sangue subiu, deu vontade de falar tanta coisa para ela 
entender a bobagem que estava falando, mas sabe quando você vê que a pessoa 
não vai entender? Sabe quando a pessoa fica obstinada naquilo e não muda? Foi o 
caso com essa criatura, realmente não valia a pena explicar nada para ela, porque ia 
continuar distorcendo – do jeitinho que a mídia gosta – e além disso eu não sabia o 
que tinha acontecido na Turquia. 
 
15. Você acredita que está havendo uma perseguição aos muçulmanos no mundo? 
Caso sim, a que motivo você atribui isso? 
 
R. Eu não me lembro de nenhum momento em que os muçulmanos não estavam 
sendo perseguidos, só se foi antes de eu nascer – sou de 86. Com certeza a 
discriminação, perseguição é por causa dessa mídia demoníaca e sem qualquer 
compromisso com a verdade dos fatos que apresenta.  
 
16. Você se sente protegida pelo Estado enquanto muçulmana? 
 
R. De jeito nenhum. Não querem nem deixar as muçulmanas tirarem CNH usando 
véu na foto. E olha que as meninas chegam no DETRAN com a foto do RG de véu! 
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17. O mundo está dando uma guinada à direita. Diversos países já editam leis 
proibindo práticas religiosas islâmicas, como a França, por exemplo, e Donald 
Trump, presidente do país mais poderoso do mundo, já começou a cumprir sua 
promessa de banir os muçulmanos dos Estados Unidos, pensamento que encontra 
eco em parte considerável dos discursos mundo afora. O que você acha que 
aguarda os muçulmanos? Como você vê essa questão? 
 
R. Eu acho que agora a mídia e os ignorantes vão fazer a festa. E também acho que 
o Islam pode crescer muito mais agora. Depois dos atentados do 11 de setembro, 
houve um aumento absurdo no número de pessoas que se converteu NO 
ESTDADOS UNIDOS, acredite se quiser. Nesse momento, alguns raros jornalistas 
compromissados com a verdade vão atrás das mesquitas em seus países, vão atrás 
das lideranças religiosas locais, para que eles falem sobre a religião. Isso chama a 
atenção das pessoas e até atrai elas para as mesquitas para saberem mais. Isso é 
bom. Mas aumenta também a quantidade e intensidade de críticas e discriminação. 
 
 
 
ENTREVISTA Nº 4 

 
 
 

1. Fale um pouco sobre você. (Nome, idade, profissão, nacionalidade) 
 
R. Eu me chamo Patrícia Santana de Almeida, tenho 38 anos, sou professora da 
rede municipal de Salvador há 10 anos. Sou brasileira, baiana e muçulmana.  
 
2. Como você se reverteu?  
 
R. Em 2011 houve uma a Bienal de Livros aqui em Salvador e na ocasião a escola 
em que eu lecionava levou os alunos para Bienal. Já sabia que o Centro Cultural 
Islâmico da Bahia estava com um estande na Bienal e dei um pulinho lá para ver 
como estava e se tinha algum livro interessante, pois já conhecia um pouco sobre o 
Islam. Uma vez no estande foi me dado o livro A Mulher no Islam, o qual comecei a 
ler e me identificar com as situações ali descritas. Percebi que muito do 
“comportamento” (não sei bem se comportamento) / postura descrita sobre a mulher 
muçulmana eu utilizava no meu dia a dia.  
Fui me interessando mais e mais. Comecei a frequentar o CCIB e a cada oração 
meu coração se emocionava, se enchendo de paz e esperança. Sentia um amor e 
um chamado. Mas questões externas ainda não deixavam me reverter. Até que um 
dia, para ser mais exata dia 16/12/2011, me reverti. E sinceramente foi a coisa mais 
certa que já fiz. 
 
3. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminada por ser muçulmana? De que forma? 
 
R. Não me sinto discriminada e sim sinto olhares curiosos e de respeito. Acho que 
pelo fato de não usar o hijab tradicional, o véu; uso no meu dia a dia a amira, então 
às vezes sou confundida com freira. 
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4. Você já deixou de conseguir alguma oportunidade de trabalho por ser 
muçulmana?  
 
R. Como sou funcionária pública, não tive e nem tenho dificuldade. 
 
5. Você se sente segura e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 
quando chega o horário? 
 
R. Não me sinto confortável em fazer as orações em qualquer lugar, primeiro porque 
não sei se o local está propício para realizar a oração, e como no meu dia a dia 
estou na escola, meu ambiente de trabalho, e a escola é laica, não o faço lá para 
não dar margem a falácias. Porém, quando chega o horário da oração e durante o 
Ramadan elevo meu pensamento com a intensão de oração. 
 
 
7. Você já foi impedida de rezar em algum lugar ou incomodada durante a oração? 
 
R. Não. 
 
8. Você trabalha nos dias de Eid? Já tentou obter liberação? 
 
R. Sim, trabalho, mas tenho liberação para o ultimo dia. Na escola que trabalhei e na 
que estou atualmente, converso e nunca tive nem problema. Elas entendem como 
feriado “santo”, fazendo uma comparação. 
 
9. Você consegue comparecer ao Jumah? Já tentou obter liberação? 
 
R. Às vezes. Consegui a liberação após o plano de carreira ser assinado pelo 
prefeito, o qual me dá direito de um dia de reserva técnica (estudo e atividade fora 
da escola), então pedi a minha para sexta-feira. 
 
10. Você se sente segura e confortável para usar o hijab na rua? 
 
R. Sim e não. Faço uso da amira constantemente, não saio sem colocá-la, porém, 
devido à crescente islamofobia, a minha família tem ficado muito preocupada e me 
pressionando para tomar cuidado. Eles não entendem porque uso a amira em um 
país que não é islâmico. E ainda acrescentam que chamo mais atenção. Por este 
motivo disse não, afinal mãe é sagrada. 
 
11. Você já foi agredida fisicamente por ser muçulmana? E verbalmente? 
 
R. Ouço muito “volte para o seu país”, “Ala, bala, bala”, e uma vez “mulher bomba”, 
mais isso em tom de brincadeira, e não me senti ofendida ou agredida, pois eles não 
têm conhecimento. Em todas as ocasiões, fiz eles perceberem o erro cometido pela 
ignorância através de um sorriso e conversa após perceberem que eu falava 
português. 
Tenho mais experiências positivas de pessoas me perguntando sobre o verdadeiro 
Islã. 
Tive uma agressão de direitos quando, em uma eleição para gestão escolar, “outros” 
interferiram no resultado alegando incompatibilidade religiosa. 
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12. Você prestou queixa? Caso não, por que? 
 
R. Na ocasião mencionada acima, não prestei queixa, pois a mídia iria se utilizar da 
situação e não quis expor minha comunidade. Pois o caso é de intolerância religiosa 
partindo de uma renomada e apoiada pela política local mãe de santo. 
Neste caso pensei muito na nossa comunidade islâmica, que a cada dia tem que 
vencer uma batalha contra a mídia e outros estigmas já embutidos no subconsciente 
da população de Salvador.  
Entreguei tudo a Allah, fazendo suplicas para que Allah pudesse tocar no coração 
dos incrédulos.  
 
13. Você acha que a discriminação atrapalha sua prática religiosa? 
 
R. No meu caso não. Mesmo no caso citado acima, onde houve claramente 
intolerância religiosa, não deixei de praticar a minha religião. Muito pelo contrário, 
me vez fortalecer os laços com a minha prática religiosa uma vez que quem me 
sustenta é Allah. 
 
14. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia 
interfere no modo como a população em geral os percebe? 
 
R. Sim. As pessoas às vezes têm um certo receio, mas depois de uma conversa, às 
vezes curta, percebem que o que a mídia passa está errado. A questão é como você 
reage a determinada abordagem ou colocações verbais. Não adianta revidar no 
mesmo tom que a outra pessoa, isso só faz com que o outro que já vem sem 
maciçamente massacrado pelos bombardeios negativos da mídia continue 
pensando que o Islam é guerra.  
 
15. Você sente que após a cobertura pela mídia de algum atentado terrorista a 
discriminação se intensifica? 
 
R. Ainda não senti diretamente. Como já mencionado acima, minha família é que 
está muito preocupada devido a eu usar a amira em todos os lugares, até na praia. 
Os comentários como “mulher bomba”, Ala, bala, bala”, “volte para o seu pais” 
afetam mais a eles do que a mim. Eu levo muito na brincadeira e dou risada, isso faz 
com que se quebre o clima, e converso com as pessoas fazendo elas se tocarem 
que o Islam não é bem o que a mídia diz. 
 
16. Você acredita que está havendo uma perseguição aos muçulmanos no mundo? 
Caso sim, a que motivo você atribui isso? 
 
R. Sim. O motivo maior é a falta de conhecimento da maioria da população mundial 
sobre a verdadeira essência do Islã. Outro motivo é o constante bombardeio que a 
mídia “manipuladora” divulga enfatizando que o Islamismo é terrorista. 
 
17. Você se sente protegida pelo Estado enquanto muçulmana? 
 
R. Sim e não. Sim pois a lei maior, a constituição, nos dá o direito de professar a 
nossa fé. Não pelo fato que falta nas pessoas o conhecimento da verdadeira 
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essência do Islam e dos seus direitos e deveres. Algumas pessoas, até mesmo 
funcionários públicos, não sabem até onde vai seu direito e onde começa o do outro. 
 
18. O mundo está dando uma guinada à direita. Diversos países já editam leis 
proibindo práticas religiosas islâmicas, como a França, por exemplo, e Donald 
Trump, presidente do país mais poderoso do mundo, já começou a cumprir sua 
promessa de banir os muçulmanos dos Estados Unidos, pensamento que encontra 
eco em parte considerável dos discursos mundo afora. O que você acha que 
aguarda os muçulmanos? Como você vê essa questão? 
 
R. A tendência é piorar. Para nós muçulmanos, nos resta orar a Allah, para que nos 
proteja dos massacres da mídia e das pessoas que são contra nos. 
 
 
ENTREVISTA Nº 5 

 
 

1. Fale um pouco sobre você. (Nome completo, idade, profissão, nacionalidade, 
tempo de muçulmano). 
 
R. Meu nome é Alexandre da Costa Cabral, tenho 43 anos, sou professor. Em maio 
irá fazer 10 anos que sou muçulmano, Inshallah! 
 
2. Como você se reverteu? 
 
R. Lendo um livro de História Geral. Esse livro é um livro completo, com todos os 
assuntos da História em volume único. Estava lendo todo...um livro de autoria de 
Florival Cárceres. 
 
3. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminado por ser muçulmano?  
 
R. No sentido de ter meus direitos cerceados, não! Mas muitas pessoas, por 
desconhecerem a religião, brincam de forma um tanto abusiva e inconveniente. 
 
4. Você se sente seguro e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 
quando chega o horário? 
 
R. Não! Por experiência, não sinto! Quando vou ao shopping center... (salvo um, 
eles reservam)... o resto não tem espaço para ceder a execução da oração. Em um 
shopping, o espaço Ecumênico tem uma cruz na entrada. Entendo que, com esse 
símbolo, [o espaço] deixa de ser ecumênico e se torna cristão! 
Quando minha mãe estava internada, fui visitá-la em algumas vezes em um hospital 
do Estado de grande porte. Fui impedido literalmente de rezar. Tive que rezar 
próximo a cantina, local com fluxo baixo [de pessoas]. O segurança me proibiu de 
rezar no local que eu achava conveniente. Ele sugeriu locais com alto fluxos de 
pedestres...  No horário de rezar, procurei local com menos fluxo e que eles (os 
seguranças) permitiam. Foi aí que rezei no espaço da cantina. 
Quanto a pergunta anterior...sobre o cerceamento [de direitos]... pode-se considerar 
que de alguma forma...foi cerceado sim.. 
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5. E qual foi a justificativa que eles deram para você não poder rezar onde queria? 
 
R. Que tinha câmera e que os superiores dele estariam vendo!!! 
 
6. Vamos falar agora um pouco sobre o ambiente de trabalho. Você já deixou de 
conseguir alguma oportunidade de trabalho por ser muçulmano? 
 
R. Sim. Estudei em um colégio religioso (católico) desde pequeno, um ótimo colégio. 
Fui chamado para me submeter a uma entrevista. Estava com a barba grande... Eles 
conversaram comigo, me mostraram as instalações do colégio, que eu já conhecia, 
e ,no final das contas, estava certo de eu começar a trabalhar na semana seguinte. 
Quando, ela perguntou minha religião e eu disse: muçulmano... 
Deveria ter mentido ou dito a verdade? Eis a questão! Disse a verdade, que sou 
muçulmano. Então a diretora disse que tinha uma outra pessoa interessada na vaga 
(que antes já era minha) para trabalhar no colégio. 
Para mim seria uma satisfação trabalhar em um colégio que já estudei, mas, Allah 
(swt) me reservou oportunidade melhor, Alhamdulillahi! 
Afinal...ser muçulmano em Salvador, no Brasil não é fácil! 
 
7. Você trabalha nos dias de Eid? Consegue obter liberação? 
 
R. A liberação não é certa. Tento arriscar sabendo que poderei ouvir um não. 
 
8. E quanto ao Jumah? 
 
R. Saía do trabalho e dava tempo de assistir, Alhamdulillah! Em um colégio (anterior) 
não permitia. 
 
9. E quanto a oração no trabalho? Já chegaram a te impedir ou incomodar durante a 
oração? 
 
R. Isso nunca!!! Alhamdulillah! Quanto a execução das orações, respeitam. As faço 
após o expediente, Alhamdulillah! 
 
10. Você já foi agredido fisicamente por ser muçulmano? E verbalmente? 
 
R. Nunca! 
 
11. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia 
interfere no modo como a população em geral os percebe? 
 
R. Sem dúvida!!! Interferem completamente! Se perguntarem o que algumas 
pessoas entendem por muçulmanos, vem a associação aos grupos terroristas... A 
mídia além de distorcer a realidade, ela cria símbolos e sinais identificáveis para a 
sociedade e uma dessas é a existência da palavra “terrorista islâmico”. Eles criaram 
esse termo para que a sociedade não consiga dissociar o Islam (religião), dos atos 
criminosos de terroristas. Sem falar na barba e no hijab, que são símbolos passados 
pela mídia à sociedade como sinônimo de terror, de fanatismo e etc. 
Claro, não estou falando aqui que não haja fanatismo e terror, mas, devemos 
separar o que é da religião islâmica da conduta errada, por vezes, do ser humano. 
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12. Você sente que após a cobertura pela mídia de algum atentado terrorista a 
discriminação se intensifica? 
 
R. Sem dúvida...essa é a intenção da mídia! De atender ideologicamente a um bloco 
e com isso discrimina outro. Mesmo que fazendo de forma leviana e maldosa. 
Percebi que, de fato, ela, a mídia, está longe de querer informar conforme as 
circunstâncias reais da vida. Cria uma fantasia, uma imagem, um imaginário do que 
para ela seria o certo e o errado. Então para a mídia seremos o "mal" a ser 
combatido. 
 
13. Você acredita que está havendo uma perseguição aos muçulmanos no mundo? 
Caso sim, a que motivo você atribui isso? 
 
R. Pelo que sei, não posso ter exatidão, alguns muçulmanos tiveram seus direitos 
cerceados. Na Suíça, por exemplo, soube que não pode construir minaretes. Nos 
Estados Unidos agora... muçulmano entrar é impossível. E vejo que alguns governos 
endureceram seus governos nesse aspecto. 
A causa disso tudo??? Ganância, poder, ignorância, preconceito, pessoas, grupos, 
chefes de estado, empresários, lucram com a guerra, com vendas de armas. Mas, 
não vejo um motivo lógico para o massacre, para um ser humano matar o outro. 
Toda opressão gera ódio e ódio é o gatilho que aciona a violência. Envolve muito 
dinheiro e poder.... como a guerra do Iraque...Todos nós sabemos que esse país é 
um dos mais ricos em quantidade de petróleo. Historicamente, pelo que aprendi, os 
EUA sempre tiveram um "inimigo" - antes era o nazismo, depois o comunismo e 
agora o islamismo. 
 
14. E o que você acha que aguarda os muçulmanos, em todo esse contexto? 
 
R. Creio que Deus sempre amparará seus servos e não permitirá a derrota do mal 
sobre o bem. Pode ser uma ideia maniqueísta de pensar, mas, por ser religioso, é 
como penso... No fim de tudo, Inshallah, o bem vencerá sobre o mal. Não pela 
guerra, pelo ódio, pela ganância. Mas, pelo amor, pela paz, pela compaixão, pela 
paciência... Essa é a grande vitória do bem contra o mal. E acredito piamente que 
ainda há muuuitos muçulmanos bons de coração bom, e bom praticante dessa linda 
e perfeita religião! 
 
 
ENTREVISTA Nº 6 

 

1. Fale um pouco sobre você. (Nome completo, idade, profissão, nacionalidade) 
 
R. Rosângela Bazaia, brasileira, divorciada, advogada (aposentando), 60 anos. 
 
2. Como você se reverteu? 
 
R. No primeiro ano de faculdade, meu professor de Introdução à Ciência do Direito 
dividiu a classe em grupos e sorteou os pontos para um trabalho; para meu grupo 
caiu Sharia. Nunca havia ouvido falar disso, até perguntei ao professor “ come com 
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quê?” Ele não gostou da brincadeira mas falou que era a Lei Islâmica. E, nas 
pesquisas para fazer o trabalho, acabei gostando do que estava vendo. Após a 
entrega do trabalho, em agosto de 1981, continuei estudando tudo que podia, uma 
vez que, naquela época, pouco ou quase nenhum material havia. Como escrevi para 
várias embaixadas pedindo material, algumas foram rápidas na resposta e deu para 
usar o matéria  para o trabalho, outras demoraram mais, mas continuei lendo tudo 
que chegava, e dois anos depois, já possuía firme convicção de que era o que eu 
esperava encontrar para seguir e me reverti. 
 
3. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminada por ser muçulmana? De que forma? 
 
R. De início, tive forte rejeição dos meus colegas de escola, de profissão, familiar, 
mas como não dei muita bola para o que eles pensavam, acabaram por se 
acostumar. Mas onde chego viro o assunto do dia, já me acostumei com isso nem 
ligo mais. Alguns evangélicos, em sua maioria pentecostais, são mais veementes na 
rejeição, não se sentam ao meu lado no ônibus, cantam hinos bem alto quando me 
vêem. Antigamente me chamavam de mulher bomba, esposa do Bin laden ou 
Sadam. Como sempre levei na brincadeira, nunca briguei, acabaram perdendo a 
força. 
 
4. Você já deixou de conseguir alguma oportunidade de trabalho por ser 
muçulmana? 
 
R. Já, algumas vezes. Como sabe sou advogada, então quando algum possível 
cliente entrava em minha sala, era visível o impacto, conversavam um pouco sobre o 
caso e depois não voltavam mais. Então passei a trabalhar para advogados (não 
preconceituosos), foi a maneira que encontrei para driblar. Não sei quem é o cliente, 
faço o trabalho e entrego ao colega. Quando morava em São Paulo, lá não tem 
Defensoria, então eu era nomeada para atender a justiça gratuita, então eles tinham 
que me engolir, mas no fim acabavam ficando amigos e clientes de carteirinha. 
Trabalhei 20 anos mais como criminalista. Os bandidos me respeitavam pra 
caramba. Tanto que quando deixei a área criminal, muitos ainda insistiam para eu 
defendê-los, porque achavam que a “doutora do véu” inspirava confiança. Kkkkkk 
Mas aqui no Tocantins nunca me desrespeitaram como profissional. Alguns colegas 
(claro evangélicos) torceram o nariz de início; hoje não são meus “best friends”, mas  
me tratam  com cordialidade.  
 
5. Você se sente segura e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 
quando chega o horário? 
 
R. Tenho meu tapetinho no escritório na empresa que faço plantão de manhã. Caso 
fique além do meio dia e toque o athan para o dhuhur, eu entro numa salinha e faço 
a oração sem problema. Às vezes estou no fórum, daí rezo sentadinha num canto 
com movimentos de cabeça apenas, depois quando chego no escritório faço a 
oração direitinho. 
 
7. Você já foi impedida de rezar em algum lugar ou incomodada durante a oração? 
 
R. Não, felizmente, no meio em que vivo, não sofro esse tipo de aborrecimento.  
Acho que é uma questão de postura, você se impor como pessoa, como indivíduo. 
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Eu tive bons patrões pelo menos aqui em Tocantins, onde ninguém havia visto uma 
muçulmana. Cheguei dizendo que tinha meus horários de oração. Nunca me 
impediram. 
 
8. Você trabalha nos dias de Eid? Já tentou obter liberação? 
 
R. Trabalho. Aqui tem muito pouco muçulmano quase nada. Então, somente eu, 
pedir liberação não é muito fácil. Porém não teria problema, caso  me ausentasse do 
trabalho. 
 
9. Você consegue comparecer ao Jumah? Já tentou obter liberação? 
 
R. Aqui não tem mesquita. 
 
10. Você se sente segura e confortável para usar o hijab na rua? 
 
R. Eu uso hijab direto, sempre usei. Sou mais conhecida que Coca-cola aqui por 
causa do hijab. Inclusive darei uma palestra nos próximos dias sobre nosso direito 
de usar o hijab em todo lugar, não sermos discriminadas na hora de entrevista para 
emprego, etc. Algumas irmãs aqui não usam por medo de perder o emprego, ou é 
falta de coragem para falar com o patrão e explicar a situação. 
 
11. Você já foi agredida fisicamente por ser muçulmana? E verbalmente? 
 
R. Para não dize que “não, nunca”.  Nesses 34 anos de reversão, tive que processar 
o Banco do Brasil por causa de uma segurança, que toda vez que eu ia na agência 
onde tenho conta, ela me “prendia” na porta, não me liberava a entrada. Cheguei a 
jogar tudo o que tinha na minha bolsa, ela mesmo assim não liberou. Daí um dia, 
enchi as “pacueras” e chamei a polícia e fiz um “barraco”, e processei o Banco e a 
terceirizada. Ela perdeu o emprego, o processo está correndo.  
Uma vez no aeroporto daqui e de Vitória, me levaram pra cabininha para olhar o que 
eu tinha sob o hijab. 
E outra vez no aeroporto de Miami, estragaram meu ursinho e meu Alcorão, acho 
que procurando bomba. Representei contra o delegado federal que fica no 
aeroporto, daqui pelo menos, o de Vitória, não, porque dava muita dor de cabeça e 
eu a perder o avião para voltar pra casa. 
Mas, repito, depende da sua postura. Se você se encolhe os outros pisam. Como 
não abaixo a cabeça para ninguém, creio que, se intimidam um pouco. Também não 
sou antipática com ninguém, não fico com aquela cara de quem está pronta para 
atacar, trato todo mundo bem, com gentileza, mostrando que muçulmano é “gente 
do bem”. Até já ouvi dizerem, “nossa, pensei que muçulmano era gente ruim, que 
não gostava de amizade com quem não fosse muçulmano”. 
 
12. Você acha que a discriminação atrapalha sua prática religiosa? 
 
R. Atrapalhar, acho que não.  Depende de você. Se você se colocar na posição de 
vítima de preconceito, lógico que não fará nada, com a desculpa de que os 
preconceituosos lhe impedem disso ou daquilo. Mas vamos combinar, se você ler o 
Alcorão, vai ver que existem “any” meios de praticar sua religião.  Lembrando de 
Allah (swt), em todos os momentos, fazendo suas orações, deitados ou montados, 
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fazendo caridade em nome de Allah (swt), visitando doentes, sendo cordial com as 
pessoas mesmo as não muçulmanos, etc. Não tem desculpa  para deixar de praticar 
o Islam. O Islam é uma forma de vida, não somente uma religião. Desde que 
acordamos e dizemos, bismillah, alhamdulillah por mais um dia, até a hora de dormir 
quando dizemos alhamdulillah, praticamos o Islam. 
14. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia 
interfere no modo como a população em geral os percebe? 
 
R. Sem dúvida. A mídia somente mostra o lado negativo do Islam, e dos que se 
dizem muçulmanos mas praticam atos do mau. Isso vende programas de notícias 
né, vendem revistas e jornais. Se publicam que um muçulmano doou os órgão de 
seu filho, por exemplo, a um judeu que estava para morrer, não vende jornal, mas se 
falar que um muçulmano metralhou uma sinagoga vende jornal que nem água. 
Criaram um estereótipo do muçulmano de uma forma muito negativa, então cabe a 
nós demonstrar que não somos quem dizem através de nosso comportamento e 
atitudes. 
 
15. Você sente que após a cobertura pela mídia de algum atentado terrorista a 
discriminação se intensifica? 
 
R. Sim, reaviva a ideia do muçulmano terrorista. Como a memória do povo é 
fraquinha, é preciso estímulos, então a cada atentado, mesmo que não seja de 
muçulmano, a mídia diz que é, pra não deixar morrer a ideia do  homem bomba = 
Islam. 
 
16. Você acredita que está havendo uma perseguição aos muçulmanos no mundo? 
Caso sim, a que motivo você atribui isso? 
 
R. O Islam é a religião que mais cresce no mundo. Isso de alguma forma atrapalha a 
alguém ou a alguém segmento. Então, tentam eliminar o Islam. Já imaginou se 
muitas mulheres se convertem e se cobrem - como fica a indústria da moda? Terão 
que mudar radicalmente seu conceito. Se a maioria das pessoas seguirem a sharia, 
como ficaria a indústria do sexo, do jogo, das bebidas, que geram milhões. E os 
bancos, como ficariam se deixassem de ganhar com os juros exorbitantes?  
 
17. Você se sente protegida pelo Estado enquanto muçulmana? 
 
R. Meus direitos de cidadã são protegidos pelas leis, as quais cabem a mim acionar 
o judiciário caso ocorra alguma violação. Independentemente de ser muçulmana. 
Mas o fato da laicidade do Estado, me garante o direito de ser muçulmana, de 
praticar um credo. O problema é o ser humano. A educação preconceituosa 
existente.  A cultura do discriminar o diferente.  
 
18. O mundo está dando uma guinada à direita. Diversos países já editam leis 
proibindo práticas religiosas islâmicas, como a França, por exemplo, e Donald 
Trump, presidente do país mais poderoso do mundo, já começou a cumprir sua 
promessa de banir os muçulmanos dos Estados Unidos, pensamento que encontra 
eco em parte considerável dos discursos mundo afora. O que você acha que 
aguarda os muçulmanos? Como você vê essa questão? 
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R. Eles têm um medo dos muçulmanos que aumentam a cada dia. Daqui a um 
tempo nós teremos em nossas mãos a economia de um Pais. Todo mundo sabe que 
a Europa já é mais da metade da população de muçulmanos e que, até 2040, serão 
quase 100%. Hoje quem detém esse poder econômico ainda são os judeus. O 
Donald Trump, como todo bom norte americano é extremamente “bairrista”, não 
somente com os muçulmanos como com qualquer etnia. Eu vivi nos Estados Unidos 
e vi como os americanos tratam os estrangeiros. Como sub-humanos, como párias. 
Eles seguem a doutrina da “raça pura”, como os nazistas. Eles se acham a última 
“bolacha do pacote”, o resto do mundo é o resto. Os franceses, por outro lado, estão 
vendo os muçulmanos crescerem assustadoramente, como em quase todos os 
países da Europa. Temem a quebra que se aproxima. Costumes, comércio, etc. 
 

 

ENTREVISTA Nº 7 

 

1. Fale um pouco sobre você. (Nome completo, idade, profissão, nacionalidade) 
 
R. Eu me chamo Monique Nunes Gomes de Abreu, sou brasileira, tenho 27 anos, 
sou estudante de engenharia e sou muçulmana há 10 anos. 
 
2. Como você se reverteu? 
 
R. Eu nasci em uma família católica praticante, mas, no decorrer da minha 
adolescência, lá pelos meus 14, 15 anos, eu fui percebendo que tinha coisas na 
religião que eu não concordava, então, com os encontros com o padre e alguns 
questionamentos, eu cheguei à conclusão que, devido a essa incompatibilidade, eu 
preferia deixar de ser católica ao invés de só ignorar e virar uma católica não 
praticante. 
Mas, como eu tinha essa coisa dentro de mim de conhecer outras religiões e ver se 
teria algo que se encaixava com a forma que eu pensava, eu fui em busca de 
conhecer outras religiões, inclusive, cristãs e tal. Fui aberta a conhecer várias 
religiões, conversei com várias pessoas, visitei alguns lugares e descobri, no meio 
desses estudos, dessa pesquisa, descobri que tinha mesquita aqui em Salvador, 
então eu liguei, marquei uma visita e comecei a estudar o Islam. Então eu descobri 
que era essa a religião que se encaixava, que fazia todo o sentido, aí eu acabei 
deixando de estudar as outras religiões e fiquei nessa até que decidi me tornar 
muçulmana mesmo, o que aconteceu em outubro de 2006. 
 
3. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminada por ser muçulmana?  
 
R. Não, na minha rotina do dia-a-dia, eu não sinto que eu sofro preconceito não. 
Acho que tem mais aquela questão da curiosidade. Mas todas as vezes em que eu 
vou a um lugar público, como um shopping ou alguma coisa do tipo, as pessoas 
olham, mas é mais aquele olhar de curiosidade. Preconceito em si, ou alguma 
situação desagradável já aconteceu ao longo desses anos, mas situações pontuais, 
nada ligado ao dia-a-dia em si. 
 
4. Você poderia contar algum desses casos? 
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R. Um caso que aconteceu comigo foi na primeira vez que eu viajei de avião. Eu 
estava sozinha, isso foi há muitos anos, e na minha fila, na fila do raio-X tinha uma 
freira e eles não pediram para fazer a revista reservada na freira, mas eles 
seletivamente me escolheram. E eu tive que ir para a área reservada e veio uma 
mulher para fazer a revista, sendo que eu acho algo totalmente desnecessário, né. 
Foi totalmente focado na questão da minha religião e... enfim, não sei quais são as 
regras, mas ao meu ver, porque fazer um revista íntima exige você passar pelo 
detector de metais né, enfim, não tinha nada que fizesse sentido de precisar dessa 
atitude, mas eles dizem que é seletivo né, enfim. Seletivo aleatório. 
 
5. Você já deixou de conseguir alguma oportunidade de trabalho ou estudo por ser 
muçulmana? 
 
R. Essa pergunta é um pouco complexa, porque quando a gente faz algum tipo de 
seleção, a gente nunca tem um verdadeiro feedback de porque você não foi 
escolhido, né. Mas assim, na minha primeira seleção de estágio, que foi para 
indústria, uma das perguntas que eles fizeram foi em relação ao meu hijab, porque 
na área, na área mesmo, na planta, se tem algumas normas de segurança, isso é 
geral, como o uso de capacete, o uso de vestimentas, que tem que cobrir todo o 
corpo, mas essa região do rosto e do pescoço não podem estar cobertas.  
Então essa foi uma pergunta que eles fizeram - o que eu faria já que não é permitido 
cobrir uma parte que normalmente eu cubro para ir para a área. Mas aí eu respondi 
que isso não seria um problema, porque ainda assim, como outras mulheres que 
normalmente elas fazem isso na planta - cobrir o cabelo, faz um coque, porque o 
cabelo tem que tá preso né, então faz um coque as vezes coloca um touca e coloca 
o capacete em cima. Então eu faria a mesma coisa. Como a roupa já é toda coberta, 
já é adequada, a única coisa que eu faria seria cobrir apenas o cabelo, não cobrir o 
pescoço, e usaria o capacete; então já seria satisfatório para mim.  
Mas eu não passei nessa seleção de estágio. Minha segunda seleção de estágio foi 
também na área de engenharia, mas foi para escritório e eu passei, então não tive 
mais outras experiências assim nesse sentido, pra ver né, o que é que aconteceria, 
mas assim, precisei fazer visitas à indústria por conta do meu estágio, fiz 
normalmente, também faço projetos junto a uma indústria, já precisei fazer visitas na 
área, fiz nesse mesmo sistema que eu expliquei, e não tive problema nenhum. Aí 
fica o mistério aí como relação a essa primeira seleção. Não tem como saber 
mesmo. 
 
6. Você se sente segura e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 
quando chega o horário? 
 
R. Varia muito assim, dependendo da sua rotina no momento e os lugares que você 
acaba indo. No tempo da escola, como eu estudava só no turno da manhã, acabava 
que eu chegava em casa dentro do horário, não tinha esse problema. Mas eu me 
recordo que, momentos que precisei ficar até depois eu conseguia fazer. Sempre 
existe alguma sala vazia né, entre esse intervalo entre um turno e outro, e eu lembro 
que eu conseguia, tinha alguns lugares tranquilos. Na faculdade, como eu tenho 
aula em mais de um lugar, tem lugares da universidade que são mais tranquilos, tem 
ambientes assim abertos que você consegue, mas no prédio de engenharia em si, 
que é onde eu estou ficando mais tempo agora, é praticamente impossível, porque é 
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um prédio fechado, não tem muitos lugares abertos, parece que cada centímetro é 
passagem ou é utilizado de alguma forma, não tem muitos lugares tranquilos. Mas já 
cheguei a fazer no carro, no estacionamento, enfim, a gente faz como pode. 
 
7. Você já foi impedida de rezar em algum lugar ou incomodada durante a oração? 
 
R. Não. Já fiz em praças, faculdade, escola, shopping e nunca me incomodaram. 
Mas também busco lugares mais reservados para não atrapalhar a concentração. 
 
8. Nos dias de Eid, você consegue liberação das aulas? 
 
R. Acho que como a vida de universidade não é tão regulada assim, é tranquilo. Se 
você quiser faltar não precisa justificar nem nada do tipo. Acho que fica mais 
complicado para quem trabalha em si, né, mas eu ainda não tive essa experiência. 
No meu quesito de vida de estudante eu nunca tive esse problema não. 
 
9. E quanto ao Jumah? 
 
R. Na primeira metade do meu curso, eu tinha aula de segunda a sexta. Na segunda 
metade, só de segunda a quinta. Então acabaram tendo matérias que só eram 
oferecidas naquele horário inconveniente, então eu meio que não tive escolha, 
porque a minha escolha poderia, se tivesse mais de um professor, mais de uma 
oferta, eu poderia escolher pegar o outro horário. Mas realmente nem sempre tive 
essa opção, então já passei por esse problema realmente. No período de estágio 
também o horário acabava chocando. Então, apesar de não ter que seguir para aula, 
acabava que eu não conseguia ire por causa das 6h de trabalho. 
 
10. Você se sente segura e confortável para usar o hijab na rua? 
 
R. Eu comecei a usar hijab logo que eu me reverti. Já vinha fazendo treinamento 
antes. Mas eu posso dizer com certeza que a minha sensação é de me sentir mais 
segura de hijab. Eu, internamente, me sinto mais segura. Eu sei que por um lado 
tem aquela questão de chamar mais atenção, né... Isso também eu acho que tem o 
lado bom e o lado ruim, porque como atrai mais olhares, a pessoa que quiser fazer 
alguma coisa ruim pra mim vai saber que eu sou uma pessoa que vai estar sendo 
alvo de mais olhares, talvez não passe despercebido. Mas, no geral, eu me sinto 
bem mais segura usando o hijab. 
 
13. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia 
interfere no modo como a população em geral os percebe? 
 
R. Eu acho que no contexto específico de Salvador, eu diria que não, porque a 
sensação que eu tenho é que por mais que a mídia fale coisas negativas e 
preconceituosas e tudo, aqui impera mais o desconhecimento profundo, sabe. A 
ponto de não saberem se você é judia, se você é muçulmana ou qual a diferença ou 
algo assim do tipo. Então eu sinto mais que a aproximação das pessoas tem mais a 
ver justamente com a curiosidade e com não saber mesmo de nada. Se você é de 
fora, se você se veste assim só porque você é de algum lugar de fora, ou se é 
realmente uma religião ou o que é... acho que eles se aproximam pra saber por que 
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é que você se veste assim, em que é que você acredita. Então em Salvador eu acho 
que é mais a questão da curiosidade em si. 
 
15. Você acredita que está havendo uma perseguição aos muçulmanos no mundo? 
 
R. Eu sinto várias coisas, eu tenho várias impressões assim. Eu acho que estão 
acontecendo coisas boas e estão acontecendo coisas ruins, mas o impacto, o peso 
das coisas ruins trazem mais esse sentimento de insegurança. Acho que ao mesmo 
tempo que você tem coisas que parecem um avanço positivo... como por exemplo o 
atual prefeito de Londres, ele é muçulmano. Londres! Inglaterra! No meio da Europa, 
imagine. E ele foi eleito, maioria popular, e ele é muçulmano. Teve a questão do 
presidente Barack Obama; a pesar de ele não ser muçulmano, ele tem ascendência 
direta de família muçulmana. Então a gente meio que tem a sensação que são 
avanços né. Avanços em relação a mais tolerância, a inclusão e tudo isso, porque 
assim, é um fato, o Islam tem uma taxa de crescimento altíssima, não só de novas 
pessoas muçulmanas nascendo mas de pessoas se revertendo mesmo. Londres, 
seu não me engano, a taxa de… a cada 8 pessoas, 1 é muçulmana. E isso, para a 
Europa, isso é uma grande coisa. E, por mais que os muçulmanos sejam minoria, 
tanto na Europa, nos Estados Unidos, nos demais países, está crescendo muito a 
religião.  
Mas, por outro lado, o que balançou muito, está balançando muito a comunidade 
mundial no momento foi essa eleição do Estados Unidos, de ter vencido uma pessoa 
como Donald Trump.  
Mas eu acho que o consolo que eu tenho, que muita gente que eu tenho contato 
inclusive dos próprios EUA tem, é que isso foi fruto do sistema eleitoral deles; 
porque a maioria popular mesmo não votou nele, não votou nessa pessoa que é… 
totalmente assim..., enfim, não encontro nem a palavra sabe. E eu acho que ele 
representa um retrocesso com relação ao aumento da intolerância, aumento do 
preconceito e tudo isso, não só os muçulmanos, mas em relação aos latinos, aos 
estrangeiros em geral, em relação aos negros, em relação às mulheres, em relação 
aos gays, em relação a tudo isso, sabe, então eu acho que, por um lado, isso é 
realmente complicado.  
Mas, da mesma forma que  eu vejo que ele tem apoiadores, né, pessoas que acham 
que ele está certo, há também um grande movimento de pessoas que não são 
muçulmanas (não só nos Estados Unidos, no mundo todos), mas que convivem com 
a comunidade muçulmana e respeitam e recebem nas suas casas e tudo isso, são 
amigos, que tão sentindo a necessidade de demonstrar isso; de demonstrar que não 
concordam com segregação, com preconceito e que, todo mundo tem que se apoiar, 
né, as comunidades, as diversidades, tem que se apoiar, inclusive,  estão ocorrendo 
protestos no mundo todo. Acho que é bom essa externalização das comunidades 
mundiais, negando essa intolerância, esse preconceito, tudo isso é muito importante. 
Mas, no geral, eu acho que é algo negativo que marca muito a gente.  
Fora isso, a gente sabe né, das mídias mundiais, tanto no brasil também acontece 
que tem os interesses, em manipular as notícias, então os termos não são iguais; 
quando é alguém, sei lá um psicopata tudo isso que comete uma atrocidade, eles 
não usam o termo terrorista, que acaba sendo né, que é um terrorista, pra pessoas 
sem religião ou de outra religião, mas. Quando é muçulmano usa esse termo, sendo 
que terrorismo é algo que não tem religião, é um ato. Todas as religiões e a falta de 
religião, em todas elas tem pessoas boas, trem pessoas ruins, tem pessoas 
psicopatas, tem todos os tipos de pessoa. Tem pessoas radicais e tudo isso, então 
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eu acho que o título tem que pertencer a quaisquer pessoas que cometam ato de 
terrorismo, e não a pessoas, uma classe né especial. Então eu sinto isso em relação 
a mídia mundial, mas isso é algo que já é mais, já é histórico, né, enfim. 
Também outro assunto ligado aos muçulmanos que já é gritante a alguns anos é 
essa questão dos refugiados sírios e de alguns outros países, muçulmanos que 
estão passando por guerra civil.  E o número de refugiados é altíssimo e por mais 
que alguns países desenvolvidos tenham se manifestado e aberto as  portas para 
receber, eu acho que a medida que já se recebeu muita gente, que o contingente 
não para de subir, tudo isso, bate também aquela questão de não querer perder o 
controle, de estar em uma sociedade próspera e receber todo esse desequilíbrio de 
pessoas que precisam  reconstruir suas vidas e que o governo precisa dar suporte a 
essa pessoas, então o que eu vejo é que os países parecem que estão 
começando  a virar as costas, já não querem se envolver tanto.  
E a coisa está ficando fora de controle porque o problema não se resolveu, já está aí 
há muitos anos e é algo que agrava essa relação com a religião. Por eles serem de 
maioria muçulmana e não serem desejados, não necessariamente por conta 
da religião, mas por conta da condição social, de ser pessoas que precisam de todo 
um suporte para reconstruir suas vidas e se não receberem esse suporte vão virar 
mendigos em seu país. Então isso eleva a xenofobia, porque quem está muito bem 
no seu país não quer receber de braços abertos um problema, digamos assim, esse 
montante de problema para resolver. 
 
 

ENTREVISTA Nº 8 
 
 

1. Fale um pouco sobre você. (Nome completo, idade, profissão, nacionalidade) 
 
R. Meu nome é Quezia Barreto dos Santos, sou brasileira, tenho 25 anos, sou 
advogada. 
 
2. Como e quando você se reverteu? 
 
R. Sou muçulmana desde maio de 2014 (2 anos). Quando estudava pela internet, eu 
descobri o Islam, encontrei o endereço e o site do Centro Islâmico, e me converti na 
Mesquista. 
 
3. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminada por ser muçulmana? De que forma? 
 
R. Sim. Sinto-me discriminada em várias situações. Por exemplo, quando eu 
transmito uma opinião, as pessoas acreditam que eu só disse isso porque sou 
muçulmana. É uma discriminação branda, mas ainda assim é uma discriminação. 
Com as minhas roupas, as pessoas sempre perguntam se eu não sinto calor e isso 
é uma falta de respeito. A indumentária faz parte da religião e quando as pessoas 
querem desmitificar e descaracterizar aquilo elas estão invadindo o direito à 
privacidade do muçulmano bem como a sua identidade religiosa. 
 
4. Você já deixou de conseguir alguma oportunidade de trabalho por ser 
muçulmana? 
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R. Não.  
 
5. Em alguma situação no trabalho, a religião te predicou? Para conseguir uma 
função ou te cogitaram para algum trabalho, mas desistiram por você ser 
muçulmana? 
 
R. Não. Nunca fui preterida por ser muçulmana. 
 
6. Você se sente segura e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 
quando chega o horário? 
 
R. Não. Não só pelo fato da oração ser algo diferente, mas também pela minha 
vulnerabilidade nesse momento. Eu não sei quem está ao meu redor e poderia até 
ser atacada. 
 
7. Você já foi impedida de rezar em algum lugar ou incomodada durante a oração? 
 
R. Já, no meu trabalho, na época que eu era estagiária. Eu fazia a oração na sala da 
minha chefa, pois ela permitia, um dia, entraram três defensores públicos, de 
Direitos Humanos e começaram a rir no momento em que eu estava fazendo a 
oração. Isso foi uma prática discriminatória contra a minha região e um atentatório 
ao meu direito de praticá-la. 
 
 
 8. Você trabalha nos dias de Eid? Já tentou obter liberação? 
 
R. Já tive que vir para o Eid e sair cedo por causa das atividades da faculdade. As 
pessoas não entendem que você tem uma pratica religiosa, que você poderia 
compensar outro dia. É uma questão difícil você conseguir uma compensação. Você 
poderia chegar um pouco mais tarde e compensar em outros dias da semana e isso 
poderia ser facilmente acertado. 
 
9. Você consegue comparecer ao Jumah? Já tentou obter liberação? 
 
R. Eu não consigo liberação para comparecer nos dias de sexta. O que eu já 
consegui, até hoje, foi chegar mais cedo para que eu pudesse sair no horário exato. 
Porque as pessoas não querem que você saia no horário em ponto. Atualmente não 
estou trabalhando, mas sei que ninguém iria me liberar para sair e vir fazer minhas 
orações. 
 
10. Você se sente segura e confortável para usar o hijab na rua? 
 
R. Não me sinto nem segura e nem confortável. Somente em locais onde conheço 
as pessoas (em casa, na Mesquista, em ambientes onde há muçulmanos, em casas 
de amigas). Na rua eu tenho medo por causa da opinião púbica. As pessoas não 
aceitam o Islam e tem um revez muito grande em decorrência dos últimos noticiários 
sobre terrorismos em todo mundo. As pessoas não têm uma dimensão do que é a 
religião e simplesmente repelem todos os adeptos dela sem ao menos ter uma 
noção básica de como ela que é. 
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11. Você já foi agredida fisicamente por ser muçulmana? E verbalmente? 
 
R. Fisicamente não, mas verbalmente sim. Estava passando na rua e um homem 
gritou “Cabum”. Até me assustei no momento. 
 
12. Você prestou queixa? Caso não, por que? 
 
R. Nunca prestei queixa. Porque foram poucas as vezes que me aventurei a estar na 
rua de hijab sozinha. Teve uma vez, em um ônibus, um homem distribuindo 
panfletos e falando do Evangelho e ele me ofereceu o panfleto e eu não peguei 
(evito segurar coisas em ônibus por causa dos germes). Depois disso, o homem 
começou a me olhar de cara feia e durante seu discurso começou a falar “das 
religiões que querem destruir o mundo”. Senti-me violada no meu direito e ainda 
receber um tipo de comentário que não combina com a minha religião. 
 
13. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia 
interfere no modo como a população em geral os percebe? 
 
R. É claro que sim. A mídia é a grande vilã do que acontece com os muçulmanos em 
todo mundo. Se ela tivesse o compromisso de informar de uma forma justa e eficaz, 
isso não estaria acontecendo. Quando você houve nos noticiários outros tipos de 
atentados, não se divulga a região do extremista, mas quando é um muçulmano 
divulgam. Por que tem essa preocupação quando se refere ao muçulmano e não 
com outros? 
 
14. Você sente que após a cobertura pela mídia de algum atentado terrorista a 
discriminação se intensifica? 
 
R. Sim. Recentemente, um amigo meu disse que estava com medo da minha 
integridade física, pois ele acredita que no Islam as pessoas são propensas a 
atividades terroristas. E isso não é verdade. Quando um atentado como esse ocorre, 
a mídia ventila sobre isso, as pessoas acolhem e sofrem por causa dessa fatalidade 
e é direcionado o olhar para o muçulmano. E todos acabam pagando a culpa por 
algo que na é verdade que faz parte do Islamismo. Em contrapartida, quando 
existem esses mesmos atentados em países islâmicos, a mídia não divulga.  Não se 
compara em dimensões igualitárias. A disparidade é muito grande. Nos países 
ocidentais é muito ventilado e contagia o mundo. Em países de origem islâmica, a 
mídia abafa e não divulga a situação. Quando falam é muito rápida, você não vê 
essa preocupação.  Existem até cobertura ao vivo, mas ninguém essa cobertura, por 
exemplo, em Alepo. 
 
15. Você acredita que está havendo uma perseguição aos muçulmanos no mundo? 
Caso sim, a que motivo você atribui isso? 
 
R. Claro, é uma caça as bruxas. Medidas como as de Donald Trump, proibindo os 
cidadãos de 7 (sete) países islâmicos de terem direito até de visitar. Isso é 
preconceito e segregação e deveria ser proibido. Nas comissões de direitos 
humanos que ocorrem pelo mundo não se comenta sobre isso. Fiquei surpresa 
como grandes empresas, Google e Facebook estão se pronunciando, e fazendo 
muitas publicações, tentando combater essa caça as bruxas. A primeira ministra da 
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Alemanha, Ângela Merkel, ficou com medo e até votou atrás na sua palavra, quando 
abriu as fronteiras para os refugiados da Síria, e logo em seguida aconteceu um 
atentado no mercado de Nata. Ninguém sabe a origem desse atentado, não se sabe 
se foi realmente um protesto. Eu me questiono se ele não foi encomendado por 
alguém da própria Alemanha querendo vetar essa política, No momento onde a 
oposição questionava e não queria a abertura das fronteiras e vem um atentado com 
esse, trazendo a perspectiva de que abrir as fronteiras é perigoso e traz 
vulnerabilidade. 
 
16. O mundo está dando uma guinada à direita. Diversos países já editam leis 
proibindo práticas religiosas islâmicas, como a França, por exemplo, e Donald 
Trump, presidente do país mais poderoso do mundo, já começou a cumprir sua 
promessa de banir os muçulmanos dos Estados Unidos, pensamento que encontra 
eco em parte considerável dos discursos mundo afora. O que você acha que 
aguarda os muçulmanos? Como você vê essa questão? 
 
R. O que eu mais me questiono é que nós não temos muitos muçulmanos ativistas. 
São casos pontuais de alguns que fazem uma mobilização. Quando você pega um 
universo de 2 bilhões de pessoas no mundo e vê uma ou outra manifestação... é 
muito pouco. A maioria está inerte porque não sabe como agir, por medo de se 
posicionar, medo de ser punido, caso fale algo que seja contrário. E essa inércia me 
indigna. O povo está sendo tolhido na sua capacidade de buscar soluções. Quando 
ocorre algum atentado, as mesquitas ainda emitem cartas de desculpas, sendo que 
elas não têm relação com essas situações. As mesquitas não têm culpa, as pessoas 
que frequentam a mesquita e são pacíficas, não têm culpa e estão assumindo a 
culpa com os outros, fazendo manifestos e dizendo que são contrários a aquilo, mas 
isso deveria ser latente, as pessoas deveriam saber sobre isso. Então as pessoas 
que pedem desculpas estão alheias ao seu poder de se manifestar, de dizer como o 
Islam é, e não ficar pedindo desculpa. O Islam é divulgado, mas pouco divulgado, 
não temos abertura na grande mídia. Não podemos mostrar a beleza do Islam, a 
mudança de vida, de comportamento, de sensação, e mudança para melhor. As 
pessoas assistem os atentados, ficam com raiva, e falam mal dos muçulmanos, 
depois elas esquecem e acontece um novo atentado. É um ciclo vicioso e o que falta 
é informação. Se houvesse informação bastava. 
O que os muçulmanos passam hoje é um atentado no direito de praticar a religião. 
Existem irmãs muçulmanas que estão tirando o hijab e perdendo sua identidade por 
medo de sair na esquina com hijab. E esse não é o mundo que eu quero para os 
meus filhos. As pessoas não se preocupam com os outros e só emitem opiniões. 
Elas dizem coisas horríveis sobre o Islam e dizem “ah, é só minha opinião”. Não, 
isso é intolerância religiosa. Em contrapartida, eu não quero ser tolerada, quero ser 
respeitada, assim como eu respeito as outras religiões. Deveria existir um ciclo 
virtuoso, onde as pessoas respeitam cada uma e praticam a sua religião que lhe 
apraz e isso iria trazer uma maior amabilidade entre as pessoas no mundo, e talvez 
o mundo fosse melhor. 
Talvez a gente não tivesse essa situação de Rússia ataca países de maioria 
muçulmana e também apoia grupos paramilitares dentro desse país, e aí estados 
Unidos se envolve, França se envolve, Alemanha se envolve... E aí quando vem um 
se explode, porque não aguenta mais isso, ou mata dezenas de pessoas num país 
desses acontece esse “boom”. Vivemos num mundo globalizado, mas existe uma 
teria de René Descartes que diz que o governo cria bandidos para depois puni-los e 
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é o que a gente tem visto no cenário mundial, criação de monstros e jogando a culpa 
na religião e no fanatismo. Isso não é verdade, isso não pode ser trazido da maneira 
como tem sido, porque tem prejudicado pessoas que são inocentes, pessoas que 
são da paz e que são a maioria dentro de todo esse contexto. 
 

 

ENTREVISTA Nº 9 
 

 
1. Fale um pouco sobre você. (Nome completo, idade, profissão, nacionalidade) 
 
R. Meu nome civil é Rafael Silva de Jesus, o nome que eu escolhi para a minha vida 
é Rafael Abdul Salam, tenho 29 anos, sou estudante e brasileiro. 
 
2. Como você se reverteu?  
 
R. A minha experiência com o Islam começou via um episódio de islamofobia 
praticado por um professor de história do cursinho preparatório para o vestibular. Na 
aula ele, muito católico, falava horrores do Islam, sempre apontando um teor violento 
na religião islâmica. Tudo o que ele dizia já estava me incomodando, pois não fazia 
sentindo para mim uma religião ser voltada para o mal, mas quando ele disse que o 
Islam é na sua essência uma religião bélica, isso me tirou muito do sério, e eu 
quando cheguei em casa comecei a pesquisar sobre o Islam. A partir daí cada frase 
que eu lia, cada ponto que me fazia parar e refletir, me fez ter cada vez mais certeza 
de que havia uma verdade, verdade perfeita, sem falhas, cunhada no amor e na paz 
de Deus, e foi quando chegou o momento em que eu não conseguia mais respirar 
sem ser de fato um muçulmano, sem poder me identificar como um muçulmano, sem 
poder existir como um muçulmano. Nesse momento eu já havia voltado para o meu 
estado natural, o estado natural que todos nós tivemos um dia, mas que foi desviado 
pelos caminhos dessa vida, então eu queria declarar a Shahada, e assim fiz, 
transformando, a partir daquele dia, a minha vida para sempre. Insha’Allah (se Deus 
quiser). 
 
3. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminado por ser muçulmano? De que forma? 
 
R. Sim! Sempre verbalmente. As pessoas acham que podem falar o que querem, 
pois naquele momento você não tem tanta representatividade. Chamar de homem 
bomba, e coisas que estão na moda, são as mais frequentes. 
Esse tipo de violência seria o mesmo que agredir um negro chamando-o de macaco. 
Dou esse exemplo, pois infelizmente assim as pessoas compreendem melhor a 
agressão. 
 
4. Você já deixou de conseguir alguma oportunidade de trabalho por ser 
muçulmano?  
 
R: Ainda não! Graças a Deus. 
 
5. Você se sente seguro e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 
quando chega o horário? 
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R. Apenas em lugares mais reservados, como na faculdade, aeroportos, etc., por 
exemplo. Mas não no meio da rua, pois, além de serem extremamente sujas, há as 
agressões verbais e até físicas. 
 
6. Você já foi impedido de rezar em algum lugar ou incomodado durante a oração? 
 
R. Alhamdulillah (graças a Deus), ainda não. 
 
7. Você trabalha nos dias de Eid? Já tentou obter liberação? 
 
R. Ainda não houve esse conflito de datas e horários. 
 
8. Você consegue comparecer ao Jumah? Já tentou obter liberação? 
 
R. Não consigo comparecer ao Jumah, pois tenho aula no mesmo horário, e visto se 
trata de aulas práticas de gastronomia, mesmo que eu tivesse liberações nas 
sextas-feiras, eu iria perder o conteúdo prático daquele dia. 
 
9. Você já foi agredido fisicamente por ser muçulmano? E verbalmente? 
 
R. Verbalmente sim, em vários lugares. Mas sempre tento resolver essas questões 
com muita reflexão, sempre ao modo islâmico de resolver as coisas, ou seja, com 
paciência e sabedoria. 
 
10. Você prestou queixa? Caso não, por que? 
 
R. Ainda não chegou a esse ponto, mas se um dia chegar, espero que não chegue, 
não hesitarei em prestar queixa.  
 
11. Você acha que a discriminação atrapalha sua prática religiosa? 
 
R. Sim, pois deixamos de fazer muitas orações porque não conseguimos fazer em 
qualquer lugar, há mulheres que não podem usar o véu, isso para ser bem 
superficial. Mas o mais importante são as práticas internas, e essas não são 
atrapalhadas naqueles que meditam a respeito das coisas. 
 
12. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia 
interfere no modo como a população em geral os percebe? 
 
R. Totalmente, pois se hoje em dia, em toda parte ocidental do mundo há 
islamofobia, o grande canalizador, capacitador desse absurdo é a mídia, haja visto 
que até o começo da década de 80 isso não existia. 
Óbvio que os grandes culpados dessa triste história não é apenas a mídia, mas eles 
são uma grande parte responsável por esse problema. 
 
13. Você sente que após a cobertura pela mídia de algum atentado terrorista a 
discriminação se intensifica? 
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R. Se intensifica, pois é a mídia que faz a propagando das coisas, e neste caso eles 
fazem uma propaganda demoníaca sobre o Islam. 
 
14. Você acredita que está havendo uma perseguição aos muçulmanos no mundo? 
Caso sim, a que motivo você atribui isso? 
 
R. Sim! Sim porque o Islam é o novo “bode expiatório” das grandes potências 
ocidentais. Um dia foram os judeus, hoje somos nós muçulmanos.  
Então é uma série de fatores, ou seja, grandes potências e mídia aliada a eles 
usando o Islam como “bode expiatório” dos seus interesses políticos e econômicos. 
 
15. Você se sente protegida pelo Estado enquanto muçulmano? 
 
R. Não! Não me sinto protegido em nada pelo Estado brasileiro. 
 
 

ENTREVISTA Nº 10 

 

1. Fale um pouco sobre você. (Nome completo, idade, profissão, nacionalidade) 

R. Eu sou Hassan Robisson, sou brasileiro, tenho 63 anos e sou aposentado.  

2. Como você se reverteu? 

R. Sou muçulmano há desde muito tempo. Conheci o Islam numa aula de História, 

muito bem dada, sobre o advento do Islam e o desenvolvimento das rotas 

comerciais, e assim eu me encantei e vi que o Islam era minha religião. 

3. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminada por ser muçulmana? De que forma? 

R. Não, por incrível que pareça nunca fui descriminado e nunca tive problema 

nenhum, nem em casa, nem na família, nem no trabalho. Pelo contrário, conquistei 

mais admiração das pessoas por ser muçulmano e ter uma educação e uma ética 

baseada na religião e respeitando a pluralidade do país e das leis brasileiras. 

4. Você se sente segura e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 

quando chega o horário? 

R. Sim, não tenho problema quanto a isso. Agora nós temos que ter um certo 

cuidado porque o lugar de fazer oração tem que ser um limpo, e infelizmente nas 

nossas cidades nós não temos esse ambiente com 100% de limpeza em praças, 

praias e nem lugar nenhum. Tem sujeiras de animais. E para o Islam tem que estar 

com o corpo purificado (através da ablução), e em um ambiente limpo. 

5. Você já foi impedido de rezar em algum lugar ou incomodado durante a oração? 

R. Não, incomodado não. Mas interrompido sim. Por pessoas que desconheciam o 

Islam, e interromperam para pedir informação, perguntar sobre qualquer problema, o 

telefone tocar, a campanhia de a porta tocar. Só isso, mas sem problema. 
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6. Você trabalha nos dias de Eid? Já tentou obter liberação? 

R. Sempre conciliava isso. Hoje sou aposentado, mas quando eu estava na ativa, as 

pessoas sabiam da minha condição de muçulmano e concordavam em revezar ou 

folgar nesses dias. E tudo se encaixava bem. 

7. Para o Jumah também? 

R. Para sexta-feira também. 

8. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia interfere 

no modo como a população em geral os percebe? 

R. Interfere sim. Porque a maneira como eles reportam, como fazem o trabalho de 

imprensa, certas abordagens e colocações muito críticas e sem base, ou seja, sem 

fundamento. Porque, na realidade, as pessoas não conhecem bem o Islam, e, no 

entanto se acham no direito de fazer crítica, de opinar, de mostrar só o lado 

negativo, que é inerente a todo ser humano, tem erros e acertos, no Islam também 

não é diferente. 

9. Você acredita que está havendo uma perseguição aos muçulmanos no mundo? 

Caso sim, a que motivo você atribui isso? 

R. Eu acho que sim, principalmente na Europa. O Europeu, a gente já sabe muito 

bem a história, fomos colonizados e conhecemos como é a conduta desse povo. 

Não vamos descriminá-los, mas também entendemos que eles fazem muito isso, 

principalmente na Europa. É obvio que o que eles mostram realmente é muita 

perseguição e muita discriminação pela condição de alguém ser muçulmano. 

10. Você acha que por que eles fazem isso? 

R. É complexo ter uma opinião de porque são assim. A questão histórica, política, 

econômica, influenciam neles agirem dessa forma. E a mídia sempre mostrando as 

opiniões do governo de cada país.  

11. O mundo está dando uma guinada à direita. Diversos países já editam leis 

proibindo práticas religiosas islâmicas, como a França, por exemplo, e Donald 

Trump, presidente do país mais poderoso do mundo, já começou a cumprir sua 

promessa de banir os muçulmanos dos Estados Unidos, pensamento que encontra 

eco em parte considerável dos discursos mundo afora. O que você acha que 

aguarda os muçulmanos? Como você vê essa questão? 

R. Eu vejo nuvens carregadas que irão se precipitar a qualquer momento. Mas 

essas questões são fases são cíclicas, porque ao longo da História sempre teve 

esses momentos, como a Primeira e a Segunda Guerra, onde tudo começou.  Logo 

após vem a calmaria e depois novos movimentos nacionalistas, de extrema direita, e 

com isso quem perde como um todo é a humanidade.  Sobre o Islam e os refugiados 

que estão chegando à Europa e nos países ocidentais, isso vem surgindo num 

momento crítico da política internacional, e isso pode até trazer consequências muito 

trágicas. Embora nos últimos acontecimentos, das décadas passadas, a gente viu o 
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contrário, quanto mais se atribuía a questão dos conflitos religiosos, foi quando o 

Islam mais cresceu, pois as pessoas passaram a buscar conhecimento, se 

aprofundar, entender, e o Islam deslanchou e cresceu mais que o estimado. 

Poderão vir tempos difíceis ou o contrário. Pode haver guerras, mas o Islam irá 

seguir igual a um rio correndo para o mar. 

 
 

ENTREVISTA Nº 11 

 

 

1. Fale um pouco sobre você. (Nome completo, idade, profissão, nacionalidade) 

 

R. Meu nome é Roukiyath Amoussa, eu sou do Beni, tenho 29 anos, estou aqui no 

Brasil tem três anos, sou estudante. 

2. Por que você veio ao Brasil? Para estudar? 

R. Isso mesmo. 

3. Sua família é muçulmana, certo? Então você sempre foi muçulmana. 

R. Sim, mas quando eu cheguei aqui, a vida foi diferente para mim, porque aqui tem 

muitas pessoas que não são muçulmanas. Então é diferente.  Eu comecei a me 

acostumar com a cultura das pessoas daqui, e que elas não gostam muito do véu 

muçulmano, então para mim não tem problema não. 

3. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminada por ser muçulmana? De que forma? 

R. Acho que sim. Não foi no meu trabalho, no meu lugar de trabalho as pessoas 

sabem que eu sou muçulmana e todo mundo gosta de mim assim. Mas na rua sim, 

já aconteceu comigo uma vez. Quando eu vou para a Mesquita, às vezes vou 

vestida de roupa africana. Encontrei com uma pessoa e ele me chamou de algo que 

eu não lembro. Eu não respondi e segui para pegar meu ônibus. 

4. Então quando você esta de hijab na rua as pessoas te falam coisas? 

R. Na verdade não foi o hijab mesmo, foi a roupa africana e com um lençol que eu 

coloquei na cabeça só para cobrir.  

5. No seu país era mais tranquilo? Você conseguia usar suas roupas mais a 

vontade? 

R. Lá também muitas pessoas que gostam de quem usa hijab, você é muito bem 

visto. Ninguém pode atrapalhar sua vida. Não tem problema. 

6. Você se sente segura e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 

quando chega o horário? 

R. Aqui no meu trabalho, eu não consigo rezar. Só quando eu volto para casa. 

Tenho que fazer todas as orações do dia. Não tem espaço para fazer a oração lá.  

https://www.facebook.com/roukiyath.amoussa?fref=ufi
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Eu não posso dizer que vou arrumar um lugar para fazer as orações e fazer todo dia, 

e sei que as pessoas vão vim para perguntar o que você está fazendo, e as pessoas 

vão ficar pensando varias coisas. Eu prefiro quando volto para casa fazer tudo. 

7. Você já foi impedida de rezar em algum lugar ou incomodada durante a oração? 

R. Não. Porque eu sempre rezo em casa. 

8. Você trabalha nos dias de Eid? Já tentou obter liberação? 

R. Eu sou estudante, então eu digo para meu orientador que preciso fazer outras 

coisas. Mas ele já me conhece, já conversou comigo, sabe que sou muçulmana e 

não tem problema nenhum. Só tem problema se eu deixar de fazer meus trabalhos. 

Eu posso vim para a Mesquita no dia de Eid e nas sextas-feiras, dia de Jumah. 

9. Você já foi agredida fisicamente por ser muçulmana? E verbalmente? 

R. Não, na verdade porque eu não sou daqui. As pessoas sabem que é minha 

religião de lá. 

10. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia 

interfere no modo como a população em geral os percebe? 

R. Acho que sim. As pessoas têm que buscar a verdade do que é a religião islâmica 

para poder comparar com as notícias que ele tem. Estudar mais sobre a religião 

para saber o que ela ensina antes de falar. Porque as pessoas não querem ouvir o 

que tem por trás e só querem escutar a mídia. 

11. Você acredita que está havendo uma perseguição aos muçulmanos no mundo? 

Caso sim, a que motivo você atribui isso? 

R. Sim. Por exemplo, se existe um muçulmano ruim, todo mundo vai achar que 

todos os muçulmanos são ruins. Com as coisas que estão acontecendo no mundo 

também contribuem para isso. 

12. Você se sente protegida pelo Estado enquanto muçulmana? 

R. Acho que não. 

13. O que você acha que aguarda os muçulmanos no mundo diante de toda essa 

perseguição e com tudo eu está acontecendo?  

R. Essa é a grande pergunta. Na verdade, eu não posso te dizer uma resposta. A 

religião islâmica tem muitos problemas no meu país também. Meu país é o Beni, 

mas tem a Nigéria que está perto da gente e está tendo esse problema com o Boko 

Haram. Mas agora no Beni também... eu não sei se vai gerar problema depois, por 

exemplo, toda sexta-feira temos que ir à Mesquita fazer oração, mas não tem lugar. 

As mesquitas são cheias, as pessoas podem fazer na rua, mas as ruas também são 

cheias, então atrapalha a circulação de não-muçulmanos, e o presidente de lá disse 

que não quer mais ver isso. Os dirigentes das Mesquitas têm que conversar com ele 

para ajudar as pessoas da religião muçulmana. E lá não tem mais espaço para fazer 
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Mesquita. Mas todos esses problemas, a gente tem que aprender mais para divulgar 

mais o que é a religião. Nós mesmos temos que saber tudo muito bem para 

podermos nos defender. A religião islâmica não é guerra, no Alcorão em nenhum 

momento diz que é para matar as pessoas em nome de Deus. Para mim é estranho 

as pessoas que matam as crianças, colocam bomba nos lugares e dizem que é em 

nome de Deus... eu nunca ouvi isso em nenhum lugar no Alcorão. Eu gosto muito da 

minha religião e sou feliz nela. Posso ir em qualquer lugar do mundo para poder falar 

que sou muçulmana, não tem problema. Na casa em que moro aqui, todas minhas 

amigas são batistas, cristãs... e só eu que sou muçulmana. Elas me aceitam muito 

bem. Eu respeito a religião delas e elas também respeitam a minha, não há 

problema algum.  

 
 
ENTREVISTA Nº 12 

 

1. Fale um pouco sobre você. (Nome completo, idade, profissão, nacionalidade) 

R. Meu nome é Jacqueline Barreiro Santos, tenho 50 anos, brasileira, viúva, 

aposentada. 

2. Como você se reverteu?  

R. Me converti através de um amigo. 

3. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminada por ser muçulmana? De que forma? 

R. Não, sou feliz com o Islam. Sinto-me honrada de ter sido escolhida para senda 

reta. 

4. Você já deixou de conseguir alguma oportunidade de trabalho por ser 

muçulmana?  

R. Nunca, ao contrário. Por estar coberta, impus respeito no ambiente de trabalho. 

5. Você se sente segura e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 

quando chega o horário? 

R. Não, prefiro fazer as orações em casa com meus filhos. Porém meu trabalho não 

me impedia. 

6. Você já foi impedida de rezar em algum lugar ou incomodada durante a oração? 

R. Nunca. Só não consigo me concentrar fora do ambiente adequado de oração. 

7. Quando você trabalhava, você conseguia comparecer às orações do Eid? Era 

fácil conseguir liberação? 

R. Conseguia, porém não com facilidades. Preferia não pedir. 
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8. E quanto ao Jumah? 

R. Muito difícil, o horário mais complicado na minha profissão (técnica de 

enfermagem em puericultura) 

9. Você se sente segura e confortável para usar o hijab na rua? 

R. Sempre. Tenho até um status privilegiado agora. Me sinto muito bem. 

10. Você já foi agredida fisicamente por ser muçulmana? E verbalmente? 

R. Eu não, mas uma amiga já. Aqui em Salvador, no ônibus (chamaram-na de 

mulher bomba). Agora minha família odeia o Islam. De graça. Acham que 

enlouqueci.  

Porém, com as facilidades que Allah me proporcionou, começaram a ver com olhos 

diferentes agora. Não estou mais louca. 

Daphne, minha filha, ama o Islam pelo meu exemplo. Aceitou o Islam em pouco 

tempo. 

12. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia 

interfere no modo como a população em geral os percebe? 

R. Sim, principalmente no ambiente familiar de muçulmanos revertidos. Agora é bem 

verdade que com a difusão do Islamismo em redes sociais isso vem mudando. As 

pessoas estão vendo os ataques aos países islâmicos e a morte de inocentes. 

13. Você sente que após a cobertura pela mídia de algum atentado terrorista a 

discriminação se intensifica? 

R. Sempre. O povo fala: “Rapaz, saia dessa. Essa religião é pesada”. Família, 

principalmente. 

14. Você acredita que está havendo uma perseguição aos muçulmanos no mundo?  

R. Eu estou vendo todo dia esses ataques aumentando. Em Bruma, monges, que 

deveriam pregar a paz, matando bebês de colo e vilas inteiras. Aqui no Brasil, há 

pouco tempo, botaram fogo em uma mesquita. 

15. Por que você acha que essa perseguição, esses ataques acontecem? 

R. Porque a verdade significa perdas para esse povo capitalista. A Igreja Romana 

não poderá exercer o domínio, o Cristianismo não poderá encher os bolsos às 

custas dos dízimos de inocentes. Pra você ter ideia, [para] cada metro quadrado de 

terra vendido em uma área denominada [como] propriedade de algum mosteiro, é 

arrecadado 5% do valor total. 

16. Você se sente protegida pelo Estado enquanto muçulmana? Você nunca foi 

agredida, mas, se isso viesse a acontecer com você, o que você faria? 
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R. Claro que não, estamos em um país que de uma forma ou de outra é denominado 

cristão. Mas procuraria a polícia em caso de agressão. 

17. O mundo está dando uma guinada à direita. Diversos países já editam leis 

proibindo práticas religiosas islâmicas, como a França, por exemplo, e Donald 

Trump, presidente do país mais poderoso do mundo, já começou a cumprir sua 

promessa de banir os muçulmanos dos Estados Unidos, pensamento que encontra 

eco em parte considerável dos discursos mundo afora. O que você acha que 

aguarda os muçulmanos? Como você vê essa questão? 

R. É aí que começo a pensar no julgamento final. Espero em Deus. [Mas,] Não vai 

ser fácil, não me iludo. 

 
ENTREVISTA Nº 13 

 

1. Fale um pouco sobre você. (Nome completo, idade, profissão, nacionalidade) 
 
R. Eu sou muçulmana há 17 anos. Eu tenho 50 anos, meu nome de revertida é 
Khadija, meu nome de registro civil é Márcia Vanderlei, sou formada em 
administração em de empresas, pós-graduada em matemática financeira, sou 
brasileira. 
 
2. Em seu dia-a-dia, você se sente discriminada por ser muçulmana? De que forma? 
 
R. No Brasil, sim. Eu não tenho necessidade de procurar emprego, eu tenho a minha 
própria renda, mas vejo irmãs que vão procurar emprego, mas não podem ir de hijab 
porque eles não aceitam, nas ruas as pessoas nos olham de outra maneira, e isso 
eu não sinto em outros países. Eu tive uma oportunidade de morar em Londres, e vi 
meninas que trabalhavam em banco, farmácia, no museu, muitas delas com hijab. 
No momento eu estou no Egito, mas no Brasil não acontece isso. Eu já vi duas 
pessoas que são policiais, mas não podem usar o hijab, o que não acontece na 
Inglaterra, já que lá as policiais podem usar o hijab. 
Uma vez eu peguei um taxi e o motorista ficou com medo de mim. Ele pegou uma 
cruz e começou a esfregá-la. Eu comecei a conversar com ele, mas ele estava com 
muito medo.  
 
3. Você se sente segura e confortável para realizar as orações em qualquer lugar 
quando chega o horário? 
 
R. Eu normalmente me resguardo para fazer a oração. Mas se eu tiver a 
necessidade de orar em qualquer lugar, eu vou orar. Já me deram uma dica de fazer 
a oração no provador de uma loja, por exemplo. São meios que improvisar para 
podermos fazer as orações fora de casa. 
 
4. Você já foi impedida de rezar em algum lugar ou incomodada durante a oração? 
 
R. Nunca aconteceu isso comigo, mas eu evito de rezar em lugar público em países 
que não são de maioria muçulmana, como o Brasil.  
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5. Você trabalha nos dias de Eid? Já tentou obter liberação? 
 
R. É muito difícil para as muçulmanas conseguirem essa liberação, mas eu não 
passei por isso, porque quando eu me tornei muçulmana eu já não trabalhava mais 
para ninguém. 
 
6. Você já foi agredida fisicamente por ser muçulmana? E verbalmente? 

 
R. Uma vez eu estava numa estação de ônibus, eu estava indo para Santa Catarina, 
eu estava com o meu esposo, e um rapaz ficou fazendo caretas para mim e meu 
marido ficou muito bravo, mas alhamdulillah (graças a Deus) nunca houve nada 
grave. 
O brasileiro tem uma discriminação velada. Existe muita discriminação.  
 
7. Você acha que a maneira como os muçulmanos são retratados na mídia interfere 
no modo como a população em geral os percebe? 
 
R: Sem dúvida, sem dúvida. É uma informação muito distorcida, é fora da realidade. 
Eu acho que a mídia só mostra o que interessa a eles, o que faz notícia, o que dá 
propagando, o que dá IBOPE para eles, então eles distorcem muitas coisas. Coisas 
que acontecem com os muçulmanos eles não têm o interesse de mostrar. Quando 
um indivíduo cristão mata alguém, foi o sujeito que matou, mas quando um 
‘muçulmano’ mata alguém, eles dizem que foi a “religião” que matou. A matança 
budista contra muçulmanos que houve em Myama, não foi noticiada em lugar 
nenhum, só ficamos sabendo por causa da internet. Nada foi mencionado pelas 
grandes mídias. 
 
8. Você sente que após a cobertura pela mídia de algum atentado terrorista a 
discriminação se intensifica? 
 
R. Sim. Sempre que acontece algo, cresce um ódio contra muçulmanos.  
 
9. Você acredita que está havendo uma perseguição aos muçulmanos no mundo? 
Caso sim, a que motivo você atribui isso? 
 
R. Eu acho que tem vário fatores. Um é a xenofobia, a religião também é pouco 
divulgada, mas eu acho que depende também do país e da cultura de cada país, 
porque uma pessoa mais informada, ela não tem esse problema contra nós, mas 
uma pessoa desinformada, que não tem cultura, é mais provável que tenha 
preconceito. 
Eu acho que na América do Sul tem mais preconceito do que na Europa, porque na 
Europa a religião é mais divulgada, tem mais muçulmanos, já aqui na América do 
Sul não, até porque as pessoas têm menos cultura, menos educação, e quando isso 
acontece as pessoas tendem a serem mais preconceituosas em vários âmbitos. 
 
10. Você se sente protegida pelo Estado enquanto muçulmana? 
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R. Eu espero nuca precisar, mas caso eu precise, irei procurar muçulmanas 
advogadas que conheço e não hesitarei em ir a uma delegacia. Mas eu sei o que eu 
preciso fazer numa situação dessa. 
 
11. O mundo está dando uma guinada à direita. Diversos países já editam leis 
proibindo práticas religiosas islâmicas, como a França, por exemplo, e Donald 
Trump, presidente do país mais poderoso do mundo, já começou a cumprir sua 
promessa de banir os muçulmanos dos Estados Unidos, pensamento que encontra 
eco em parte considerável dos discursos mundo afora. O que você acha que 
aguarda os muçulmanos? Como você vê essa questão? 
 
R. Isso depende muito do governante. Acho que isso é temporário, quando muda o 
governante as coisas mudam.  
Uma coisa que sempre teve, e que eu acho muito difícil terminar com o preconceito 
no mundo, mas acho que é uma coisa temporária. Insh’Allah (se Deus quiser) eu 
espero que as coisas melhorem nos EUA e na França também. 
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