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Ações Afirmativas Islâmicas E Seus Desdobramentos Online 

 

 

Mayra Sousa Resende1 

 

Este trabalho analisa o World Hijab Day e outras ações afirmativas por parte de mulheres muçulmanas sobre o 

uso de vestes religiosas. A intenção é conhecer os artifícios usados atualmente pelas mulheres muçulmanas para 

reverter a imagem negativa que o mundo Ocidental tem sobre elas e suas roupas e o impacto disso nas mídias 

digitais, além da acepção entre as não-muçulmanas. Apesar do crescimento das ações afirmativas e sua fácil 

dispersão pelo mundo digital, averigua-se que o preconceito para com a mulher muçulmana ainda é majoritário 

entre as mulheres Ocidentais. O objetivo do artigo é analisar como se dá o processo de tentativa de 

transformação dessa imagem feminina islâmica, além de observar o impacto dessas medidas entre mulheres não-

islâmicas e a potencialidade delas. Isso é realizado através da etnografia virtual (ou netnografia). Os resultados 

obtidos até o momento apontam que as discussões acerca do uso da veste islâmica estão se tornando mais 

embasadas entre as mulheres Ocidentais, mas ainda reina falas de senso comum e com poucas informações. Os 

eventos de afirmação por parte das muçulmanas, seus vídeos e sites de divulgação têm poucos acessos entre as 

não islâmicas, que costumam desconhecer as motivações religiosas para o uso das vestimentas e as atrelam 

naturalmente à coerção masculina. 

 

Palavras-Chave: Ações afirmativas, Islamismo, Internet 

 

 A mulher muçulmana é constante alvo de críticas por parte do Ocidente americano e 

europeu, que as considera fortemente reprimidas pelo Islã e pelos Estados de maioria 

islâmica. Tais críticas supõem submissão da mulher em relação ao homem muçulmano. O 

processo é explicitado pela indumentária feminina costumeira entre as muçulmanas (hijab, 

niqab e outros), vista como prova empírica desta submissão, pois demonstraria privação 

perante seu próprio corpo. Percebe-se que a origem da crítica é o preconceito, inflamado 

desde o atentado ao World Trade Center, em 2001, a partir do qual informações direcionadas 

à prejudicar os muçulmanos começaram a ser espalhadas mundialmente, aumentando o 

desconhecimento e o ódio.  

 Sabe-se, porém, que a religião islâmica não se restringe ao Oriente Médio, tendo 

muitos adeptos na Ásia, África, Oceania e, mais recentemente, também na Europa e América. 

Com isso, a necessidade de conviver com o Outro e reificada e as vezes se torna uma 

necessidade de sobreviver ao outro, no caso de opressões generalizadas, como as que 

ocorrem, especialmente, após atentados ditos terroristas.  

                                                           
1 Graduada em Ciências Sociais pela UFPR. Estudante de Pós-Graduação em Mídias Digitais pela UP. 
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 Neste empreendimento analítico, intento explicitar o desencontro de informações e 

algumas práticas realizadas por muçulmanos e não muçulmanos para amenizar esta situação. 

Apresento primeiro algumas situações de preconceito evidente, em seguida formas utilizadas 

por muçulmanos, online, para reverter sua imagem de malvados. Em contraponto, apresento 

iniciativas de não muçulmanos brasileiros para a inserção destes na sociedade, com a intenção 

de diminuir os discursos odiosos e o preconceito. Concluo com um balanço geral das 

informações apresentadas. 

 Em How The World Changed Social Media, Miller et al. (2016), delegam um capítulo 

para discutirem o possível impacto do uso de redes sociais sobre as perspectivas de gênero. É 

observado que a internet proporciona uma pretensa “igualdade” de gêneros, no sentido de que 

as mulheres têm as mesmas liberdades propositivas que os homens e se sintam livres para 

expressar situações e pensamentos que ela não se sentira a vontade de fazer offline (MILLER 

et al., 2016, p. 114). 

 Tal análise pode ser utilizada quando pensamos o uso que as mulheres muçulmanas 

fazem das redes sociais no Brasil, como veremos nos exemplos a seguir. A ideia do senso 

comum é que a mulher muçulmana passa os dias em casa, reprimida e não pode realizar 

atividades sem a autorização de seu marido. O que elas mostram na internet, é que são mais 

livres e independentes do que se pensa. A internet é, então, utilizada com pelo menos três 

intenções distintas. A primeira seria fazer com que elas sejam ouvidas e levadas a sério, a 

segunda seria mostrar que elas existem para além da religião e a terceira, mostrar que a 

religião não é malvada. 

 Émile Durkheim (2012) aponta a dualidade da natureza humana, afirmando que a 

mesma seria dividida entre uma racionalidade sensível e uma racionalidade conceitual e 

ambas coexistiriam sempre, apesar dos conflitos. Essa dualidade é presente em qualquer 

análise sobre artifícios religiosos, embora talvez não condiga com a natureza humana como 

um todo. A religião se demonstra em um eterno conflito entre seguir os conceitos estritamente 

ou modulá-los conforme os contextos em que aparecem. No caso do Islã, como exemplificado 

por Geertz (1971) essas diferenças contextuais têm relevância evidente. De forma que se torna 

impossível definir a religião como unívoca e nos leva a observar as performances realizadas 

em decorrência dela. Desta forma, apesar de uma muçulmana o ser para sempre, graças à 

multiplicidade que compõe seu ser, ela pode ser várias outras coisas. 
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 Mas voltemos ao preconceito. Paula Zahra e Luciana Velloso foram vítimas de 

atentados islamofóbicos em Novembro de 2015, dias após o atentado ao Bataclan, em Paris. 

Velloso foi apedrejada por um senhor que caminhava na rua com sua neta e realizou o ato 

enquanto a caluniava verbalmente. Zahra, por sua vez, foi alvo de uma cusparada advinda de 

um passageiro de ônibus que passava próximo a ela. As duas residem em Curitiba e 

afirmaram que até então não haviam passado por situações mais constrangedoras que olhares 

e piadas de mal gosto 2.  

 Em 2011 uma muçulmana foi impedida de realizar a prova do DETRAN por estar 

utilizando véu islâmico3. O mesmo se deu com Charlyane, que foi interrompida em Março de 

2015, durante a prova da OAB, onde exigiram que ela comprovasse ser muçulmana para que 

pudesse prosseguir na realização da prova com o uso do véu4. O mesmo se deu com Mony 

Bouanaka em Março de 2016, que teve que retirar o véu islâmico para completar sua prova do 

concurso para trabalhar na prefeitura de Curitiba5. Casos como esses são mais comuns do que 

a gente imagina. Mulheres são impedidas de trabalhar e frequentar determinados locais, 

simplesmente por utilizarem véu islâmico.  

 Frente a estas situações, é necessário haver um posicionamento que migre 

positivamente os pensamentos relativos à religião islâmica. Como lembrado por Francirosy 

Barbosa (2015): 

[…] os muçulmanos terão que ser mais propositivos em tentar ensinar ao Ocidente do 

que se trata o Islam, e não bastam discursos religiosos. É preciso ocupar o espaço 

público/político de forma positiva, fazer com que a sociedade veja quem são os 

muçulmanos e no que eles acreditam.  Enquanto os muçulmanos estiverem escrevendo 

e falando para eles mesmos, a mensagem não será comunicada. É preciso sair da 

defensiva e “contra-atacar” com um discurso que o ocidente compreenda. 

(BARBOSA, 2015, p. 159). 

  

 É este o esforço realizado por Nazma Khan, criadora da iniciativa World Hijab Day, 

que engloba um website6, redes sociais e um evento anual, que ocorre no dia 01 de fevereiro. 

                                                           
2 Disponível em: < http://goo.gl/TnHToJ>. Acesso em: 18/04/2016. 

3 Disponível em: < https://goo.gl/cJduS4>. Acesso em: 18/04/2016. 

4 Disponível em: < http://goo.gl/9Ttr3T>. Acesso em: 18/04/2016. 

5 Disponível em: < https://goo.gl/04yNpt>. Acesso em: 18/04/2016. 

6 Disponível em: < http://worldhijabday.com/> 

http://goo.gl/TnHToJ
http://goo.gl/9Ttr3T
https://goo.gl/04yNpt
http://worldhijabday.com/
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O evento consiste em uma mobilização mundial para que as mulheres saiam às ruas vestindo 

hijab, independente de sua religião ou localização geográfica. A intenção é fazer com que 

pessoas não islâmicas saibam como é passar um dia com a mais popular veste islâmica. A 

ideia pertence a Nazma Khan, muçulmana e usuária de hijab, que nasceu em Bangladesh e se 

mudou para os Estados Unidos ainda criança, tendo que lidar com intenso bullying causado 

por preconceito e desconhecimento.  

Pensando em uma forma de dar voz às mulheres que usam hijab, que são muitas e 

vivem no mundo inteiro, em 2013 ela fundou o movimento e instituiu o dia primeiro de 

fevereiro como Anual World Hijab Day. Organizado exclusivamente online, o movimento 

organiza palestras sobre a utilização do hijab e produz textos e vídeos ao longo do ano sobre 

os prazeres e agruras da utilização da veste, com foco para os países de minoria islâmica. 

A ideia de estender a experiência a mulheres não islâmicas ganha mais adeptos a cada 

ano e as histórias de como foi utilizar o hijab são narradas e publicadas, junto com as fotos 

das usuárias, na página “My Story” do site do movimento. Apesar de o intuito ser passar pelo 

menos um dia inteiro fazendo todas as atividades normalmente, mas utilizando hijab, há 

espaço para as pessoas que não podem ou querem fazer uso por um dia inteiro, mas também 

apóiam a causa. Nesses casos, a pessoa pode tirar uma foto - com ou sem hijab - 

demonstrando seu apoio, assim a participação pode ocorrer também por parte dos homens.  

A página do Facebook7 do evento é alimentada todos os dias do ano com relatos de 

mulheres que aceitam utilizar o hijab por um dia. O mesmo ocorre com o perfil do Twitter8. 

Já o canal do movimento no Youtube9, é destinado a vídeos realizados por mulheres 

muçulmanas em países de minoria islâmica. Porém, ele não recebe vídeos novos com 

frequência. A repercussão do evento no Brasil ainda é pequena e muito restrita às 

muçulmanas, que não conseguem tanto apoio de mulheres de outras religiões, nem através da 

divulgação online.  

                                                           
7 Disponível em: < https://www.facebook.com/WorldHijabDay> 

8 Disponível em: < https://twitter.com/WorldHijabDay> 

9 Disponível em: <http://www.youtube.com/user/WorldHijabDay?feature=watch> 
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Para além desta iniciativa, as mulheres muçulmanas estão utilizando a internet com 

maior ênfase para desestigmatizar sua religião e o uso da vestimenta islâmica, que é associada 

por mulheres Ocidentais à coerção machista e repressão.  

Sobre este tema, Lila Abu-Lughod (2012), afirmou a não necessidade, por parte das 

muçulmanas, de uma salvação Ocidental que traria a premissa de inferioridade por parte do 

Oriente. Ela explica que a veste islâmica funciona como uma casa-móvel. A casa seria um 

ambiente seguro e puro e a veste islâmica seria um prolongamento dessa sensação de 

segurança e pureza, tornando a mulher mais forte e resistente às intermitências existentes na 

vida fora de casa. A veste islâmica seria uma proteção a esse corpo, sagrado e puro e 

estenderia a separação entre público e privado análoga a estar em casa e estar na rua para 

qualquer ambiente em que essa mulher transite (ABU-LUGHOD, 2012). 

Percebe-se, pois, um movimento duplo entre as muçulmanas usuárias de internet: ao 

mesmo tempo em que querem se reafirmar enquanto religiosas, utilizam a rede mundial de 

computadores para mostrar que fazem coisas para além da religião. Esse é um movimento 

importante para a dissociação da ideia orientalista de que há submissão exacerbada do 

feminino entre as islâmicas.  

Entre as realizações de mulheres brasileiras que vão de encontro com os fatos 

apontados, destaco três em especial. O primeiro é o caso da Gabriela, autora do blog “Diário 

de uma Muçulmana Brasileira”10, em que relata seu dia-a-dia na religião. Embora as 

publicações não sejam frequentes, é visível o esforço da autora para tornar sua religião 

compreensível para pessoas que não compartilham do credo. Mas, para além de falar sobre 

sua religião e a vivência dela no Brasil, também são abordados outros temas de seu interesse, 

deixando claro que há mais em sua vida do que o Islã, embora ele seja sua fonte de paz. 

Os casos de Mag Halat11 e Érica Renata12, são um pouco diferentes. As duas se 

utilizam da internet para falar sobre as coisas de que gostam, através de seus blogs e vídeos 

publicados no Youtube. Porém, como são usuárias de véu, acabam abordando temas 

                                                           
10 Disponível em: <https://muculmanaebrasileira.wordpress.com/> 

11 Blog disponível em: http://www.blogdamag.com.br/  

Canal do Youtube disponível em: https://www.youtube.com/user/BrasilianManga/ .  

12  Blog disponível em: <http://professoraericarenata.blogspot.com.br/ >. Canal do Youtube disponível em: < 

https://goo.gl/WamByV>. 

https://muculmanaebrasileira.wordpress.com/
http://www.blogdamag.com.br/
https://www.youtube.com/user/BrasilianManga/
http://professoraericarenata.blogspot.com.br/
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relacionados à religião islâmica. Entretanto, é evidente que não é este o foco de suas 

publicações.  

Nos canais de comunicação de Érica Renata, por exemplo, seu nome vem sempre 

acompanhado de sua profissão, que é de professora. Dessa forma, é possível encontrar textos 

e vídeos sobre livros que ela leu recentemente, assim como dicas de maquiagem e falas sobre 

Harry Potter e outras coisas não-religiosas. No meio de tudo isso, porém, há postagens que 

valorizam seu ethos religioso e demonstram a importância que ela dá para esta parte de sua 

vida. Um ponto interessante, por exemplo, é o fato de que há vídeos frequentes intitulados 

"Hijabeando e falando”, onde ela mostra um modo diferente de amarrar o véu islâmico 

(hijab), enquanto relata algum fato de seu cotidiano. É uma forma bastante interessante de 

tornar seus tutoriais únicos, visto que há diversos canais no Youtube que fazem vídeos 

ensinando diferentes modos de amarrar o hijab. 

Já o caso de Mag se faz interessante pelo fato de seus textos serem a respeito de moda 

e beleza, algo que não é comumente associado a muçulmanas. Há uma grande discussão entre 

as fiéis sobre usos de maquiagem e concepções sobre beleza e vaidade e a possível 

contradição desses usos para com os ensinamentos da fé islâmica13. Esses não parecem ser os 

problemas de Mag, que aborda a temática sem ressalvas por ser islâmica, pelo contrário, 

utiliza os artifícios religiosos para criar um estilo único e falar sobre ele. Seu canal no Youtube 

tem mais de mil inscritos (o que é um número bastante razoável) e além de moda e beleza, ela 

fala sobre seu dia-a-dia e também faz alguns tutoriais mostrando maneiras diferentes de 

amarrar o hijab. Destaco um vídeo publicado no dia 11/04/2016 em que Mag contou sua 

história com o véu islâmico e deixou claro que a escolha pelo uso partiu unicamente dela e de 

seus anseios religiosos. O vídeo foi bem recebido pelo público. 

Em âmbito internacional há outras iniciativas além do “World Hijab Day”. O 

instagram Queenofluna14 é alimentado por uma maquiadora malaia que realiza imitações de 

personagens da cultura nerd/pop e utiliza o hijab como se fosse o cabelo das personagens. Há 

maquiagens de personagens da Disney, Marvel, DC Comics e vários outros e é impressionante 

a habilidade da maquiadora e as transformações possíveis de se realizar com um lenço.  

                                                           
13 Para mais informações ver: RESENDE, Mayra. A Mulher-Véu em Curitiba - Relatos sobre o fazer-se 

muçulmana em uma cidade de minoria islâmica. UFPR. Curitiba: 2015. 

14 Disponível em: <https://www.instagram.com/queenofluna/> 
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Ressalto ainda a existência do site “Mvslim”, que publica textos e notícias sobre 

muçulmanos que se destacam pelo mundo. Em um dos textos, por exemplo, são elencados dez 

discursos realizados por muçulmanos no famoso programa estados-unidense “TED Talks”15, 

com a premissa de que eles são suficientes para explicar o básico sobre o Islã para pessoas 

completamente leigas. A iniciativa aponta para a necessidade de quebrar as barreiras do 

desconhecimento para com a religião, como forma de enfrentar o preconceito. Essa 

necessidade se demonstra frequente entre os fiéis islâmicos, que são alvos comuns de 

preconceito religioso, principalmente após ataques terroristas a países Ocidentais. 

Além do site, há uma página no Facebook. No dia 01/04/2016 fora publicado nela um 

vídeo intitulado “Dez mulheres muçulmanas inspiradoras que todas as pessoas deveriam 

conhecer16” em que são apresentadas dez personalidades islâmicas muito importantes para o 

mundo, mas pouco conhecidas – com exceção de Malala Yousafzai, que se tornou 

mundialmente conhecida após ser a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel.  

A partir dos estudos do departamento de Antropologia Digital da UCL, divulgados 

através do projeto Why we Post17, é impossível ignorarmos as discrepâncias do modo de usar 

as redes sociais e os diferentes impactos que isso causa em seu contexto de utilização. Sinto-

me incapaz de discorrer a respeito das iniciativas internacionais, mas reforço a sua 

importância: se a abrangência delas fosse unicamente nacional, eu não teria tido acesso a estas 

fontes. Vale reforçar que o número de compartilhamentos e curitdas nas páginas aqui 

apresentadas é bastante grande, o que demonstra a popularidade destas páginas. A influência 

que elas têm por sobre o pensamento do senso comum ainda é pequena, pois, ainda mais se 

tratando do Brasil, é necessário considerar que o acesso à internet não é igual. Se a 

informação não é acessível, é inocência acreditar que uma mudança de pensamento de grande 

porte possa estar em curso no momento. Mas, acredito que os acontecimentos recentes 

estejam encaminhando mudanças na forma de tratamento para com as religiões minoritárias, 

                                                           
15 TED Talks é uma organização existente desde 1984 que promove reflexões profundas em vídeos de no 

máximo 18 minutos em mais de cem línguas com o intuito de compartilhar ideias diferentes com o mundo 

inteiro. No site é possível acessar todos os vídeos e suas transcrições em português. A reportagem mencionada 

está disponível em: < http://goo.gl/4y4AlR>. Acesso em 18/04/2016. 

16 “10 inspiring Muslim women every person should know” – Disponível em: < https://goo.gl/ykLjEB>. Acesso 

em 18/04/2016. 

17 Mais informações em: < https://www.ucl.ac.uk/why-we-post>. Acesso em: 18/04/2016. 

http://goo.gl/4y4AlR
https://goo.gl/ykLjEB
https://www.ucl.ac.uk/why-we-post
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em específico a religião islâmica. Ainda mais com a percepção de que essa tomada de atitude 

por parte deles, para que o pensamento Ocidental seja transformado, esteja se tornando 

evidente para eles, como vimos com Barbosa (2015). 

Mas se é importante que os próprios muçulmanos se posicionem e utilizem da mídia 

para mudar a versão que o Ocidente conhece de sua religião, é igualmente importante ver o 

movimento contrário acontecendo, isto é, o Ocidente tentando mostrar para seu próprio povo 

o quão descabido é o preconceito e que por baixo do estigma, do preconceito e do véu, há 

pessoas reais.   

Um exemplo de ação neste sentido, é o “Projeto Humanos”18, que em sua segunda 

temporada aborda histórias recentes do Oriente Médio, que é apontado como o “Coração do 

Mundo”. O Projeto faz parte de um podcast de sucesso, chamado “Anticast” e que é 

produzido e editado por Ivan Mizanzuk. Os podcasts são áudios com aproximadamente 2h de 

duração, que abordam algum tema específico. No “Projeto Humanos”, a intenção é “contar 

histórias reais sobre pessoas reais”, através de uma técnica de comunicação chamada 

storytelling, onde o trabalho do editor é minimizado frente à importância da história narrada.

 Logo no primeiro episódio da segunda temporada do projeto, que foi ao ar no dia 

08/03/2016, o assunto abordado foi “O peso do véu” e a convidada para conversar sobre o 

assunto foi Paula Zahra, cuja história já contei. O episódio teve também participação da 

antropólogoa Dra. Francirosy Ferreira e do historiador, Mestre Omar Nasser Filho. Com 

duração de pouco mais de 60min, Zahra contou toda sua história com o véu islâmico (hijab) e 

também sobre sua acepção ao Islã, visto que ela é revertida à religião, elencando pontos altos 

e baixos e as surpresas recebidas, principalmente pelo fato de ser mãe solteira.  

A previsão é que a temporada dure, ao menos, oito episódios e até agora já foram ao ar 

seis deles (“O peso do véu”, “Sharia, a Lei islâmica”, “Uma jihad”, “A melhor ordem”, “O 

interrogador” e “A caça ao terrorista”). O projeto se demonstra relevante por trazer vozes 

islâmicas para um ambiente não-islâmico, com a intenção de desmistificar os mais diversos 

aspectos da religião e, em paralelo, os conflitos que ocorrem no Oriente Médio atualmente. 

                                                           
18 Mais sobre o Projeto Humanos em: <http://projetohumanos.com.br/>. Mais sobre a segunda temporada em: 

<http://goo.gl/69RM0n>. Mais sobre Ivan Mizanzuk em: <http://www.b9.com.br/author/anticast/>. O episódio 

completo está disponível em: <http://goo.gl/4dHoZs>. Acesso em: 18/04/2016. 

 

http://projetohumanos.com.br/
http://www.b9.com.br/author/anticast/
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Outras formas de combater o preconceito contra muçulmanas foram realizadas. 

Destaco duas ações de sites de notícias. A primeira ocorreu no site “Nossa Causa”19, onde, no 

dia 15/09/2015, Marcela Milano publicou um texto contando sobre sua experiência em andar 

por um dia utilizando o Niqab. É importante esclarecer que há, pelo menos, sete tipos de véu 

islâmico e o Niqab é bastante tradicional em alguns países, sendo inteiramente preto e 

deixando apenas os olhos à mostra, porém não é comum em Curitiba20. A razão para que 

Milano tenha optado por esse tipo e não qualquer outro, não é explicitada no texto.  

O foco da narrativa se volta para o fato de ela caminhar nas ruas do Centro de 

Curitiba, utilizando o Niqab, e ser hostilizada pelas pessoas. Milano escolheu percorrer 

caminhos considerados jovens e abertos à diversidade. A intenção dela era mostrar que, ao 

contrário do que as pessoas insistem em dizer e acreditar, o preconceito contra muçulmanas 

existe e é exteriorizado diariamente. Por esta razão, Milano não se surpreendeu ao ouvir 

coisas como “Você é uma idiota, tire isso”, “Pensa que está aonde? Volta pro teu país!”, 

“Cuidado que ela tem uma bomba escondida aí embaixo”, “Você é uma oprimida, aqui somos 

livres!”. 

Mais interessante do que a constatação de que há preconceito externalizado em 

Curitiba, foi a ação de Milano após a experiência: escrever um texto em site de alta 

abrangência, explicando a situação e mostrando o quanto isso era fruto de desinformação e 

preconceito, que é reificado e fortalecido após cada atentado dito terrorista. 

A segunda é uma reportagem, publicada pelo site da revista Glamour21, que é uma 

revista de moda e beleza, editada pela Abril, que pertence à rede Globo de Comunicações. A 

reportagem de Igor Zahir, publicada em 21/03/2014 se chama “Diário de uma muçulmana 

moderna: mitos e realidades em 24 horas” e conta a história de Mariam Abdul, muçulmana, 

usuária de hijab e filha de um libanês com uma brasileira. O intuito da reportagem é mostrar 

que a vida de Abdul não é tão diferente quanto a de qualquer outra menina da sua idade. Ela 

estuda, trabalha, frequenta a academia, gosta de maquiagem, moda e beleza, mas ainda assim 

realiza todas as cinco orações diárias e reserva uma hora diária para estudar sobre sua religião. 

                                                           
19 Disponível em: < http://goo.gl/Fwd0wZ> . Acesso em 18/04/2016. 

20 Para mais sobre os tipos de véu islâmicos ver: RESENDE, Mayra. A Mulher-Véu em Curitiba - Relatos 

sobre o fazer-se muçulmana em uma cidade de minoria islâmica. UFPR. Curitiba: 2015. 

21 Disponível em: < http://goo.gl/KaMKD9> . Acesso em 18/04/2016. 

http://goo.gl/Fwd0wZ
http://goo.gl/KaMKD9
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 Abdul não aponta ter sofrido preconceitos por causa de sua religião e veste, mas não 

conseguiu ser aceita em emprego de sua área, que é a de Nutricionista. Apesar de formada, os 

hospitais e demais processos seletivos abrem mão de sua participação por causa do véu. 

Felizmente, dado que seus pais têm um restaurante de comida árabe, o emprego não faz tanta 

falta em sua vida e a situação não é apontada como um problema grave. No entanto, é 

interessante levar em conta que não são todas as muçulmanas que conseguem levar a vida da 

forma que Abdul.  

A cobertura feita pela mídia tradicional para com situações relacionadas ao Islã 

também está sofrendo modificações no Brasil. Percebe-se a iminente necessidade de 

transparecer, na televisão, as diferenças entre se muçulmano e cometer atos ditos terroristas. 

Apresento cinco situações em que isso se tornou perceptível em programas transmitidos pela 

Rede Globo, que é a transmissora de maior popularidade do país.  

No dia 13/01/201522, apenas seis dias após o atentado à revista Charlie Hebdo, em 

Paris, o programa “Encontro com Fátima Bernardes” contou com a presença de um casal de 

muçulmanos, com o intuito de explicar o uso do véu por parte das fiéis e tentar rebater as 

atitudes preconceituosas que vigoraram após o atentado na França. No dia 26/11/201523, o 

mesmo programa recebe Mag Halat, de quem já falamos, para discorrer acerca do preconceito 

que aflora após atentados, referindo-se ainda ao atentado de Janeiro, à revista Charlie Hebdo.

 Já no dia 12/12/201524, Mariam Chami foi convidada pra cozinhar no programa “É de 

casa”, enquanto falava sobre sua religião. Esse convite é um marco importante para a 

televisão brasileira, pois pela primeira vez uma muçulmana é chamada para participar da 

programação com um intuito para além o de falar sobre sua religião, mostrando um esforço 

por parte da grande mídia a tornar mais abrangente o pensamento que o senso comum 

brasileiro tem sobre as mulheres islâmicas.  

Em 2016, já tivemos, pelo menos, três aparições de muçulmanas na Rede Globo. A 

primeira ocorreu no dia 05/03/201625, no programa “Altas Horas” quando, Charlyene, de 

                                                           
22 Disponível em: <http://globoplay.globo.com/v/3889364/>. Acesso em 18/04/2016. 

23 Disponível em: <http://globoplay.globo.com/v/4635270/>. Acesso em 18/04/2016. 

24 Disponível em: <http://globoplay.globo.com/v/4671423/>. Acesso em 18/04/2016. 

25 Disponível em: <http://globoplay.globo.com/v/4886649/>. Acesso em 18/04/2016. 
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quem já falamos, foi convidada para relatar a situação que passou e defender seu direito de 

escolha indumentária, baseando-se no fato de que o Estado brasileiro é laico. A aparição de 

Charlyene na mídia é importante por diversos aspectos, mas ressalto o fato de ela não ter 

parentesco com outros muçulmanos e ter aderiro à religião depois de adulta, por vontade 

própria. A ideia de que é possível se tornar muçulmana não é comum entre os não 

conhecedores da religião, que a associam à região do Oriente Médio e, automaticamente, 

entendem que para ser muçulmano é preciso ser árabe. Charlyene ter tido espaço em rede 

nacional para explicar essa desinformação é bastante aprazível. 

A segunda que destaco é novamente com Mag Halat, que desta vez foi convidada para 

participar do programa “É de Casa”, no dia 09/04/201626, para falar sobre design de 

sobrancelhas. O assunto pode reificar a ideia orientalista de que árabes e muçulmanas 

destacam os olhos, algo que é fonte de grande discussão entre as fiéis, como já mencionado. 

Porém, é relevante por trazer à rede nacional uma muçulmana para, novamente, falar sobre 

um assunto não necessariamente religioso e mostrar que há algo para além da religião nessas 

mulheres. 

Por último, destaco a franquia “A galinha muçulmana Pintadinha”, que foi ao ar 

durante o programa “Tá no Ar: A TV na TV” dos dias 26/01/201627 e 15/03/201628. O 

programa realiza pequenos vídeos em forma de desenho animado, fazendo analogia à 

personagem infantil “Galinha pintadinha” e relacionando-a com as mais diversas religiões. A 

ideia surgiu com “a galinha preta pintadinha”, que protagonizava curtas animações 

desmistificando ideias sobre religiões afro-brasileiras. A franquia foi ganhando mais 

personagens e acabou falando sobre as mais diversas religiões, tendo dois episódios 

direcionados ao Islã.  

Estes vídeos, apesar de curtos, são bastante importantes para desmistificar 

pontualmente coisas sobre a religião islâmica. Destaco o segundo vídeo, onde são mostrados 

os países de maioria islâmica e pode gerar surpresas pela quantidade e a diversidade de 

localização deles. Além disso, também são mostrados os sete tipos de véu islâmicos. Embora 

                                                           
26 Disponível em: <http://globoplay.globo.com/v/4944910/>. Acesso em 18/04/2016. 

27 Disponível em: <http://globoplay.globo.com/v/4765538/>. Acesso em 18/04/2016. 

28 Disponível em: <http://globoplay.globo.com/v/4886649/>. Acesso em 18/04/2016. 

http://globoplay.globo.com/v/4765538/
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não seja possível aprofundar nas temáticas durante os vídeos, a perspectiva apresentada é 

interessante e relevante, por ser leve, divertida e agregadora. 

Como pudemos observar, há um notório crescimento na abordagem sobre o cotidiano 

islâmico no Brasil entre os últimos anos. Uma das possíveis explicações é a disseminação do 

terror realizada pelo auto-intitulado “Estado Islâmico”, que tem a intenção radical de 

transformar o mundo inteiro em fiel muçulmano e não teme ações extremas para isso, mesmo 

que elas acabem por exterminar muçulmanos e fazer com que os religiosos de todo o mundo 

sofram preconceito.  

Dado o fato de que o desconhecimento predomina entre os países ditos Ocidentais, 

iniciativas que tentem amenizá-lo e promover inserções sábias sobre o assunto no cotidiano, 

para que aos poucos os não islâmicos se acostumem com o fato de que ser muçulmano não 

torna a pessoa menos pessoa, são muito bem vindas. E é expressivo o fato de que elas 

ocorrem, como já demonstrado. 

Os casos de islamofobia no Brasil ainda são isolados, mas sofrem picos de aumento 

após cada atentado realizado pelo “Estado Islâmico”, pois ainda há uma associação direta 

entre todos os muçulmanos e os atentados. A mulher, por se diferenciar do resto ao utilizar o 

hijab, acaba sendo alvo mais comum de atentados provocados por ódio religioso.  

Devido ao fato de as informações não chegarem a todos da mesma forma, seja por 

causa das bolhas digitais29 ou pelo lapso de acesso ao conteúdo digital que envolve o território 

brasileiro, é essencial que haja ações afirmativas potentes o suficiente para transparecerem na 

televisão aberta do país, como tem acontecido. Porém, é igualmente importante que haja 

ativismo virtual por parte dos muçulmanos brasileiros, visto que o acesso à internet é 

crescente no país.  

A tolerância, apesar de ser um discurso presente em todas as religiões, se faz cada vez 

menos presente no dia-a-dia do mundo, seja entre os estados laicos, seja entre os teocráticos. 

É através de ações aparentemente pequenas, como as aqui exemplificadas, que ela passa a ter 

um potencial real de existência.  

                                                           
29 Devido a algorítimos que regem redes sociais como o Facebook, acabamos sendo direcionados a acompanhar 

apenas coisas que correspondem com aquilo que costumeiramente avaliamos de forma positiva. Dessa forma, a 

internet deixa de ser um local onde a informação ocorre de forma dialética e passa a ser um local que replica 

crenças nossas, já pré-estabelecidas. Ou seja, um islamofóbico dificilmente terá acesso a qualquer uma das ações 

virtuais, se depender das redes sociais para saber delas.  
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