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Resumo: O artigo científico em questão, transmite a mensagem analítica 
sobre o uso do véu islâmico, total ou parcial, relacionando, em 
contraponto, a sua proibição e a segurança nacional nos países europeus 
(União Europeia) e no Brasil. Para que exista tal análise, utilizou-se de 
reportagens online, entrevistas à filósofos muçulmanos e pesquisas em 
concretude às questões de fato através de fatos reais ocorridos no 
contexto internacional e nacional. Conclui-se, por esse artigo, que a 
discussão ainda tem muito a ser desenvolvido, pelo fato da existência de 
uma linha tênue entre o preconceito e a segurança nacional, 

 

(*)  Recibido: Recibido: 18/09/2019 | Aceptado: 04/12/2020 | Publicación en línea: 01/04/2021. 

 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial 4.0 Internacional 

 

1  Graduando em Direito – FDV. 
joaovmarochio@gmail.com  

2  Doutor em Direito .Direitos e Garantias Fundamentais na Faculdade de Direito de Vitória - FDV, 
Mestre em Direito Internacional e Comunitário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Especialista em Política Internacional pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo, Graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, Coordenador Acadêmico 
do curso de especialização em Direito Marítimo e Portuário da Faculdade de Direito de Vitória - 
FDV -, Professor de Direito Internacional e Direito Marítimo e Portuário nos cursos de graduação 
e pós-graduação da Faculdade de Direito de Vitória - FDV. 
mfqobregon@yahoo.com.br  

https://www.derechoycambiosocial.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:joaovmarochio@gmail.com
mailto:mfqobregon@yahoo.com.br
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


O uso do véu islâmico no contexto internacional: segurança nacional e anti-islamismo 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  11 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

possibilitando a tomada de decisão sobre a imigração e a guerra ao 
terrorismo. 

Palavras-chave: Segurança nacional, burca, véu, terrorismo, islamismo. 

 

Abstract: The scientific article in question, conveys the analytical message 
about the use of the Islamic veil, total or partial, relating, in counterpoint, 
its prohibition and national security in European countries (European 
Union) and Brazil. For this analysis to exist, it was used online reports, 
interviews with Muslim philosophers and research in concreteness to the 
questions of fact through real facts that occurred in the international and 
national context. This article concludes that the discussion still has much to 
be developed, due to the fact that there is a fine line between prejudice and 
national security, enabling decision making on immigration and the war on 
terrorism. 

Keywords: National security, burqa, veil, terrorism, Islamism. 

 

Resumen: El presente artículo transmite el mensaje analítico sobre el uso 
del velo islámico, en todo o en parte, relacionando su contraposición entre 
su prohibición y la seguridad nacional en los países europeos (Unión 
Europea) y Brasil. Para llevar a cabo dicho análisis, utilizamos informes en 
línea, entrevistas con filósofos musulmanes e investigaciones sobre 
cuestiones concretas de hechos reales en el contexto internacional y 
nacional. De este artículo se concluye que la discusión aún tiene mucho 
por desarrollar, debido al hecho de que existe una línea muy fina entre los 
prejuicios y la seguridad nacional respecto de la toma de decisiones sobre 
inmigración y la guerra contra el terrorismo. 

Palabras clave: seguridad nacional, burka, velo, terrorismo, Islám. 

 

 

 

 

Introdução 

Na análise mundial sob a perspectiva geopolítica atual, pode-se dividir o globo em 
dois: ocidente e oriente, com cada uma com a predominância de uma cultura. Vê-se, 
desse modo, a predominância da cultura árabe no oriente mundial, com a religião 
islâmica como a religião “conflitante” com a cultura ocidental, no quesito da 
imigração e circulação interna de pessoas. 

Por esse motivo, quase de forma inevitável, explodiram discussões sobre o 
formato laico dos países europeus quanto a forma de tratamento sobre religiões tão 
diferentes das existentes no território nacional. Medidas foram tomadas a ponto de 
transformar o estado, antes marcado pela intolerância de religiões diferentes da 
existente no território, em laico, defendendo a não intervenção do estado em 
assuntos religiosos e liberdade de culto. 

Nesse aspecto, o Brasil também se destaca, tendo um passado de liberdade 
religiosa, mas tendo uma religião oficial no país, a católica. Ao passar dos anos, 
imitando a laicidade dos países europeus e da América do Norte, a liberdade 
religiosa somou-se a não intervenção do estado em assuntos religiosos. Apesar 



João Victor Marochio de Freitas  
Marcelo Fernando Quiroga Obregón 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  12 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

disso, restam-se críticas a intrínseca existência da religião no poder executivo, 
legislativo e judiciário.  

Dessa forma, em um primeiro momento, deve-se propor como o véu se 
apresenta no contexto mundial, com seus respectivos tipos (como é o caso da burca), 
origem histórica e sua predominância na religião islâmica (cultura árabe). Mais 
ainda, cabe necessário as observações quanto a diferença entre a tradição do uso do 
véu e sua mudança na sociedade para chegar ao seu uso atual, através da alteração 
de paradigmas socioeconômicos (riqueza). 

Em um segundo momento, fica evidente destacar, de forma breve, como o véu 
se apresenta no contexto atual mundial, principalmente seus países de origem, 
destacando quais países ainda utilizam tais tradições e quais estão flexíveis quanto 
ao seu uso. Por esse motivo, apresentar opiniões do público masculino e feminino 
sobre o assunto, em cada país com tal cultura, torna-se essencial para demonstrar o 
contexto geopolítico que se encontra a proibição de tais vestimentas no mundo 
ocidental.  

Mais ainda, repara-se em diferenças e similitudes quanto a forma de estado do 
Brasil e dos demais países europeus de forma geral, em que se pode, na antiguidade, 
apresentar uma religião oficial do país, enquanto hoje, uma forma laica 
predominantemente. Ocorre a introdução, desse modo, da forma com que os países 
da União Europeia lidam e continuam lidando com as diferentes religiões que 
habitam seu território.  

Após esse diálogo com a religião e o Brasil e a União Europeia, cabe destacar a 
segurança nacional de alguns países europeus, a fim de demonstrar como a religião 
(principalmente islâmica) pode afetar o desenvolvimento de métodos 
antiterroristas. Entretanto, como a utilização do argumento sobre segurança do país 
afeta o aumento de ideais anti-islâmicos, xenofobia e preconceitos migratórios, 
piorando a vida de muçulmanos no continente europeu. 

Ainda sobre o assunto do terrorismo, necessita-se ponderar até que ponto o 
uso do véu traz uma ameaça ao Estado europeu, visto os relatos atuais de mulheres 
usando véu em atentados terroristas e municiadas juntamente com terroristas do 
sexo masculinos, aparentemente mais fáceis de identificação. 

A França, como um dos primeiro país e a iniciar a discussão do assunto, recebe 
a maior quantidade de críticas, tanto favoráveis quanto desfavoráveis, sobre seu 
método de tratar o assunto da circulação de mulheres usando o véu islâmico. Por 
esse motivo, mostra-se as decisões da corte europeia quanto ao assunto iniciado na 
França e seguida de vários outros países europeus e africanos, não deixando de lado 
casos concretos de mulheres vítimas das decisões francesas e europeias de forma 
geral. 

Por fim, aparente é a fala das consequências que as proibições da burca e 
demais véus trouxe para o continente europeu e para o mundo, com relatos 
concretos de estudiosos da área, voltando ao debate da necessidade do uso de tais 
vestimentas para se declararem detentoras da fé islâmica. 

 

1. O que é a burca no contexto mundial e religioso 
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Um dos assuntos ainda polêmicos na sociedade internacional é a burca, também 
chamada, na mesma língua portuguesa, de burka ou burqa. Mesmo sendo uma 
tradição cultural e religioso desde o surgimento da religião Islâmica, ao passo que a 
globalização se estende aos países mais tradicionais, a sociedade, e principalmente 
parcela do gênero feminino, se modifica racionalmente pela liberdade de expressão 
e visual do corpo feminino.  

Apesar do conflito existente dentro da cultura Árabe acima mencionado, mais 
polêmico ainda é quando tal assunto toca na cultura ocidental (explicada 
posteriormente no presente artigo). Ou seja, quando a imigração, tanto na forma de 
turismo quanto na forma de mudança permanente “toca” no mundo ocidental, entra 
em questão preconceitos, racismos, atentados terroristas, medidas antiterroristas, 
dentre outros. 

 

1.1. Origem e cultura do véu islâmico   

Na origem da “burca” na cultura Árabe, de forma mais correta, deve-se fazer 
referência ao termo hijab, que está presente no mundo Islâmico para caracterizar 
qualquer vestimenta que seja necessária para tapar partes do corpo consideradas 
necessárias de cobertura, como estabelecia pela religião Islâmica. Assim, como 
reafirma David Alameda, redator da página El País: 

O termo hijab, de origem árabe e por isso utilizado em todo o mundo islâmico, não se 
refere a uma peça específica. Hijab quer dizer "cobertura" ou "roupa que tape" e por 
este motivo os muçulmanos falam de "respeitar o hijab" para referir-se à lei de cobrir o 
corpo das mulheres. A ideia básica é cobrir os cabelos, mas também o corpo feminino 
(ALAMEDA, 2016) 

Por esse motivo, embora a palavra “burca” não apareça no principal livro 
sagrado da religião Islâmica, o Alcorão, as diversas denominações como hijab, 
purdah, “chador”, nekad ou niquad, shyla, al-mira, dentre outro, se referem ao 
mesmo ato de cobrir parte do corpo feminino. Assim, o que muda nas denominações 
acima é a região e a quantidade do corpo que será coberto, sendo, quanto mais 
tradicional a região/cultura, mais coberto será o corpo da mulher (ALAMEDA, 
2016). 

O véu que se assemelha hoje à burca não tem origens islâmicas, sendo 
percebidas em culturas antigas como as indo-europeias, especificamente os hititas, 
gregos, romanos e principalmente persas. Esse último introduziu o véu nos 
mulçumanos tais práticas de vestuário, em que mulheres da classe alta mantinham 
o costume de usar a burca, sendo para as classes mais pobres, proibida (DASHU, 
2018). 

A contrário senso, ao passar dos anos, como condiz Max Dashu, em 2018, 
relata: 

A forte associação do véu com o ranque de classes, assim como uma divisão 
urbana/camponesa, persistiu historicamente até o século passado. Nessa altura, 
mulheres mais privilegiadas começaram a rejeitar o véu, como a feminista egípcia Huda 
Sharawi, enquanto a mulher pobre o adotava cada vez mais como um ingresso à 
mobilidade ascendente. (Uma dinâmica semelhante ocorreu com a amarração de pés na 
China moderna.) 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/07/internacional/1433670763_722865.html
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Primordialmente, a burca (englobando aqui todas suas variedades), começou 
a ser utilizado quanto a status social no século XVIII e XIX pelas tribos pashtuns, sem 
constar relação com a religião Islâmica. Por outro lado, tornou-se obrigatório o seu 
uso para mulheres no regime talibã na região do Afeganistão por volta de 1995 e 
2001, relacionando, nesse caso, com a religião (BEZERRA, 2017).  

 

1.2. Situação atual do uso do véu     

A diferenciação atual do véu de uso Árabe são a Burca: sendo o véu mais 
conservador, cobrindo todo o corpo, deixando a mostra os olhos, atrás de uma rede, 
comum no Afeganistão; Niqab: sendo proveniente da palavra “máscara”, em que 
deixam os olhos a mostra; Chador: denominado pela palavra “tenda”, sendo 
semelhante a uma Burca, mas deixando a mostra o rosto e os pés da mulher; Al-
Amira: parecido com uma toca, cobrindo o somente os cabelos e o colo, utilizada de 
forma comum nos países ocidentais; Véu simples: ocultando somente parte do 
cabelo, deixando a outra parte do cabelo a mostra, comumente utilizada no Irã 
(OPINIÃO E NOTÍCIA, 2014). 

Apesar disso, diferentemente do auge do conservadorismo islâmico, hoje, tem-
se a mudança de ideologia sobre o uso do véu, sendo, analisando os países como 
Tunísia, Egito, Turquia, Iraque, Líbano, Paquistão e Arábia Saudita:  

(...) O país que mais apoia o visual sem véu é o Líbano, mas esse resultado é controverso, 
já que um quarto dos entrevistados se denominou cristão. A Turquia, onde há décadas 
existe uma competição entre laicos e conservadores, ficou em segundo lugar. Em 
terceiro aparece a Tunísia, onde a maior parte da classe média adotou o estilo europeu. 
Já os países que mais apoiam o uso da Burca foram Arábia Saudita e Paquistão. 

Mas o fato mais interessante foi a segunda parte da pesquisa. Os entrevistados foram 
questionados se as mulheres deveriam ter o direito de se vestir como quiserem. Na 
Tunísia e na Turquia, 52% responderam afirmativamente; no Líbano, 49%; na Arábia 
Saudita, país que mais apoiou o uso da Burca, esse percentual cai para 47%; no Iraque, 
27%; no Paquistão, 22%; e no Egito, 14% (OPINIÃO E NOTÍCIA, 2014) 

Assim, percebe-se, atualmente, que movimentos anti-conservadoristas como o 
movimento feminista e a liberdade de expressão religiosa ganham espaço nos 
principais países anteriormente considerados conservadores, como mostrado na 
pesquisa acima, originalmente feita pelo jornal americano The Washington Post, por 
Max Fisher em 2014.    

Mais ainda, com a entrada de trabalhadoras mulheres no mercado de trabalho 
do mundo globalizado, tornou-se inviável o uso de determinados véus, como a Burca 
(que cobre o corpo por completo), para trabalhos e estudos acadêmicos em 
dimensão internacional, especificamente tratando-se da cultura ocidental. Por esse 
motivo, ocorre uma possibilidade de relativização, ao passo que de um lado, pode-
se deixar de usar véus que cobrem grande parte do corpo, mas de outro lado, deve-
se utilizar-se de algum tipo de vestimenta para cobrir parte do corpo (DASHU, 
2018).  

 

 

2. O direito à liberdade de expressão religiosa  
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Mesclando as diversas interpretações de liberdade religiosa entre os países, ainda 
assim torna-se complexo as diferentes interpretações entre a liberdade no mundo 
ocidental e no mundo oriental, por assim dizer. Por essa razão, deve-se isolar toda e 
qualquer influência que a cultura ocidental impôs e continua impondo no mundo na 
cultura oriental, este sendo o berço do islamismo e da cultura da burca. 

Por outro lado, deve-se ponderar os conceitos de liberdade para ambas as 
culturas (ocidentais e orientais) para uma comum ideia de livre arbítrio pessoal. Por 
exemplo, uma mulher islâmica pode se auto considerar livre quando passa a vestir 
a burca que a cobre por completo, sendo que, no mesmo sentido, uma mulher dos 
Estados Unidos se sente livre ao desfilar em uma praia seminua ou usando somente 
roupas de banho. 

 

2.1. No Brasil e na união europeia 

O direito à liberdade religiosa, no Brasil, se estabelece no artigo 5°, inciso VI da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em que é apresentado como 
um direito fundamental, in verbis: “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” 

Diferentemente da Constituição Imperial do Brasil de 1824, a Constituição 
Federal vigente hoje não pressupõe uma religião oficial no território nacional, como 
explicam Felipe Kachan, Advogado de Mercado de Capitais do escritório Mattos 
Filho e Talita de Carvalho e Danniel Figueiredo, membros da equipe de Conteúdo do 
Politize: 

Isso significa que os governos não podem agir no sentido de obrigar as pessoas a 
adotarem uma ou outra religião ou de proibir os cidadãos de seguirem uma crença e 
participarem de cultos, por exemplo. Assim, os brasileiros e estrangeiros que se 
encontrem no território nacional, devem ter a liberdade de escolher se serão católicos, 
evangélicos, umbandistas, espíritas ou adeptos de qualquer outra religiosidade. 

E é claro, também é um direito de todos optar por não seguir uma religião se assim 
desejarem. A Constituição de 1988, ao garantir a liberdade de consciência, além de 
prever a liberdade para as pessoas escolherem sua religião e exercerem a sua fé, 
garantiu também o direito de não ter religião ou de ter convicções filosóficas que não 
estejam vinculadas à alguma religião (CARVALHO, FIGUEIREDO, KACHAN, 2019). 

Nesse passo, em outras palavras, o Estado brasileiro é considerado laico. 
Entretanto, não se pode conceituar igualmente o estado laico com a liberdade de 
crença e liberdade religiosa, visto que existe a possibilidade de o país adotar uma 
religião oficial e pregar a liberdade de culto, religião e expressão religiosa. Como 
exemplo, tem-se o Brasil Imperial (Constituição Federal de 1824), em que a religião 
oficial no Brasil era a Católica e a religião protestante na Inglaterra, que até os dias 
de hoje considera-se a religião oficial do Reino, não impedindo, em ambos os casos, 
de cultivar a liberdade de culto de outras religiões (CARVALHO, FIGUEIREDO, 
KACHAN, 2019). 

Semelhante caso ocorre a Dinamarca: 

Conforme apontado pela ACN, também em um Relatório de Liberdade Religiosa (2018), 
a Igreja Evangélica Luterana é a Igreja nacional e deve ser a Igreja do monarca. Apesar 
de os religiosos deste grupo terem alguns direitos especiais, como o direito de 

https://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/
https://www.acn.org.br/relatorio-liberdade-religiosa/dinamarca/
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realizarem casamentos e batizados, isenções fiscais e autorização de residência para 
membros do clero, a Constituição garante a liberdade de crença religiosa – desde que 
não vá contra a “moral e a ordem pública” – assim como a liberdade de congregação 
(CARVALHO, FIGUEIREDO, KACHAN, 2019). 

Como estado laico, o Brasil, em teoria, propõe o ideal de separar os três 
poderes (executivo, legislativo e judiciário) de qualquer religião existente, não 
impedindo que os membros desses poderes exerçam seu direito de culto sobre a 
religião que bem entenderem. Por esse lado, o Brasil constou o direito a liberdade 
religiosa como direito fundamental e cláusula pétrea constitucional, ao passo que 
tenta assegurar a diversidade religiosa juntamente com a não interferência estatal 
nos assuntos religiosos, deixando o estado como mero representante de assuntos 
fáticos da vida e bem-estar. 

Já na União Europeia, no momento de sua criação, em 1957, com o intuito de 
impossibilitar novos conflitos como as guerras que a assombrou no passado, 
preconizou uma zona de paz fundada na liberdade. Assim, uma constituição tornou-
se necessária para juntar os diversos países que agora integravam um pacto, 
aumentando significantemente a diversidade cultural, social e religiosa (AMORIM, 
FRÓZ, GANDELSMAN, MONTEIRO, 2014). 

Não se mantendo, desse modo, à somente direitos internos de cada país, visto 
que o pacto formado (EU) abrangia um número bem maior de países componentes 
dele. Por assim dizer, a união de tais países da Europa quebrou a forma ultrapassada 
de total independência nacional, abrindo precedentes para a discussão sobre 
direitos interpessoais de estrangeiros. 

Desse modo, comparando as medidas adotadas na União Européia e no Brasil, 
opina Matheus Lini Segura: 

Assim sendo, não seria preciso um grande aprofundamento na legislação para, logo de 
início, atentarmos para a inconstitucionalidade da referida lei francesa. Ainda que não 
possamos interpretar os princípios constitucionais isoladamente, devendo sempre 
ponderarmos com os demais princípios e bens jurídicos tutelados, não vejo como tal lei 
poderia ser considerada constitucional. A menos que o legislador conseguisse 
demonstrar com mais clareza o efetivo risco que o uso de tais vestimentas possa trazer 
à coletividade, o que não se demonstrou no caso concreto, não vejo outra possibilidade 
de aceitação de tal ordenamento (SEGURA, 2012). 

Desse modo, constata-se que o Brasil, de certo modo, realiza processo reverso 
ao europeu, se afastando do Estado laico, ao momento que permite símbolos 
religiosos dentro de órgão públicos como, por exemplo, o crucifixo católico dentro 
de salas de audiência do poder judiciário. Mais ainda, nas cédulas do Real e no 
preambulo da Constituição Federal de 1988, constata-se o distanciamento do estado 
laico e aproximação de um estado religioso (SEGURA, 2012).   

 

2.2. União européia e a segurança nacional  

Apesar da União Europeia estar de acordo com assegurar a liberdade religiosa 
em seus territórios, principalmente das diversas expressões religiosas árabes, o 
conflito de interesses vai de encontro aos princípios ocidentais, como o uso da burca 
por exemplo. Assim, mais especificamente quanto aos direitos das mulheres, o 
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“avanço” nos direitos das mulheres ocorreu de forma diferente no mundo ocidental 
e no mundo oriental (AMORIM, FRÓZ, GANDELSMAN, MONTEIRO, 2014). 

Para explicar a proibição do uso de alguns tipos de véu em alguns países da 
Europa, os argumentos utilizados foram a proteção a segurança europeia e a 
proteção a democracia, como explica Matheus Pimentel, em sua revista online 
“Nexo”:  

O discurso comum é que não se trata de uma discriminação religiosa contra 
muçulmanos, mas sim é uma maneira de preservar a laicidade e os valores dos países 
europeus. Nessa visão, os véus seriam tanto uma manifestação religiosa no espaço 
público quanto uma forma de opressão contra as mulheres.  

Esconder o rosto em público, segundo esse entendimento, vai de encontro à ideia de 
uma sociedade aberta, além de oferecer riscos de segurança (PIMENTEL, 2017). 

Atualmente, são sete os países europeus que proíbem, de forma nacional ou 
local, o uso do véu, de forma total ou parcial (quanto a vestimenta). Assim, explica 
novamente Matheus Pimentel em sua reportagem: 

França, Bélgica, Holanda, Bulgária, Letônia e Áustria são os países europeus com 
legislações de abrangência nacional contra os véus que cobrem o rosto em lugares 
públicos. Em alguns países (como Itália, Alemanha e Suíça) existem restrições legais a 
nível local (em algumas cidades ou regiões) ou decisões judiciais que proíbem o uso do 
véu em situações específicas — por exemplo, por professoras, funcionárias públicas ou 
em universidades e prédios oficiais. Há casos em que as restrições valem para todo tipo 
de véu, não só os que cobrem o rosto (PIMENTEL, 2017). 

Concretamente, na Holanda, em junho de 2018, decidiu pela proibição parcial 
do uso da burca e do niqab em todo território nacional sob pena de 150 euros de 
multa. O termo “parcial” foi utilizado na lei pelo fato da proibição, diferente da 
França, ser restrita aos espaços como escolas, hospitais, transportes públicos e 
prédios públicos, sendo liberado o uso do véu nos demais locais (DA REDAÇÃO, 
2019).  

Na prática, também afirma a reportagem da Veja: 

Os motoristas de ônibus e trens têm a obrigação de não permitir a entrada de uma 
pessoa com o rosto coberto, mas não estão autorizados a fazer a lei ser cumprida. Por 
isso, as empresas de transporte deixaram claro que os motoristas informarão aos 
passageiros sobre a proibição, mas evitarão qualquer tipo de confronto com eles, e 
também não irão parar o veículo até a chegada da polícia para não atrasar a viagem. 

Por sua vez, a polícia, após consultas com o governo em Haia, já indicou em uma nota 
que não irá atrás “de um trem em movimento onde uma pessoa está infringindo a lei 
por cobrir o rosto” e lembrou que entrar em um delegacia com um burca ou capuz é 
“descumprir a norma” (DA REDAÇÃO, 2019).  

Entretanto, passando a valer a lei holandesa somente no dia 01 de agosto de 
2019, após inúmeras discussões, autoridades do país alegam que não irão cumprir 
a lei em vigor, contrariando normas transmitidas pela polícia do país. Como 
exemplo, a prefeita de Amsterdã, Femke Halsema se pronunciando desde o começo 
das discussões em 2018 contra a imposição da multa e até a prisão no caso de 
descumprimento (DA REDAÇÃO, 2019). 

No caso da França, especificada no tópico seguinte, através da lei que proíbe o 
uso da burca e do niqab em 2011, enfrentou perante o Tribunal Europeu de Direitos 
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Humanos, processo apresentado por uma jovem francesa de origem paquistanesa, 
apoiado por um grupo de advogados britânicos (G1, 2014). 

A questão foi apresentada à Corte na Grande Sala do Tribunal de Estrasburgo 
no dia 1° de junho de 2014, em que opinou de forma polêmica sobre o assunto, a ver 
pela reportagem do G1 em 2014: 

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos entende a necessidade das autoridades "de 
identificar aos indivíduos para prevenir atentados contra a segurança das pessoas e dos bens 
e lutar contra a fraude de identidade". 

Os juízes rejeitaram o processo movido por uma jovem, nascida em 1990 e que diz usar 
burca, que cobre todo o corpo e tem uma tela para os olhos, e o niqab, um véu negro da cabeça 
aos pés, com uma pequena abertura na altura dos olhos (G1, 2014). 

Dessa forma, a Corte foi de encontro a liberdade absoluta de religião ao 
priorizar a segurança nacional ao uso do véu. Ao passo, ganha contorno à esse 
argumento, a explicação que tal lei não é anti-islâmica ou anti-imigração, visto que 
não foi proibido somente a burca ou o niqab, mas sim todo e qualquer objeto que 
obstrua a identificação total do rosto do indivíduo.  

Críticas à lei contestam que a lei seria mais voltada a questões políticas do que 
a questões relativas à segurança nacional. Isso pelo fato de somente existirem dois 
tipos de véus que obstruem de forma total o rosto, a burca e o niqab. Por isso, uma 
minoria de usuários seria afetada de forma prática pela lei, sendo uma decisão 
nacional xenofóbico e anti-imigração, com essa última, já culturalmente atestada na 
opinião popular (G1, 2014).  

 

2.3. Terrorismo e o véu  

Muito embora exista a discussão sobre a xenofobia europeia quanto à cultura 
árabe e religião islâmica, argumentos para proibição são provenientes de ameaças 
e ataques terroristas. Como mostra a notícia do El Pais de 2016: 

Os ministros democrata-cristãos do Interior da Alemanha apresentaram na sexta-feira 
uma proposta para elevar a segurança no país, que inclui proibir que mulheres 
muçulmanas usem em espaços públicos, como escolas ou tribunais, um véu que cobre 
o rosto. A proposta foi feita depois dos atentados perpetrados por refugiados e a poucos 
dias de eleições regionais (MULLER, 2016) 

Na mesma medida, alguns municípios da Espanha (16 no total), antes de 2013, 
tentaram impor medidas proibitivas sobre o uso da burca, motivando a segurança 
da sociedade, visto os ataques terroristas. Entretanto, tais medidas não se 
consumaram, visto a decisão da Corte Suprema da Espanha em 2013, em que 
determinaram a improcedência da possibilidade de os municípios regularem tais 
medidas, que afetam diretamente a liberdade religiosa (CARRANCO, 2016) 

Muito embora possa se falar da liberdade religiosa, deixando de lado a 
discussão anti-islâmica, provas sobre o uso da busca por mulheres para realização 
de ataques terroristas foram relatadas desde 2012. Filmes e imagens foram 
divulgados por toda a internet mostrando grupos de recrutamento de muçulmanas 
portando armas de grande calibre e explosivos sendo, elas escolhidas, pelo fato de 
serem consideradas mais discretas e levantarem menos suspeitas (R7, 2012) 

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/16/internacional/1471347181_490989.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/16/internacional/1471347181_490989.html


O uso do véu islâmico no contexto internacional: segurança nacional e anti-islamismo 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  19 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

De forma contrária, afirma Matheus Lini Segura: 

O argumento de que a proibição visa, também, aumentar a segurança nacional parece 
pouco crível. Desde quanto terroristas, islâmicos ou não, precisaram se esconder em 
véus para bombardear escolas, mercados, demais lugares públicos? Fosse este o real 
objetivo da lei, deveria abranger diversos outros acessórios que possam mascarar a 
identidade do indivíduo, como os capacetes, vestidos muito longos, e uma série de 
pormenores, que tornariam a lei objeto de crítica de toda a população francesa 
(SEGURA, 2012). 

Nesse contexto, por vezes entra-se em discussão até que ponto os países 
europeus estão declarando uma guerra cultural com o mundo árabe através do 
preconceito, xenofobia e anti-islamismo ou somente se protegendo contra uma 
recorrente ameaça à segurança nacional e o terrorismo desenfreado que aumenta a 
cada dia, através de novas técnicas e novos personagens.  

 

2.4. O pioneirismo frances na proibição do véu 

A questão referente à proibição do uso do véu que cobre integralmente o rosto 
na França ganha destaque no cenário internacional por ter sido o primeiro país 
europeu a adotar tais medidas, gerando inúmeras polêmicas. Dentre elas, a punição 
pelo uso do traje, de 150 euros, e a multa de 30.000 euros e um ano de prisão no 
caso de obrigar outro indivíduo a utilizar o véu (SCHUCK, 2013). 

Historicamente, na França, medidas consideradas antirreligiosas são 
recorrentes no país, usando a justificativa da laicidade do país, com o exemplo da 
proibição de símbolos religiosos em instituições públicas de ensino em 2004. Nesse 
contexto, pode-se relacionar a lei contra símbolos religiosos “ostensivos” de 2004 
com a proibição do véu em 2011, pelo fato do véu ser considerado um símbolo 
Islâmico, em que a mulher carrega em todos os lugares que ela vai (SCHUCK, 2013). 

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) manifestou a permissão de 
empresas europeias poderem proibir o uso de símbolos religiosos dentro das 
empresas, incluindo qualquer tipo de véu islâmico. Como exemplo, o TJEU foi 
acionado para tratar sobre dois temas: uma recepcionista belga (Samira Achbita) 
despedida em 2006 por ter começado a usar o véu; e a francesa Asma Bougnaoui, 
demitida pelo fato de um cliente ter se recusado a ser atendido por uma atendente 
que usasse o véu (BORGES, 2017). 

Sobre essa situação, explica Liliana Borger na reportagem de Público quanto a 
recepcionista Samira Achbita: 

No caso da trabalhadora belga, o tribunal entende que a empresa definiu uma regra 
geral para todos os trabalhadores, "impondo, de forma geral e indiferenciada, uma 
neutralidade no vestuário", com o objectivo de projectar uma imagem de "neutralidade 
política, filosófica e religiosa nas suas relações com os clientes".  

Ainda assim, o TJUE insta o tribunal belga a avaliar quando é que empresa definiu esse 
código de vestuário e se essa decisão não visou impedir especificamente que Samira 
Achbita usasse o véu (BORGER, 2017). 

Já quanto a francesa Asma Bougnaoui:  

Nesta situação, o TJUE remete, antes de mais, o caso para o tribunal francês que julgou 
o processo em primeira instância, afirmando que lhe cabe avaliar se havia um 
regulamento interno a proibir o uso de símbolos políticos e religiosos.  

https://jus.com.br/956404-matheus-lini-segura/publicacoes
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"Na ausência de tais regulamentos, a vontade de um empregador em ter em 
consideração os desejos de um cliente que não quer ser atendido por uma funcionária 
que usa o véu islâmico não pode ser considerada como uma exigência ocupacional que 
escape à definição de discriminação", sublinha o tribunal, para quem "só em 
circunstâncias muito particulares" "características relacionadas com a religião podem 
constituir uma exigência ocupacional genuína e determinante" (BORGER, 2017). 

Até esse momento, essas situações ocorriam isoladamente nos países 
europeus. Entretanto, com o projeto de lei francês em 2010 (aprovado em 2011) 
proibindo qualquer símbolo religioso em locais públicos, como é o caso do véu, 
outros países europeus como a Áustria, Bélgica, Holanda, acompanharam a França 
na questão da laicidade, apesar das leis adotarem proporções diferentes da pioneira 
França (SIZA, 2017). 

A discussão já transcendeu a esses países, passando pelos países como a 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Bulgária, Itália e Espanha, com argumentos a 
favor e contra, como finaliza Rita Siza:  

O debate público sobre o direito ou não ao uso do véu islâmico já passou pela Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Holanda, Bulgária, Itália ou Espanha, e os argumentos invocados – 
contra ou a favor – têm sido habitualmente os mesmos: são os princípios da laicidade, 
secularismo ou neutralidade religiosa versus os direitos de liberdade de expressão ou 
de religião. Mas o tom do debate tem aquecido, e cada vez mais à medida que o 
continente absorve mais populações muçulmanas e que as lutas partidárias e 
campanhas eleitorais se focam nas matérias da imigração e da identidade nacional. 

 

3. Consequência da proibição do véu 

Por um lado, tem-se tais proibições dos países ocidentais (europeus) quanto ao uso 
do véu para garantia da segurança nacional e laicidade estatal, e por outro, as 
consequências do não uso da burca, na vida da mulher como: religião, família, 
parceiro e psique. Mais ainda, historicamente, o véu tornou-se obrigatório nas 
culturas islâmicas, sem necessariamente fazer parte de sua origem, como defende o 
teólogo islâmico Khaled Abou El-Fadl, na matéria do professor Junaid Jahangir do 
Huffpost:  

El-Fadl considera irônico que o hijab tenha se tornado "simbólico da 
identidade islâmica", pois para ele o véu "não faz parte das bases da fé 
islâmica" (...) E chama a atenção para o fato de que as escravas ficavam 
com a cabeça descoberta. Logo, para os juristas clássicos, o que estava 
em questão com o código de vestimenta não era a sedução sexual, mas o 
status social (JAHAGIR, 2017) 

Por assim dizer, em uma ideologia reversa, nos casos apresentados nos países 
da União Europeia, o uso da burca nessas culturas, atrairia a atenção para a mulher. 
Isso sendo, então, contrária a ideologia islâmica do uso da burca, que usa como o 
motivo de sua utilização a decência feminina de não ser notada, viver discretamente 
e prezar a simplicidade. Em outras palavras, a mulher deve, através do uso do véu, 
não ser cobiçada e nem desejada por aqueles diferentes de seu marido (JAHAGIR, 
2017). 

Nesse sentido, ainda afirma Junaid Jahangir, sobre o clérigo xiita Ahmad 
Ghabel e o teólogo islâmico Nasr Abu Zayd sobre o uso do véu: 
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O clérigo xiita já falecido, que tinha o título eminente de Hojjat el-Islam (autoridade 
sobre o Islã), propôs dez argumentos em defesa da visão de que cobrir a cabeça não é 
obrigatório, mas recomendado. Ele opinou que não há consenso entre juristas quanto a 
se os cabelos fazem parte das awrah (partes íntimas) que precisam ficar cobertas. 

(...) 

Segundo o falecido Abu Zayd, tanto as awrah (partes íntimas) quanto o hijab (véu) são 
sujeitos a normas socioculturais; logo, não são fixos, mas podem mudar. Ele opinou que 
essas duas questões não são sujeitas a normas do Islã, mas que são específicas da 
cultura árabe. 

Desse modo, complementa a reportagem da BBC, que entrevistou a síria Dana 
Albalkhi, 27, que está há três anos no Brasil, em que revela sua vestimenta como 
forma de acreditar na fé, não se sentindo obrigada a utilizar por opiniões alheias a 
sua cultura que defende. Assim, Dana vê o uso da burca como símbolo de algo que 
acredita, não a atrapalhando a encontrar um marido por amor, ou realizar qualquer 
outra função social (FAGUNDEZ, 2016). 

Entretanto, nem tudo se resume a opinião da mulher que, como já enaltecido, 
por diversas vezes é obrigada a utilizar as vestimentas, sob pena de linchamento 
público (apedrejamento), isolamento social (desemprego) e familiar (abandono 
afetivo e sustentável.  

 

Considerações finais 

Como término de artigo, a apresentação mostra uma tentativa de análise crítica 
acerca da situação que, apesar de iniciado na década passada, ainda sim causa 
repercussões até o dia de hoje. Isso pois, com a proibição do uso do véu na França, 
criou-se precedentes para outros países adotarem postura semelhante, mesmo que 
isso significasse o fim da circulação de mulheres em determinados lugares. 

Em uma lógica cronológica, coube observar que nem todos os tipos de véu da 
religião islâmica foram proibidos de serem usados em determinados países da União 
Européia. Assim, ao apresentar os variados tipos de véu, pode-se averiguar que 
somente os véus tratados nas leis europeias, como os que cobre o corpo todo ou 
somente o rosto, são proibidos. 

Assim, a origem da vestimenta, dada em seu início pelos plebeus e depois pela 
elite, representa a desvinculação do uso do véu com a religião islâmica. Sendo, então, 
apresentada nas diversas culturas e religiões, como a católica, o véu é dado como 
símbolo de uma religião anos após seu surgimento, não mencionada no livro 
sagrado islâmico, O Alcorão, e muito menos dado como obrigatório. Por isso, a 
interpretação religiosa é de ser opcional a mulher islâmica cobrir determinadas 
partes de seu corpo para não ser cobiçada.  

Por assim dizer, entre em conflito a ideia de segurança nacional que cada país 
tem direito de estabelecer e a liberdade religiosa e de expressão, que o indivíduo 
tem ao nascer, estabelecido como direito humano. Mais ainda, começa-se a 
questionar se o argumenta do combate ao terrorismo seria um argumento forte para 
ultrapassar esse direito humano de fé, visto que, o véu, apesar de usados em ataques 
terroristas, representam um número ínfimo de estratégia terrorista. 

http://www.zibamirhosseini.com/documents/mir-hosseini-book-chapter-hijab-choice.pdf
http://www.ukm.my/ijit/IJIT%20Vol%205%202014/IJIT%20Vol%205%20June%202014_8_62-70.pdf
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Nesse contexto, cabe revelar que a União Europeia, em discursos recorrentes, 
não está satisfeita com a grande quantidade de imigração que ocorre proveniente 
dos países árabes, principalmente os refugiados de guerra. Por isso, liga-se o fato 
dessa inconformidade migratória com a estratégia de limitar a cultura árabe no 
território, criando uma verdadeira barreira cultural. 

Porém, não é possível negar as novas estratégias terroristas, em que mulheres 
muçulmanas aparecem portando armas de grande porte e fazendo parte de grupos 
extremistas terroristas. Assim, o medo populacional europeu quanto a tais notícias 
torna-se real, ganhando, a proibição do véu, apoio popular, como militares, policiais, 
juízes e outros empregadores do direito/polícia. 

Durante a realização do artigo, pode-se deparar com inúmeras notícias, antigas 
e atuais, o que mostra a importância do assunto no contexto internacional. Fato, esse 
que, ao criar compatibilidade com a realidade internacional e brasileira, polemiza o 
assunto as vezes esquecido pela comunidade. Por isso, de grande importância é o 
papel da mídia internacional ao relatas fatos ocorridos em outro continente, 
possibilitando a análise crítica por parte dos acadêmicos. 

Não obstante, vê-se que o Brasil, apesar de até o momento não possuir leis 
contrárias ao véu, possui texto normativo Constitucional semelhante ao europeu, 
geradas também pelas influências desses países. Por tal razão, é perceptível a 
cultura ocidental se tornando cada vez mais una e parecida, gerando uma opinião 
única sobre o assunto em debate.  

Nesse contexto, finaliza-se o raciocínio gerado pelo conflito de interesses com 
a seguinte reflexão: será que a liberdade de expressão através de uma vestimenta 
dada como religiosa seria um atentado absoluto contra uma nação, mesmo sem 
apresentar provas de perigo? Simplesmente poderá a mulher muçulmana ser 
condenada (a retirada das vestes) sem ao menos mostrar indícios de ataques contra 
o estado de direito? 

 

Referências 

ALAMEDA, David. Como Identificar os diferentes tipos de véus islâmicos. 
Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/16/internacional/1471347181_
490989.html>. Acesso em: 18 ago. 2019.  

BEZERRA, Katharyne. O que é uma burca e por que se usa? Saiba mais sobre 
esse assunto. Disponível em: <https://www.estudopratico.com.br/o-que-e-
uma-burca-e-por-que-se-usa/>. Acesso em: 18 ago. 2019.   

DASHU, Max. Feminismo Islâmico: a história/origem do véu. Disponível em: 
<https://medium.com/qg-feminista/feminismo-isl%C3%A2mico-
a413f92bf6b9>. Acesso em 20 ago. 2019. 

OPINIÃO E NOTÍCIA.Diferentes países do Oriente Médio opinam sobre o uso 
do véu islâmico. <http://opiniaoenoticia.com.br/internacional/diferentes-
paises-do-oriente-medio-opinam-sobre-o-uso-do-veu-islamico/>. Acesso em 
20 ago. 2019. 



O uso do véu islâmico no contexto internacional: segurança nacional e anti-islamismo 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  23 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

FISHER. Max. This fascinating chart shows how Middle Easterners think 
women should dress. Disponível em: 
<https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/01/08/thi
s-fascinating-chart-shows-how-middle-easterners-think-women-should-
dress/?noredirect=on&wpisrc=nl_cuzheads>. Acesso em: 22 ago. 2019. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 22 ago. 2019. 

CARVALHO; FIGUEIREDO; KACHAN. Talita; Danniel. Felipe. INCISO VI – 
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