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RESUMO 

 

Desde 1989, a França vem sendo marcada pela aprovação de um conjunto de leis que 

limitam o uso do véu islâmico, direta ou indiretamente. Recentemente, através da 

legislação contra a “dissimulação da face” (nº 1192), aprovada em 11 de outubro de 2010, 

o uso do véu integral restou impedido nos espaços públicos. Com enfoque nesta última 

medida, este trabalho visa compreender os argumentos que compõem o debate, a partir da 

análise dos pareceres e decisões judiciais dos seguintes órgãos: Comissão Nacional 

Consultiva de Direitos Humanos, Assembleia Nacional, Conselho de Estado e Conselho 

Constitucional. De um lado, explora-se de que modo os argumentos de direitos humanos 

contrapõem-se neste caso. Com efeito, se é com base no fundamento de gênero que a lei é 

justificada nos discursos políticos, os seus opositores reivindicam as liberdades de 

pensamento, consciência e religião, assim como a liberdade cultural. Assim, o trabalho faz 

a análise sobre como este embate entre direitos humanos foi sopesado, em concreto, pelas 

diversas instâncias de poder do país. De outro lado, considerando a relação da França com 

a diversidade (em especial, aquela derivada da imigração), investiga-se de que forma esta 

medida está associada às controvérsias sobre a inclusão dos imigrantes e seus descendentes 

na sociedade francesa. A partir destas perspectivas, o estudo revela que se, a princípio, a 

mulher muçulmana assumiu a posição de vítima nos debates políticos, ao final, passou a 

ser identificada como ameaça. Desse modo, os argumentos de direitos humanos, que 

impulsionaram a controvérsia, foram gradualmente substituídos por aqueles de ordem 

pública. Um conceito inovador, é a ordem pública imaterial, baseada na ideia de negação 

da reciprocidade e desconhecimento das exigências mínimas da sociedade pelas mulheres 

muçulmanas, que fundamenta a legislação analisada. O objetivo deste trabalho, portanto, é 

estudar o desenvolvimento desta controvérsia, desde os discursos políticos até os 

fundamentos judiciais, investigando os argumentos que compõem este percurso. E, ao 

fazê-lo, evidenciar desafios relacionados às sociedades culturalmente diversificadas e à 

própria legitimidade do discurso de direitos humanos.   

 

Palavras-chave: 1. Direitos Humanos. 2. Diversidade Cultural. 3. Imigração (França). 4. 

Liberdade Religiosa. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Since 1989 France has seen the adoption of a set of laws that limit, either directly or 

indirectly, the wearing of the Islamic veil. Recently, through legislation against the 

“dissimulation of face” (n. 1192), adopted on October 11
th
 2010, the use of the full veil in 

public spaces has been forbidden. Focusing on the latter, this work aims to understand the 

arguments that make up the debate through the analysis of the legal opinions and decisions 

by the following instances: The National Consultative Commission on Human Rights, The 

National Assembly, The State Council and the Constitutional Council. On the one hand, 

the paper examines how human rights allegations are in opposition in this case. Indeed, it 

is based on gender grounds that this law is justified in political speeches, while its 

opponents claim the right to freedom of thought, speech and religion, as well as cultural 

freedom. In this sense, the work presents an analysis of how this struggle between rights 

has been resolved by the various levels of institutions of power in France. On the other 

hand, considering France’s stance on diversity (especially that resulting from immigration), 

it investigates how this measure is related to the controversy over the inclusion of 

immigrants and their descendants into French society. From these perspectives, the study 

illustrates that if Muslim women were initially put in the position of the victim in the 

political debate, ultimately they would be regarded as a threat. In this sense, human rights 

allegations, which boosted the controversy, were gradually replaced by allegations of 

public order. An innovative concept is that of immaterial public order, based on the 

assumption of the denial of reciprocity and ignorance of the minimum requirements of 

society by Muslim women, which justifies the analyzed legislation.Therefore, the objective 

of this study is to investigate the development of this controversy from the political 

discourse up to the legal justifications. In doing so, the challenges facing culturally 

diversified societies and the legitimacy of human rights discourse are highlighted. 

 

Keywords: 1. Human Rights. 2. Cultural Diversity. 3. Immigration (France). 4. Religious 

Freedom. 
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GLOSSÁRIO: O VÉU MUÇULMANO 

 

 

Distintos modelos de véus são usados pelas muçulmanas, de forma que cabe diferenciar os 

que serão referidos neste trabalho: o hijab, o niqab e a burca. O hijab é aquele que deixa o 

rosto visível, cobrindo o cabelo, as orelhas e o pescoço, podendo ser de diversas cores e 

formatos. Trata-se do véu simples. O niqab e a burca são tipos de véus integrais, que 

cobrem todo o corpo e rosto da mulher. A diferença entre estes é que o niqab deixa a área 

dos olhos à mostra, enquanto a burca contém apenas uma espécie de painel que permite a 

visão, sendo o tipo de véu que mais esconde a fisionomia da mulher. Geralmente tais tipos 

possuem cores escuras, como preto. Enquanto o niqab é mais comum no Golfo Pérsico, a 

burca é encontrada, principalmente, no Afeganistão e certas regiões do Paquistão. Na 

França, é o niqab o tipo de véu integral mais comum. Entretanto, muitas vezes, os políticos 

ou a própria mídia fazem referência ao termo “burca” para designar o conjunto dos véus de 

tipo integral.  

 

 

Fonte: “Les différents types de voile musulman”. Le Monde. 24 de junho de 2009. 

Disponível em : http://www.lemonde.fr/societe/infographie/2009/06/24/les-differents-

types-de-voiles-musulmans_1210688_3224.html 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em 11 de outubro de 2010, a França aprovou a legislação contra a “dissimulação da 

face” nos espaços públicos. Como consequência, o uso do véu muçulmano integral (são 

assim denominados os tipos que cobrem quase todo o corpo da mulher, deixando apenas os 

olhos à mostra, como a burca e o niqab) passou a ser proibido em ruas, hospitais, 

transportes públicos, correios, dentre outros ambientes que se enquadram nesta ampla 

definição de espaço público. A legislação foi fruto de mais de um ano de debate em 

diversas instâncias de poder do país, que contou com a participação do Legislativo, 

Executivo e Judiciário, além de uma grande discussão da sociedade, propiciada por uma 

ampla cobertura midiática.  

O uso do véu integral é um fenômeno recente no país, esta controvérsia idem. 

Pesquisa feita pela Assembleia Nacional sobre a base de dados do Le Monde 

(ASSEMBLÉE NATIONALE, 2010, p.31), referente ao período de 1993 a março de 2009, 

evidenciou que os primeiros artigos de imprensa tratando do uso da burca na França datam 

de 2003. Antes, este tipo de véu era apenas referido no contexto de outros países, como o 

Afeganistão, e, somente nos últimos anos, passou a ganhar uma crescente atenção da mídia 

francesa. Isto não significa, entretanto, que esta lei tenha inaugurado um debate até então 

inexistente. Com efeito, embora o debate sobre o véu integral seja recente, a lei insere-se 

em um contexto mais amplo de controvérsias sobre o uso do véu muçulmano – os affaires 

des foulards – que despontaram no cenário do país em 1989, inicialmente tratando sobre o 

seu uso nas escolas públicas.  

Naquele ano de 1989, celebrava-se o bicentenário da República francesa, através de 

uma cerimônia que tomou a Champs-Élysées e a Praça da Concórdia por mais de três 

horas, acompanhada pela televisão por oitocentos milhões de pessoas. À época, gerou 
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desconforto a manifestação da líder inglesa Margaret Thatcher, no sentido de que “os 

direitos humanos não são uma invenção francesa”.
1
 

Polêmicas à parte, é certo que foi de grande importância a contribuição da França 

no campo dos direitos humanos. A Declaração francesa dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, atribuiu a titularidade dos direitos nela reconhecidos a todos os homens, 

e não apenas aos cidadãos franceses. Ao fazê-lo, tornou-se o primeiro documento de 

direitos que materializou esta concepção ilustrada universalista. “Não se trata aqui de fazer 

uma declaração de direitos unicamente para a França, mas para o homem em geral”, 

declarara Pétion, ex-prefeito de Paris, durante as discussões na Assembleia Nacional 

francesa sobre a sua redação. Séculos depois, o documento foi uma das grandes inspirações 

para a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), aprovada em Paris, em 1948. 

Dentre as suas influências, observa-se que os princípios de Igualdade, Liberdade e 

Fraternidade entre os homens, fundamentos da Declaração francesa, foram reconhecidos 

como os valores axiais ou princípios supremos da própria civilização humana 

(COMPARATO, 2010, pp.145-148). Ademais, esta contribuição francesa foi reforçada 

através da figura de René Cassin, jurista francês e um dos principais redatores da DUDH. 

Deve-se a Cassin duas contribuições principais para a redação do texto. A primeira refere-

se à própria nomenclatura do documento, que assume o vocabulário de “Declaração 

Universal”, e não “Declaração Internacional”, como sugeria a perspectiva anglo-saxônica. 

A segunda encontra-se na redação do primeiro artigo da declaração, que, inspirado na 

Declaração francesa de 1789, dispõe que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e em direitos. Eles são dotados de razão e consciência e devem agir uns com 

os outros com um espírito de fraternidade”. Para Cassin, a Declaração de 1948 era “O 

primeiro manifesto (...) o primeiro movimento de ordem ética que a humanidade 

organizada jamais adotara” (FELLOUS, 2010, pp.1-7).  

É também nesta perspectiva universal (ou universalizável), que se coloca a 

controvérsia do véu integral na França, objeto de estudo deste trabalho. “Uma mulher de 

burca na França não é distinta de uma mulher de burca no Afeganistão”, afirmou o Parti 

Radical. E, reforçando esta imagem da França como país símbolo da promoção dos 

                                                             
1
“Human rights did not begin with the French Revolution; they stem from a mixture of Judaism and 

Christianity. We had 1688, our quiet revolution, where Parliament exerted its will over the King. It was not 

the sort of Revolution that France's was. 'Liberty, Equality, Fraternity' — they forgot obligations and duties I 

think. And then of course the fraternity went missing for a long time”. Disponível em: 

http://www.margaretthatcher.org/document/107427. Acesso em 01 outubro de 2013.  

http://www.margaretthatcher.org/document/107427
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direitos humanos, acrescenta: “A polêmica em torno da burca nos lembra, infelizmente, 

que o combate pela dignidade humana e igualdade entre homens e mulheres ainda pode ser 

objeto de debate mesmo no país dos direitos humanos”.  Muitos outros representantes 

políticos destacam esta perspectiva, no sentido de uma responsabilidade especial do país, 

como o Union Pour un Mouvement Populaire “Permanecer inativo, esta seria uma 

mensagem profundamente desesperadora aos milhões de mulheres que esperam sua 

emancipação no mundo. Permanecer inativo, seria para a França privar-se do seu papel de 

defensora dos direitos humanos.” (ASSEMBLÉE NATIONALE, 2010, pp.229-242). 

Portanto, é sobretudo com base no argumento de gênero que a lei é justificada. 

Neste sentido, desponta um embate entre discursos de direitos humanos: de um lado, esta 

ideia de proteção da mulher e defesa da dignidade; de outro, a reivindicação do véu 

integral enquanto manifestação das liberdades de pensamento, consciência e religião, ou da 

liberdade cultural. O especialista em discriminação do escritório europeu da Anistia 

Internacional, John Dalhuisen, defendeu esta segunda perspectiva: “Uma interdição geral 

da dissimulação da face violaria os direitos à liberdade de expressão e religiosa das 

mulheres que portam a burca ou o niqab para expressarem suas identidades ou 

convicções”.
2
 

Estas tensões entre direitos humanos são recorrentes, na medida em que são raros 

os direitos que possuem fundamento absoluto. Norberto Bobbio (2004, pp.19-20), 

explorando esta característica de heterogeneidade dos direitos humanos, cita o direito a não 

ser torturado como um dos poucos exemplos dentre aqueles direitos que não podem ser 

restringidos em nenhuma hipótese. E os debates não significam, necessariamente, o 

enfraquecimento destes direitos. Para Danièle Lochak (2004, pp.9-14), não se deve desejar 

que estas controvérsias sejam silenciadas, pois é a vivacidade dos debates, sejam estes de 

conteúdo político, teórico ou ideológico, que testemunha o caráter vivo, evolutivo e a 

importância dos direitos humanos. Deste ponto de vista, o caso objeto de estudo permite 

verificar-se, em profundidade, como estes conflitos são postos na prática.   

                                                             
2
 Tradução livre. Original em francês: “Une interdiction générale de la dissimulation du visage violerait les 

droits à la liberté d'expression et de religion des femmes qui portent la burqa ou le niqab pour exprimer leur 

identité ou leurs convictions”. In : “La France vote en faveur de l'interdiction du voile intégral: Amnesty 

International condamne le vote écrasant de l'Assemblée nationale française en faveur de l'interdiction du port 

du voile intégral en public ”. Amnesty International, 13 de julho de 2010.  
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Ao mesmo tempo, outra dimensão da controvérsia merece ser considerada neste 

trabalho. Isto porque, como destaca Joan Scott (BIG THINK, 2010), uma das principais 

estudiosas do tema, não é por acaso que os affaires des foulards despontaram no ano do 

bicentenário da República. A autora explica que, no ano anterior (1988), o partido de 

extrema-direita Front National, com um programa essencialmente anti-imigração, havia 

ganhado mais votos do que o esperado. Além de gerar uma ansiedade na população, o feito 

da sigla liderada por Jean-Marie Le Pen forçou os partidos de direita do país a 

posicionarem-se sobre o tema, a partir de então. Despontaram questões, assim, sobre fechar 

ou não os fluxos migratórios, e se os migrantes (essencialmente aqueles advindos das ex-

colônias africanas) deveriam ser integrados à sociedade francesa. E, como observa Scott, o 

ano de 1989 foi marcado por debates sobre o que significavam os princípios da revolução, 

sendo um ambiente propício para o estabelecimento de uma linha entre aquilo que era 

aceitável ou não enquanto prática. 

Considerando esta segunda perspectiva, o debate que será objeto de análise neste 

trabalho agrega, potencialmente, duas controvérsias: uma sobre a tensão entre direitos 

humanos; outra sobre a inclusão dos imigrantes e seus descendentes na sociedade francesa. 

Assim, são duas as questões que direcionam esta pesquisa. Na primeira, investiga-se a 

forma como estes discursos que buscam apoio em argumentos de direitos humanos são 

desenvolvidos nos debates. Neste sentido, de que maneira são sopesados os diversos 

direitos reivindicados, in concreto? Na segunda, é discutido se, também no caso em estudo, 

há indícios de entrelaçamento entre aquelas duas controvérsias, considerando que o debate 

que culmina na lei nº 1192, de 11 de outubro de 2010, insere-se em um contexto mais 

amplo de discussões.  

Para tanto, será feita uma análise dos documentos oficiais das instâncias de poder 

francesas que se pronunciaram sobre a controvérsia. Estes documentos incluem desde 

pareceres e relatórios antecedentes à lei (como é o caso daqueles da Comissão Nacional 

Consultiva dos Direitos Humanos, da Assembleia Nacional e do Conselho de Estado) até a 

decisão do Conselho Constitucional, que a valida. É nesse sentido do estudo sobre os 

fundamentos da lei em todo este percurso que se afirma que o trabalho acompanha os 

debates desde os discursos políticos até os argumentos judiciais que efetivamente 

lastrearam a lei nº 1192/2010. É, assim, esta perspectiva dos fundamentos da legislação 

que guia esta análise, não se tendo como objetivo discutir os aspectos políticos do prisma 

filosófico, das ciências políticas ou das políticas públicas. O trabalho recorrerá tanto a 
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fontes primárias (os referidos documentos, específicos aos debates que antecedem a lei) 

como a secundárias (como artigos e livros acadêmicos do Direito e outras áreas das 

ciências sociais, que permitem projetar o contexto em que se insere a controvérsia). Sobre 

este ponto, cabe notar que, embora a lei nº 1192/2010 tenha gerado grande polêmica no 

meio político, que se refletiu também no campo do direito, a novidade do tema implica que 

a produção acadêmica específica sobre esta controvérsia ainda é reduzida. Assim, são 

sobretudo as obras voltadas para a controvérsia anterior, sobre o uso do véu nas escolas, 

como “The Politics of the Veil”, de Joan Scott (2007) e “Human Rights and Religion: The 

Islamic Headscarf debate in Europe”, de Dominic McGoldrick (2006), que iluminam esta 

investigação.  

A dissertação está estruturada em sete capítulos, além desta introdução e das 

conclusões.  

O primeiro capítulo tratará da relação da França com a diversidade, em especial 

aquela derivada da imigração. Será explorado, inicialmente, o fato de que, ao estimular a 

vinda de trabalhadores das ex-colônias para a metrópole, a França não pensava estar 

fomentando o estabelecimento de uma imigração de caráter permanente. A partir desta 

constatação, o capítulo abordará de que forma o modelo republicano francês regeu a 

relação da França com seus imigrantes através da história.  

Em seguimento à análise retrospectiva, o segundo capítulo investigada as 

abordagens atuais do país a este fenômeno migratório que já atravessa gerações. Inicia-se 

esta análise a partir do tema da “invenção” francesa da discriminação, observando de que 

forma esta nova perspectiva insere-se naquele quadro geral da relação da França com a 

diversidade. Também neste contexto atual, em particular, serão objeto de atenção os 

desafios específicos associados à presença muçulmana.  

O terceiro capítulo tem como objeto a apresentação do caso. Neste sentido, será 

feita uma retrospectiva histórica dos affaires des foulards, essencial para a compreensão do 

debate mais recente sobre o véu integral. Será dado destaque a três momentos principais, 

os anos de 1989, 1994 e 2004, caracterizados por medidas restritivas ao uso do véu 

muçulmano no país. Em seguida, será realizado o percurso do processo legislativo que 

levou à aprovação da lei contra a “dissimulação da face”.  
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O quarto capítulo apresenta as duas perspectivas que compõem a recente 

controvérsia, em relação à concepção da mulher muçulmana: a de vítima e ameaça. Neste 

ponto, serão exploradas as relações existentes entre a agenda política de proteção à mulher 

e as políticas de imigração.  

O quinto capítulo dedica-se às considerações metodológicas. O capítulo inclui a 

apresentação do corpus da pesquisa e das categorias para análise com as respectivas 

justificativas das escolhas. Nesta oportunidade, são feitas também observações sobre o 

método de análise de conteúdo, que guiou a construção destas categorias de análise dos 

documentos.   

O sexto capítulo condensa a investigação dos documentos oficiais franceses a 

respeito da controvérsia do véu integral, a partir das categorias de análise definidas. Assim, 

além do estudo da própria lei, serão evidenciados os posicionamentos de distintas 

instâncias de influência e poder: o Conselho de Estado, o Conselho Constitucional, a 

Assembleia Nacional e a Comissão Nacional Consultiva dos Direitos Humanos. Ao final, 

será feita uma análise e interpretação geral da investigação realizada.  

O sétimo capítulo, centrando-se no período posterior à entrada em vigor da lei de 

11 de outubro de 2010, apresentará um balanço deste instrumento. De um lado, será 

apresentada a avaliação da lei que é feita pelo próprio governo francês, dois anos depois. 

De outro, será abordada a perspectiva das mulheres muçulmanas, indubitavelmente as mais 

afetadas pela “legislação contra a dissimulação da face”. Os desafios à lei nas Cortes 

nacionais e Regionais também será explorado. O objeto deste trabalho encerrar-se-ia neste 

ponto, não fosse pelo despontamento de novas controvérsias sobre o uso do véu 

muçulmano na França, no ano de 2013. A partir das avaliações feitas sobre a lei de 

dissimulação da face, e diante das polêmicas recentes, qual leitura prospectiva pode ser 

feita? Este é eixo-central do último capítulo da dissertação.  

De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD, 2004, p.29), ao menos 150 países são compostos por minorias 

étnicas ou grupos religiosos em números significativos e somente 30 países não abrigam 

uma minoria étnica ou religiosa que constitua ao menos 10% da sua população. A 

pluralidade cultural é, portanto, uma realidade na maioria dos países, sendo constante fonte 

de conflitos de diversas ordens. 
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Por meio deste estudo, que, certamente, em determinados aspectos, é específico ao 

contexto francês, anseia-se por elucidar desafios que transbordam os limites desta nação. A 

justificativa desta afirmação não repousa somente no fato de que outros países, como a 

Bélgica, seguiram os passos franceses, proibindo o uso do véu integral, e essa discussão 

integra os embates políticos em tantos outros.
3
 Para além desta dimensão, o fato é que, por 

trás da controvérsia do véu integral na França, permeiam grandes temas, como a 

legitimidade do discurso de direitos humanos e os desafios associados à diversidade. Neste 

sentido, parte-se do pressuposto de que uma das formas de compreensão do universal se 

dá, paradoxalmente, a partir da análise de uma realidade particular. Nas palavras do poeta 

português Miguel Torga “O universal é o local sem paredes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 É possível citar, neste sentido, os exemplos da Itália, Holanda e Espanha. No caso deste último país, desde 

2010, mais de uma dezena de cidades aprovaram leis proibindo o uso do véu integral nos espaços públicos. 

Entretanto, em fevereiro de 2013, a Suprema Corte espanhola decidiu que estas medidas eram 

inconstitucionais. Na Suíça, em sua província de Ticino, em setembro de 2013, eleitores aprovaram a 

interdição do uso do véu integral na região. Nem mesmo a Grã-Bretanha, de tradição política multicultural, 

furtou-se a este debate. Também no ano corrente, uma proposta de legislação neste sentido levou a 

controvérsia ao seu parlamento.  

In: “Veil Bans By Country: A Look At Restrictions On Muslim Headscarves Around The World”. The 

Huffington Post, 18 de setembro de 2013.  
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1 O CREUSET FRANCÊS 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um país de imigração que não se reconhece como tal”. Este artigo, escrito por 

Dominique Schnapper, em 1991, denuncia a contradição da posição da França, que se 

tornou terra de imigração já no século XIX, quando outras nações europeias ainda eram 

marcadas pela grande emigração. 

Por trás desta negação, está a ideia de uma nação una e indivisível, inspirada nos 

ideais da revolução francesa de 1789 e em um modelo Republicano em que os cidadãos 

são considerados livres e iguais. Neste cenário, as diferenças (sejam elas de caráter social, 

religioso, étnico...) devem ser invisíveis na esfera pública. Afirma-se, assim, um 

universalismo que, paradoxalmente, é particularmente francês, como ressalta Joan Scott 

(2007, introdução, pp. 18-19).
4
  

Como também nota Scott, torna-se cidadão francês de maneira abstrata. Há, neste 

sentido, uma insistência na assimilação a uma língua, história e ideologia comum. Mas 

como exigir esta assimilação em uma sociedade cada vez mais diversificada? O grande 

tema da imigração na França, portanto, não é o controle dos fluxos migratórios, ou 

fronteiras externas, como observa Rossana Reis (2007, p. 111), mas o que a autora 

                                                             
4 O livro de Joan Scott reinicia a contagem das páginas a cada capítulo, de forma que serão indicados os 

capítulos aos quais as informações são reportadas.  
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denomina “a fronteira desterritorializada”. Uma fronteira que, na definição da autora, 

separa cidadãos e estrangeiros, imigrantes regulares e irregulares. 

Enquanto países como os Estados Unidos enfatizam a importância da imigração na 

sua história, a relação da França com a sua imigração foi subordinada ao mito unitário. 

Uma das evidências do não reconhecimento denunciado por Schnapper é o fato de que, até 

os anos 80, não havia um domínio de pesquisa sobre a imigração no país. A partir de tais 

observações e com o intuito de suprir esta lacuna ou “ponto cego”, o historiador Gérard 

Noiriel lançou, em 1988, o livro “Le creuset
5
 français: histoire de l´immigration XIXe- 

XXe siècle”, obra que traça possíveis campos de pesquisa para futuros trabalhos sobre a 

imigração. É Noiriel (2010) que faz o resgate das três fases de intensa imigração ocorridas 

no país a partir do século XIX, relacionadas a períodos de expansão econômica.  

A primeira se deu no final do século XIX, com a expansão imperial. É marcada 

pela imigração advinda dos países europeus vizinhos, como Bélgica, Itália e Espanha. Uma 

imigração de fronteiras, em que aqueles que chegam vão se fixando em regiões da França 

próximas aos seus países de origem (belgas no norte, espanhóis no sudoeste, italianos no 

sudeste). A segunda metade do século XIX também é marcada pela expansão industrial, o 

que dá início aos períodos de imigração de massas.  

A segunda fase, nos anos 20, quando a França atinge as maiores taxas de imigração 

do mundo (515 por 100.000 habitantes, contra 492 nos Estados Unidos). Há, neste 

momento, uma ampliação das nacionalidades, com a imigração polonesa, russa e armênia. 

Também nessa fase, inicia-se a imigração proveniente das ex-colônias, especialmente do 

Magreb, embora, neste momento, ainda seja fraca (nos anos 30, dos três milhões de 

estrangeiros, apenas 100.000 são da Argélia). Importante notar que estes argelinos não 

eram formalmente estrangeiros: do ponto de vista jurídico eram franceses, mas não tinham 

a cidadania francesa.  

A terceira, nos trinta gloriosos, isto é, após a segunda guerra mundial, sendo 

marcada pelos afluxos vindos da Península Ibérica (imigração importante até os anos 1980) 

e do Magreb. O recrutamento de mão de obra africana foi fomentado para ajudar na 

reconstrução do país e suprir a carência de trabalhadores do setor industrial. A vinda desses 

                                                             
5 A expressão anglófona correspondente a “creuset” seria o “melting pot”. A ideia é a de um “caldeirão”, em 

que as diversas culturas se fundem, alcançando uma assimilação a uma cultura comum. Neste trabalho, na 

ausência de uma expressão adequada na língua portuguesa, a preferência é pela referência à palavra original 

francesa. 
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trabalhadores foi favorecida pelo governo sob pressão do patronato, que lhes reservava até 

postos na administração francesa (BLANCHARD, 2004, pp. 213-223). É certo que a 

intenção inicial do governo era a de estimular a vinda de europeus, como belgas e 

holandeses, considerados mais aptos à assimilação, mas o número insuficiente destes frente 

à grande demanda de mão de obra impulsionou o governo a encorajar, cada vez mais, o 

recrutamento de trabalhadores do Mabreb (CETTE FRANCE-LÀ, 2012, p. 97). Ademais, 

como ressalta Rossana Reis (2007, pp. 120-121), as propostas discriminatórias desse 

período, no sentido de adoção de quotas de nacionalidade para a imigração (que sugeriam a 

preferência pelos nórdicos) não encontram terreno receptivo diante do contexto de 1945. 

Se a o tema da assimilação foi, inicialmente, utilizado para justificar a escolha de 

imigrantes a partir da sua aptidão étnica-cultural para fundir-se à população francesa, 

considerada homogênea, com a necessidade de recrutamento dos trabalhadores das ex-

colônias, o discurso incorpora outro sentido. Estes trabalhadores passam também a serem 

considerados assimiláveis devido ao contato que haviam sido obrigados a ter com a 

civilização francesa (CETTE FRANCE-LÀ, 2012, pp. 97-98). Assim, entre 1947 e 1954, 

os imigrantes do Magreb já contabilizam mais um milhão. Como nota Noiriel (2007), a 

partir dos anos 1950, a imigração passa a revelar-se como uma espécie de dominação 

colonial no interior da França.  

Cabe lembrar, neste sentido, que, entre os séculos XV e a segunda metade do 

século XX, a França foi uma grande potência colonial, estendendo seus domínios aos 

vários continentes. Em 1939, o império colonial francês era o segundo maior do mundo, 

atrás apenas da Inglaterra (L´EMPIRE [...], n.p). Seus domínios se estendiam das Américas 

ao Magreb africano, com a conquista da Argélia, Tunísia e Marrocos, e não apenas. A 

“África negra” tampouco escapou ao seu império, que alcançou até territórios longínquos 

como a Indochina, na Ásia.  

Uma das evidências diretas da influência que o passado colonial tem na atualidade 

francesa é justamente o fato de que grande parte da imigração recente no país provém de 

suas ex-colônias e protetorados, especialmente do norte da África, situação particular 

também verificada na vizinha Inglaterra (WIEVIORKA, 2005, pp. 113-119). Com efeito, 

dentre os imigrantes que vivem na Europa, 95% dos argelinos e 70% dos tunisianos 

encontram-se na França, sua antiga metrópole (WENDEN, 2010, pp. 256-264). Ademais, 

hoje, a França é o país da Europa ocidental que abriga a maior quantidade de indivíduos 
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muçulmanos (entre cinco e seis milhões), sendo o Islã a segunda maior religião do país 

(FOURNIER, Lydie, 2010). 

Entretanto, a imigração é desconectada de tais experiências passadas. Neste sentido, 

cabe recorrer a Stuart Hall (2009, p. 61), que destaca como as antigas relações de 

subordinação colônia-metrópole se reconfiguram: 

As antigas relações de colonização, escravidão e domínio colonial, que 
ligaram a Grã-Bretanha ao Império por mais de 400 anos, marcaram os 

rumos seguidos por esses imigrantes. Contudo, essas relações históricas e 

de dependência e subordinação foram reconfiguradas – sob a forma pós-
colonial clássica – quando reunidas no solo doméstico britânico. Na 

esteira da descolonização, disfarçadas na amnésia coletiva ou em um 

sistemático repúdio ao “Império” (que desceu como uma nuvem do não 

saber nos anos 60), esse encontro foi interpretado como “ um novo 
começo”. A maioria do povo britânico olhava esses “filhos do Império” 

como se não pudessem sequer imaginar de onde “ eles” vinham, por que 

ou que outra relação eles poderiam ter com a Grã-Bretanha. 

 

Interessante notar a estranheza associada à presença dos imigrantes advindos das 

ex-colônias. Embora o autor trate em específico do caso do Reino Unido, autores como 

Patrick Simon (2005, p. 241) destacam que o modelo francês de integração foi construído 

sobre esta base de uma “amnésia coletiva” em torno da imigração, que não recorda as 

experiências passadas de colonização ou escravidão. Este esquecimento seria o preço a 

pagar para garantir o acesso à cidadania ou, como prefere o autor, a “nativização” dos 

escravos libertos, colonos descolonizados e imigrantes naturalizados. É nesse contexto que 

se consolida a instalação definitiva de populações imigrantes na França.  

E é estreita a relação entre a busca por mão de obra estrangeira com a concepção de 

cidadão e o universalismo francês. Como observa Noiriel (1988), a França foi o primeiro 

país a recorrer à imigração de modo sistemático como forma de evitar o cumprimento das 

regulamentações do trabalho, já que os imigrantes não tinham os direitos conferidos aos 

nacionais. Isto porque, como consequência da ideia de república una e indivisível, não se 

admite a existência de várias categorias de cidadãos na França. A solução encontrada, 

então, foi a reforma do código de nacionalidade, que define quem é francês. Com efeito, 

como esclarece o mesmo autor em entrevista a Martine Fournier (2009, p. 38), embora a 

Terceira República (1870-1940) tenha sido marcada pelas reformas sociais, estas eram 

voltadas aos nacionais. Assim, a integração das classes populares foi acompanhada pela 

exclusão dos imigrantes. A partir de então, os estrangeiros deviam apresentar um contrato 

de trabalho para chegarem ao país, ocupando os empregos que lhes eram reservados. Dessa 
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forma, no final do século XIX, há uma divisão do mercado de trabalho francês entre 

nacionais e estrangeiros, sendo estes confinados a setores como os de minas, construções e 

trabalhos agrícolas, áreas não ocupadas pelos nacionais. Sujeita especialmente às 

demandas do mercado, esta imigração de massas é interrompida com o fim dos “Trinta 

Gloriosos”. 

Nos anos 70, quando a França cessa oficialmente de recrutar trabalhadores 

estrangeiros e os imigrantes já vindos das antigas colônias se estabelecem de maneira 

durável no país, há uma deterioração das condições de habitação e trabalho dos imigrantes 

e seus descendentes (GUIRAUDON, 2006, p. 269). Os imigrantes passam então a estar no 

centro de debates públicos, sendo vistos como um problema.  

Em 1977, a política dominante passa a ser da “imigração zero”, pautada na intenção 

não apenas de fechar as fronteiras externas, mas também na política que visava o retorno 

dos imigrantes a seus países de origem, por meio de auxílio econômico ou de retornos 

forçados. Uma situação que é voltada especialmente para os imigrantes do Magreb (REIS, 

2007, p. 123).  

A partir de então, devido a uma grave crise econômica e desemprego estrutural, as 

tensões sociais se amplificam. Nesse contexto, observa-se um duplo fenômeno: desponta 

uma luta pelo reconhecimento de identidades culturais e religiosas e as promessas de 

igualdade da república parecem já não ser críveis. Aqueles originários do Magreb, dentre 

os mais afetados pela exclusão socioeconômica, enfrentando desemprego, discriminação e 

ocupando as zonas de subúrbio, estão diretamente ligados a esse processo (WIEVIORKA, 

2005, pp. 113-119). 

Inicia-se então uma série de movimentos de contestação feitos pelos imigrantes: 

greves nos anos 1970, a marcha antirracista dos Beurs em 1983 (um movimento da 

segunda geração imigrante) e os protestos que seguem, como o SOS racismo, com seu 

slogan “touche pas à mon pote” (que pode ser traduzido como “não incomode meu 

companheiro”) e o movimento dos “sem-papeis”, depois de 1996.  

Se os períodos de força econômica são marcados pela forte imigração, nos 

momentos de crise a xenofobia torna-se especialmente aguda, uma tendência que se 
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confirma em diversos momentos da história da imigração francesa.
6
 O próprio 

nacionalismo francês nasce em um momento de crise, no final do século XIX. O mesmo 

fenômeno é verificado nos anos 30 e quando da criação do partido de extrema direita Front 

National, em 1983, com um programa político manifestamente anti-imigração. Trata-se, 

pois, de fenômeno que permeia a história do país e que, desde os anos 80, se estabelece de 

maneira crônica, sendo reforçado pelas mídias (NOIRIEL, 2010, pp. 32-38). 

É certo que a presença imigrante jamais se deu sem conflitos. Com efeito, em 1880, 

os trabalhadores italianos foram o alvo da ideia de perigo migratório, acusados de formar 

uma “nação dentro da nação”. Nos anos 30, os judeus são considerados inassimiláveis, 

afirmando-se que as relações destes com o dinheiro e o comunismo os tornavam hostis à 

integridade das nações (CETTE FRANCE-LÀ, 2012, p. 97). Assim, inicialmente, estes 

imigrantes foram vítimas de xenofobia e, a princípio, foram julgados inaptos à assimilação. 

Entretanto, uma geração mais tarde, passou-se a considerar que estes imigrantes haviam-se 

fundido ao creuset francês, ou seja, haviam sido assimilados e integrados à cultura francesa 

com sucesso (DOYTCHEVA, 2011, p. 19).  

 Com base nessa experiência do creuset francês, julgada exemplar posteriormente, 

delineou-se o modelo francês de integração, décadas depois. Cabe observar que, em um 

contexto de descolonização, com a independência da Argélia nos anos 60, a noção de 

assimilação é substituída pela de integração justamente pelas razões já vistas, quais sejam, 

a necessidade de acolher um grande número de trabalhadores estrangeiros e a 

impossibilidade de recorrer ao argumento de desigualdade entre as raças. A partir da nova 

perspectiva, passou-se a falar não na fusão dos migrantes em uma população francesa 

homogênea, mas na coexistência harmoniosa entre as diversas culturas (CETTE FRANCE-

LÀ, 2012, p. 97).  

Atualmente, fala-se, em uma suposta crise deste modelo republicano de integração, 

que tem como protagonista a imigração pós-colonial. Por trás dessa retórica está 

                                                             
6 Como esclarece Noiriel (2007, p. 33), os termos racismo e xenofobia aparecem na língua francesa durante o 

caso Dreyfus. Em obra específica sobre o caso, Vincent Duclert (2012, p.1) observa que “O‘affaire Dreyfus’, 

que se inicia em 22 de dezembro de 1984, pela condenação arbitrária do capitão Dreyfus, acusado de‘alta 

traição’em seguida a uma conspiração de Estado, e que se termina em 12 de julho de 1906 com a sua inteira 

reabilitação, teve um grande alcance na França e no mundo. Ele provocou uma grave crise na República. Mas 

ele engajou finalmente na vida da democracia. E as questões universais que coloca ainda hoje contêm 

ensinamentos universais. Como a razão do Estado vem a servir o antissemitismo, o nacionalismo e a raiva do 

outro?” (Tradução livre. Original em francês). 
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justamente o argumento de que os europeus vindos ao país na primeira metade do século 

XX se integraram com facilidade, enquanto os praticantes do Islã são incompatíveis com a 

identidade francesa. A ameaça é denunciada através da ideia de “comunitarismo”, que seria 

oposto ao cosmopolitismo e aos valores europeus e franceses em particular, especialmente 

a laïcité, a igualdade entre os sexos e a defesa da diversidade (CETTE FRANCE-LÀ, 

2012, pp.49-55). O termo “comunitarismo” é novo no vocabulário político francês. Veio a 

aparecer em um dicionário, pela primeira vez, em 1997 (TISSOT, 2013). De acordo com 

definição atual do dicionário Larousse
7
, o “comunitarismo” é uma “tendência do 

multiculturalismo americano que coloca a ênfase sobre a função social das organizações 

comunitárias (étnicas, religiosas, sexuais, etc)”
8
. Na França, o termo ganhou visibilidade 

nos anos 2003-2004, quando esta ideia passa a constar nos relatórios oficiais dentre as 

preocupações no campo da imigração e integração. Neste sentido, o relatório da Direction 

centrale dês renseignements généraux (DCRG) (apud TISSOT, 2013) sinaliza o aumento 

do “comunitarismo” nos “bairros sensíveis” (uma expressão para os subúrbios), indicando 

os seguintes critérios para a constatação deste fenômeno: um número importante de 

famílias de origem imigrante “praticando, às vezes, a poligamia”; um “tecido associativo 

comunitário”; a “presença de comércios étnicos”, a “multiplicação de cultos muçulmanos”; 

o porte de “vestimentas orientais e religiosas”; os graffitis “antissemitas e anti-ocidentais”; 

a existência, no seio das escolas, de classes reagrupando recém-chegados que não falam 

                                                             
7 Disponível em: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/communautarisme/17550. Acesso em 30 de 

novembro de 2013 

 
8 A partir dos anos 70, esta perspectiva ganhou visibilidade, principalmente por meio de políticas implantadas 

em países como o Canadá, Austrália e Estados Unidos.  As medidas que atendem pela qualidade de 

multiculturais são variadas, o que corresponde às múltiplas formas por meio das quais a diversidade cultural 

pode se manifestar nas sociedades.  De acordo com Will Kymlicka (1996, pp. 25-26 ), os modos como as 

minorias incorporam-se às sociedades políticas configuram distintas formas de pluralismo cultural. Na 

hipótese em que há uma incorporação de minorias que eram previamente dotadas de autogoverno, 

constituindo uma nação, forma-se um estado multinacional. Já nos casos em que a diversidade deriva da 

imigração individual ou familiar, constituem-se estados poliétnicos. Ressalte-se que estas classificações não 
são excludentes - a maioria dos países são, simultaneamente, multinacionais e poliétnicos. Assim, 

considerando que estas modalidades de pluralismo cultural possuem desafios próprios, o autor elenca três 

tipos de mecanismos destinados a acomodar tais diferenças, quais sejam: os direitos de autogoverno (como a 

adoção de um sistema federalista que permita que as províncias onde se localizem as minorias gozem de 

autonomia, a exemplo da situação dos quebecoises no Canadá), poliétnicos (que permitam a expressão dos 

particularismos culturais) e especiais de representação (garantindo uma maior participação das minorias no 

processo político, por meio de técnicas como a representação proporcional).  

Esta é a abordagem do multiculturalismo tal como concebida por Will Kymlicka. Outros autores do 

multiculturalismo, como Bhikhu Parekh e Tariq Modood, propõem outras abordagens. O objetivo deste 

trabalho não é explorar em profundidade esta perspectiva do multiculturalismo do ponto de vista das teorias 

da justiça, mas situar, brevemente, de que forma este debate insere-se no contexto francês, através da idéia de 

“comunitarismo”.  

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/communautarisme/17550
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francês; a “dificuldade de manter uma presença francesa de origem”. Como revela outro 

documento do governo francês da mesma época, as preocupações com o “comunitarismo”, 

são no sentido de que “a República é composta de cidadãos; ela não pode ser segmentada 

em comunidades” (COMISSION DE REFLEXION SUR L´APPLICATION DU 

PRINCIPE DE LAÏCITÉ DANS LA REPUBLIQUE, 2003, p. 2).  

Para Noiriel (2002), esta ideia de crise do modelo de integração revela uma espécie 

de “presentismo”, por duas razões. Primeiramente, o termo “modelo” dá uma falsa ideia de 

projeto político, enquanto eram os imigrantes os atores da integração. Além disso, o autor 

observa que a grande quantidade dos estrangeiros que veio no passado para a França não 

fixou residência no país.  

Em virtude das guerras e das baixas taxas de natalidade, as políticas francesas, em 

geral, favoreceram a imigração familiar (a vinda do cônjuge e filhos dos trabalhadores 

migrantes para o país). Entretanto, no período entre 1945 e 1974, marcado justamente pela 

imigração pós-colonial, isto não ocorreu. Assim, o período dos “trinta gloriosos” marca 

não apenas o florescimento econômico, mas também uma imigração que se espera ser 

temporária. Durante a política da “imigração zero” dos anos 70, o governo chegou a 

planejar a interrupção da concessão de vistos para as famílias dos imigrantes. Entretanto, o 

Conselho de Estado, em 1975, considerou que a reunificação familiar era um direito 

(REIS, 2007, p. 123).  

A suposição de que estes imigrantes voltariam aos seus países de origem era 

sustentada pelo governo, que esperava que, após 1973, com o endurecimento da política de 

imigração, isso ocorreria e, então, não seria necessário integrá-los. Nesta perspectiva, 

foram criadas formações educacionais na “língua materna” e as autoridades demandaram a 

empresas como a Renault que abrissem um espaço para salas de rezas para muçulmanos 

(GUIRAUDON, 2006, p. 278). A crença na temporalidade da presença imigrante é, aliás, 

uma característica de medidas voltadas para a diversidade implantadas em outros países da 

Europa. A maioria dos imigrantes europeus, como os trabalhadores convidados e os 

solicitantes de refúgio, foi inicialmente considerada como residentes temporários e foi sob 

essa perspectiva que se estabeleceram estas políticas (KYMLICKA, 2007, p. 157). 

No caso da França, a reivindicação do “direito à diferença” pelos socialistas, nos 

anos 80, como uma alternativa ao modelo assimilacionista, terminou por não vingar. A 

integração passa a ser apresentada como o modelo a ser seguido tanto pelos socialistas 
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quanto pela direita tradicional, quando esta assume o poder em 1986. Seria a única 

alternativa, face à ideologia de extrema direita, consolidada com a irrupção do partido 

Front National na cena política (GUIRAUDON, 2006, p. 278). 

A França não estava preparada para lidar com tais desafios, entretanto. Ao 

inaugurar o sistema europeu de imigração temporária de trabalho, não o interpretava como 

um movimento de populações. Os novos imigrantes, ainda que trouxessem suas famílias, 

eram vistos como casos isolados (BOUBEKER, 2010, pp. 265-278). Mas, aos poucos, a 

imigração destinada a ser temporária vai ganhando ares de definitiva. Em 1990, Michel 

Rocard, então primeiro-ministro francês, afirma a impossibilidade de acolher “toda a 

miséria do mundo” (DELTOMBE, 2009). Uma vez evidente que a presença imigrante é 

definitiva, a relação da França com seus novos habitantes será regida com base no modelo 

republicano de integração. 

 

1.1 O modelo Republicano de Integração  

 

Este modelo francês de integração não havia sido formulado claramente até o 

pronunciamento doutrinário do Alto Conselho de Integração, em 1991. Na oportunidade, o 

Conselho, criado em 1989, conceituou a integração nos seguintes termos: 

A integração consiste em fomentar a participação ativa na sociedade 

inteira do conjunto de mulheres e homens chamados a viver de forma 

permanente no nosso território e aceitando sem segundas intenções que 

subsistem especificidades, notavelmente culturais, mas colocando ênfase 
nas similitudes e convergências de igualdade de direitos e deveres, a fim 

de assegurar a coesão do nosso tecido social. [...]. Ela postula a 

participação das diferenças a um projeto comum e não, como a 
assimilação, a sua supressão, mas, ao revés, como inserção, a garantia 

protetora de sua perenização. (apud GUIRAUDON, 2006, p. 276-277).
9
 

 

                                                             
9 Tradução livre. Original em francês: “L’intégration consiste à susciter la participation active à la société 

tout entière de l’ensemble des femmes et des hommes appelés à vivre durablement sur notre sol en acceptant 

sans arrière-pensées que subsistent des spécificités notamment culturelles, mais en mettant l’accent sur les 

ressemblances et les convergences dans l’égalité des droits et des devoirs, afin d’assurer la cohésion de notre 

tissu social. […] Elle postule la participation des différences à un projet commun et non, comme 

l’assimilation, leur suppression ou, à l’inverse, comme l’insertion, la garantie protectrice de leur 

pérennisation.”  
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Como destaca Virginie Guiraudon (2006), este pronunciamento enuncia as 

características fundamentais do modelo francês de integração: a ideia de que cabe aos 

indivíduos integrar-se (e não à sociedade francesa); o não reconhecimento de comunidades 

estruturadas de imigrantes, por se considerar que estas colocariam em perigo a coesão 

nacional; embora se reconheça que diversidades culturais possam não ser eliminadas, 

considera-se que estas devem ser expressas preferencialmente no âmbito privado. Assim, 

ainda que tente renovar a concepção de integração assimilacionista, segue considerando a 

diversidade como uma categoria residual.   

A principal função deste modelo de Integração é a de fundir as diversidades 

regionais e, posteriormente, a diversidade que é fruto das migrações internacionais, como 

observa Simon (2005, p. 241). O objetivo final perseguido, então, é a unidade nacional e é 

com base na visão republicana francesa que se justifica, como elucida Milena Doytcheva 

(2010, p. 425): 

Segundo a visão republicana francesa, a proclamação de um princípio 

universalista de igualdade em direito constitui a alavanca mais poderosa 
para garantir o acesso equitativo a todos os bens sociais – liberdades 

fundamentais, educação e emprego, habitação, participação política. De 

fato, a doutrina republicana recusa a tomada em conta pelo direito e pela 
ação pública de distinções e identificações particulares suspeitas de 

ameaçar a unidade da República.
10

 

 

De fato, em seu primeiro relatório anual, o Alto Conselho para a Integração (Haut 

Conseil à l´intégration – HCI) destacou que “a concepção francesa de integração deve 

obedecer a lógica da igualdade, e não a lógica das minorias” (KARSTOTYANO, 1991, 

apud McGOLDRICK, 2006, p. 51). A afirmação revela que a nova orientação 

terminológica não rompe completamente com a perspectiva unitária, evidente 

especialmente em dois campos: o da versão francesa do secularismo e o da produção de 

dados estatísticos que mapeiam as características da população do país. 

 

                                                             
10Tradução livre. Original em francês: “Selon la vision républicaine française, la proclamation d´un principe 

universaliste d´égalité em droit constitue le levier le plus puissant pour garantir l´accès équitable de tous aux 

biens sociaux – libertés fondamentales, éducation et emploi, logement, participation politique. De même, la 

doctrine républicaine récuse la prise em compte en droit et dans l´action publique de distintions et 

d´identifications particulières suspectées de menacer l´unité de la République”.  
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1.1.1 A Laïcité 

 

A laïcité nas escolas data da Terceira República, sendo parte das medidas do 

Ministro da Educação Jules Ferry (1881-82, 1886), para quem a escola deveria ser um 

agente de assimilação, através do qual seria alcançada uma língua, cultura e formação 

ideológica comum.
11

 Consagrada na lei de 1905 sobre a separação entre Igreja e Estado, a 

laïcité, considerada um dos pilares da República francesa, adquire status constitucional em 

1946. Esta dimensão é explicitada pelo relatório da Comissão de Aplicação do Princípio de 

laicité na República (2003, p. 9), que afirma que embora todos os estados democráticos 

respeitem a liberdade de consciência e o princípio de não discriminação, através de formas 

de separação entre o político e o religioso ou espiritual, a França elevou a laïcité ao 

patamar de valor fundador da República.  

A laïcité não pode ser definida simplesmente pela separação entre Igreja e Estado. 

Este princípio exige que a cultura e a religião particular sejam expressas apenas na esfera 

privada, por se considerar que no espaço público deve haver apenas indivíduos livres e 

iguais em direito. Como observa Scott (2007, introdução, pp. 24-25), significa a proteção 

do Estado dada aos indivíduos contra a interferência das religiões. Nos Estados Unidos, ao 

contrário, implica a proteção das religiões da interferência do Estado. Como nota a mesma 

autora, a laïcité, ou versão francesa do secularismo, faz parte de um universalismo que, 

paradoxalmente, é bastante singular à cultura francesa, a ponto de afirmar-se que somente 

deve ser denominado na sua língua original.   

Por estas razões, autores atribuem ao modelo francês características de laicismo, e 

não de laicidade. Como explica Marco Antonio Huaco Palomino (2007), enquanto a 

laicidade é um regime de liberdades, o laicismo é uma “posição militante antirreligiosa”. 

Neste sentido, Álvaro de Vita (2009, p. 66) observa que a laïcité é, assim, uma concepção 

de laicismo abrangente
12

 extremamente hostil à expressão de identidades étnicas ou 

                                                             
11 Isto não impediu, entretanto, o financiamento estatal de escolas religiosas. 

12 O termo “abrangente” é aqui utilizado no sentido dado por John Rawls em “O liberalismo político”. Neste 

sentido, por “doutrinas abrangentes”, entendam-se as concepções morais, religiosas ou de outra ordem 

presentes na sociedade, fontes de variadas ideias sobre qual a vida valiosa e como deve ser vivida. Na 

construção da sua ideia de tolerância liberal, Rawls, em “O liberalismo político”(2011), parte de um 

pressuposto: o “fato do pluralismo razoável”. Uma expressão dada por ele para a constatação de que “a 

diversidade de doutrinas religiosas, filosóficas e morais abrangentes não é mera contingência histórica fadada 

a logo desaparecer, e sim um traço permanente da cultura pública da democracia.” Rawls não teoriza sobre a 

forma de vida valiosa, mas pergunta-se: considerando o fato do pluralismo razoável, de que forma a 



32 

 

religiosas no espaço público. Nas palavras de Milena Doytcheva (2011, p. 91), “Se a 

secularização da vida pública é um traço comum ao conjunto de países ocidentais, a França 

é um destes países que eleva ao mais alto grau a exigência de neutralidade em relação a 

toda concepção espiritual ou religiosa particular.”
13

 

Se uma das decorrências da laïcité é a obrigação de estrita neutralidade dos agentes 

públicos, a interpretação atual do princípio vem expandindo seu campo de aplicação, como 

será visto com mais detalhes no segundo capítulo.  

 

1.1.2  Os “dados sensíveis”: não visibilidade estatística, visibilidade 

política. 

 

Estados Unidos, Grã-Bretanha e França compartilham o fato de serem sociedades 

diversificadas cujo passado é marcado por escravidão, colonização
14

 e imigração. 

Entretanto, são muito díspares as abordagens dadas pelos países no que diz respeito às 

investigações de caráter religioso, étnico e/ou racial. Este enfoque faz parte dos estudos 

americanos desde o início do século XX, da Grã-Bretanha a partir dos anos 1950, e, no 

caso da França, a opção feita foi por ignorar esta perspectiva (SIMON, 2010, p. 159).  

Designados “dados sensíveis” pela Lei de Informática e Liberdades de 1978, as 

categorias étnico-raciais não podem, em regra, constar nos censos franceses, havendo 

                                                                                                                                                                                         
estabilidade da sociedade democrática pode ser alcançada, tendo em vista que um consenso quanto a uma 

doutrina abrangente a ser adotada pela sociedade mostra-se inalcançável senão por meio da opressão política? 

Conclui que o único ponto de acordo razoável possível entre tais doutrinas, que se mantenha estável mesmo 

diante de mudanças na distribuição de poder, é o princípio de tolerância. O valor da tolerância, para Rawls, é 

realizável, então, mediante certa forma de neutralidade estatal quanto às diversas doutrinas abrangentes do 

bem, sendo guiado pelo dever de civilidade entre os cidadãos, que devem justificar as decisões políticas 

fundamentais com base no ideal de razão pública. Nestes termos, a laïcité não dever ser compreendida como 

uma exigência das ideias de Rawls em “O liberalismo político”. Com efeito, a defesa da tolerância de Rawls 
não envolve um secularismo forte, pois o autor entende que este também constituiria uma doutrina 

abrangente do bem (2011, p. 543). 

13Tradução livre. Original em francês: “Si la secularization de la vie publique est um trait commun à l 

´ensemble des pays occidentaux, la France est un des ces pays élevant au plus haut rang cette exigente de 

neutralité envers toute conception spirituelle ou religieuse particulière.”  

14 A comparação entre Estados Unidos, França e Grã-Bretanha é feita por Patrick Simon a título de ilustração 

sobre a temática das categorias étnico-raciais. Mas, é evidente que a experiência colonial dos Estados Unidos, 

que constituíam colônias, é substancialmente distinta daquela da França e Grã-Bretanha, que possuidoras de 

grandes impérios coloniais.   
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restrição quando a seu registro e publicação. O censo francês, então, apenas coleta 

informações sobre “nacionalidade” e “país de origem” (SIMON; STAVO-DEBAUGE, 

2004, p. 60).
15

 

A opção francesa é explicada por Patrick Simon e Joan Stavo-Debauge (2004, p. 

60), que ressaltam que o modelo não foi desenhado para acompanhar a situação de novas 

gerações que seguem à chegada dos imigrantes, na medida em que se entendia que o 

processo de integração culminaria na aquisição da nacionalidade francesa. Com a extensão 

do critério do jus solis, em 1889 (primeira lei de nacionalidade), pressupunha-se que, com 

o tempo, os “novos franceses” estariam adequadamente integrados à sociedade e aos 

valores nacionais. Como resultado, os filhos dos imigrantes são “invisibilizados” para a 

investigação quantitativa. A configuração do campo estatístico é, portanto, um reflexo do 

modelo de integração do país. Entretanto, a não visibilidade estatística contrasta com a 

visibilidade política dos franceses de origem imigrante. 

Com efeito, não obstante a concepção republicana francesa aspire à unidade através 

de um modelo de integração e do recurso à proibição dos censos de caráter étnico-

religioso, os cidadãos franceses são constantemente diferenciados em função de sua 

origem. Os cidadãos franceses nascidos na França, mas de origem estrangeira, são a todo 

momento lembrados desta condição, sendo denominados “jovens nascidos da imigração” 

(issues de l´immigration) ou até mesmo “imigrantes”. Uma evidência de que a cidadania 

formal não significa o pertencimento de fato à condição de cidadão francês.  

Assim, a mesma retórica que busca a não visibilidade das diferenças, 

continuamente afirma o caráter distintivo que separa franceses “legítimos” daqueles que 

são “nascidos da imigração”. Conforme afirma Milena Doytcheva (2010, p. 417), o 

emprego de tais expressões evidencia a dificuldade da sociedade francesa de reconhecer 

sua dimensão pluriétnica. 

Apesar desta resistência, aos poucos vai ficando evidente não apenas a existência 

desta diversidade, mas também que determinados grupos étnicos ou raciais são menos 

favorecidos que outros. Neste contexto, desponta a “invenção francesa da discriminação”. 

 

                                                             
15Embora se deva destacar que, em alguns momentos, a restrição dos dados sensíveis foi também estendida às 

variáveis de “nacionalidade” e “país de nascimento”, de acordo com a interpretação de gestores 

institucionais. 
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2 A limitada “invenção francesa da discriminação” 

 

 

 

 

A “invenção francesa da discriminação”,
16

 compreendida como “tratamento 

desfavorável em razão de origem real ou suposta das pessoas”, deu-se de maneira tardia, 

apenas no final dos anos 90, como lembra Didier Fassin (2002, pp. 403-423). Com efeito, 

como admitir a existência da discriminação, se todos os cidadãos são considerados iguais? 

A “invenção” da discriminação permitiu que se passasse a perseguir uma luta 

contra a discriminação através de políticas com dimensão étnica-racial, o que não era 

possível. Até 1997, as políticas pró-imigrantes e seus descendentes não focavam 

oficialmente este grupo, funcionando como “políticas de esquiva”. Repartidas entre 

ministérios e secretarias, foram nestes moldes desenhadas políticas de educação, emprego 

e habitação que adotavam como critério para definição do público beneficiário parâmetros 

como a idade ou local de moradia. Dessa forma, de maneira indireta, beneficiavam-se os 

imigrantes e seus descendentes, público que desde o início se buscava atingir.  

Importante também o papel dos tribunais nesse momento. Isto porque a 

jurisprudência determinou a expansão dos direitos sociais dos imigrantes, com base na 

ideia de aplicação estrita da universalidade de direitos. Contudo, o alcance da 

jurisprudência no avanço dos direitos dos imigrantes restava limitado, especialmente no 

campo dos direitos políticos. Embora a nacionalidade não fosse interpretada como critério 

para a atribuição de direitos sociais, remanescia como critério para a titularidade de direitos 

políticos. A garantia de um direito de voto aos estrangeiros, por exemplo, demandaria uma 

revisão constitucional, não sendo passível de mudança via jurisprudência (GUIRAUDON, 

2006, pp.280-281). 

                                                             
16 O termo “invenção” é aqui cunhado no sentido que lhe é atribuído por Didier Fassin (2002), isto é, refere-

se a uma nova perspectiva que vem dar visibilidade a fenômenos outrora ocultos, e não a um discurso 

ideológico destinado a falsear a realidade.  
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Por estas e outras razões, embora as políticas de esquiva tenham trazido muitos 

avanços para os estrangeiros e seus descendentes, não foram suficientes para lidar com a 

desigualdade de origem. É com este pensamento que o governo do socialista Lionel Jospin 

se volta para a luta contra a discriminação. Deste os anos 1980, a política francesa esforça-

se para conciliar o modelo de integração e a realidade da presença imigrante no país 

(GUIRAUDON, 2006, pp.280-281). É nesse sentido que se deve compreender a 

“invenção” da discriminação e o programa político que lhe segue.  

 

2.1 Avanços 

Uma grande mudança trazida pela nova perspectiva, como explica Didier Fassin 

(2002), é a transferência da responsabilidade do imigrante para a sociedade acolhedora. 

Sob este enfoque, não se compactua com a ideia de que a responsabilidade de integrar-se é 

do imigrante, como defende o modelo de integração. Ao revés, passa-se a reconhecer a 

responsabilidade da sociedade neste processo de integração. Nas palavras de Virginie 

Guiraudon (2006, p. 284), esta nova perspectiva implica que “a não integração significa 

que a sociedade francesa não garante a igualdade de chances. As instituições e cidadãos 

franceses são responsáveis pela situação dos imigrantes”.
17

 

A “invenção” da discriminação marca também uma ruptura em outro sentido: o 

parâmetro da nacionalidade, até então base das interpretações de dados e fatos, revela-se 

insuficiente. Isto porque se reconhece que as discriminações afetam não apenas os 

estrangeiros, mas também os franceses “de cor, notadamente os dos territórios de além-do-

mar ou de origem estrangeira não europeia”, nas palavras de Didier Fassin (2002, p. 411).  

A luta contra a discriminação é, sobretudo, uma luta do direito, que se apoia na 

jurisprudência e legislação, como observa Didier Fassin (2002, pp. 414-415). Portanto, a 

partir da nova gramática de “discriminação”, institui-se uma política de justiça. São 

promovidas então mudanças no campo jurídico, dentre as quais se destacam a inversão do 

ônus da prova que beneficia aquele que alega ter sofrido discriminação e a preferência por 

procedimentos civis em detrimento dos penais, tendo em vista que os segundos são menos 

propensos a gerarem uma sentença condenatória. É certo que, desde 1972, havia uma lei 

                                                             
17 Tradução livre. Original em francês: “la non-intégration signifie que la société française n’assure pas 

l’égalité des chances. Les institutions et les citoyens français sont responsables de la situation des immigrés.”  
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relativa à “luta contra o racismo” e que, desde 1994, o Código Penal francês criminalizava 

“discriminações fundadas na origem”. Entretanto, raras eram as condenações. Assim, até a 

“invenção francesa da discriminação”, os dispositivos legais tinham uma existência 

meramente formal (FASSIN, D., 2002, pp. 407-408).  

Essa mudança de perspectiva é sobretudo impulsionada pelo direito comunitário. 

Destacam-se nesse sentido as Diretivas Europeias de nº 78, ano 2000, uma sobre 

“efetivação do princípio da igualdade de tratamento entre pessoas sem distinção de raça ou 

origem étnica” e outra que “estabelece criação de um quadro geral em favor da igualdade 

de tratamento em matéria de emprego e trabalho” (SIMON; STAVO-DEBAUGE, 2004, p. 

59). 

E, nesse contexto de novos instrumentos e gramática jurídica, observa-se, na 

França, uma tendência dos setores econômicos passarem a incorporar o vocabulário da não 

discriminação. É então apresentada a “Carta da Diversidade”, que podia ser assinada 

voluntariamente pelas empresas com mais de 100 (cem) empregados, firmando o 

compromisso de promover o respeito pela diversidade étnica, cultural e social no âmbito 

empresarial. Motivado seja pelo “risco legal” entranhado à nova perspectiva do direito ou 

por uma preocupação com a imagem, o setor empresarial reconhece publicamente a 

existência de desigualdades sociais cujo fundamento seria os atributos étnicos e raciais, 

embora tivesse apresentado uma postura reticente até então (DOYTCHEVA, 2010, pp. 

427-429). Esta perspectiva da discriminação, entretanto, é marcada por limites e 

incoerências. 

 

2.2 Limites e Incoerências 

Após um período de fortalecimento do discurso e dispositivos antidiscriminação no 

final da década de 1990 e início da década seguinte, há uma redefinição da ação pública 

que significa um deslocamento e um afastamento da problemática (DOYTCHEVA, 2010, 

p. 426). Se, até então, observava-se a expansão da perspectiva de não discriminação 

centrada na dimensão étnica e racial, aos poucos este enfoque passa a ser substituído por 

um discurso de diversidade em sentido mais amplo.  

Estas políticas de diversidade passam a englobar não apenas os imigrantes e seus 

descendentes, mas também o tema da mulher, do idoso, da pessoa com deficiência, dentre 
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outros. Esta tendência é chamada por Milena Doytcheva (2010, pp. 433-436) de concepção 

“global” da diversidade e implica um afastamento da perspectiva jurídica de luta contra a 

discriminação. Esta mudança é verificada nas políticas empresariais voltadas para a 

diversidade, por exemplo, que passam a interpretar o compromisso firmado na Carta da 

Diversidade sob esta ótica, embora em sua concepção estivesse voltada para a 

discriminação étnica e racial. Desse modo, na contratação de novos funcionários e outras 

políticas do setor empresarial, sob o argumento da promoção da diversidade, passa-se a 

conferir atenção prioritária a outras categorias, como as relativas ao sexo e idade, 

consideradas “mais numerosas” ou das pessoas com deficiência, que seriam parte de uma 

categoria “genérica”. Aos poucos, a luta contra a discriminação étnica e racial vai diluindo-

se em meio à perseguição desta diversidade em sentido global. 

A busca por opções menos controversas, aliás, está presente na própria origem da 

perspectiva de combate à discriminação. Como salienta Virginie Guiraudon (2006, p.286), 

a luta contra discriminação constituía uma alternativa menos polêmica do que a introdução 

de medidas de ação positiva ou políticas voltadas para os direitos políticos de imigrantes, 

sendo também uma política menos custosa que as de redistribuição. Ademais, ao instituir 

tal política, o governo pensava colocar a responsabilidade apenas sobre os setores privados, 

como os empregadores, agentes imobiliários e donos de discotecas que negavam emprego 

ou serviços aos negros e árabes. Ainda que tenha constituído a alternativa menos polêmica, 

não deixou de provocar debates e gerar grande resistência. Com efeito, a enquete 

Baramètre, feita no ano 2000, revelou que apenas 31% da população francesa aprovava a 

ideia de leis que interditassem a discriminação (apud GUIRAUDON, 2006, p. 274). 

É certo que não se pode desprezar a importância da mudança de perspectiva trazida, 

pois como resume Didier Fassin (2002, p. 414), “o reconhecimento da discriminação racial 

revela a derrota do modelo que precisamente serviu para ocultá-la”.
18

 Mas, tampouco é 

possível supervalorizar os seus efeitos. É o próprio Didier Fassin que alerta para isto, pois 

se houve mudanças quanto aos instrumentos de combate à discriminação, nada garante que 

serão dotados de eficácia (2002, pp. 413-414). Exemplo de um afastamento do 

compromisso de luta contra a discriminação de caráter étnico e racial é o já citado 

direcionamento das políticas para um enfoque global da diversidade, presente no discurso 

corporativo, assim como no governamental.  

                                                             
18 Tradução livre. Original em francês: “La reconaissance d´une discrimination raciale révèle ainsi l´échec du  

modèle qui a précisément servi à l´occulter”.  
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Por fim, remanescem incoerências nas instituições e discursos políticos, heranças 

do modelo de integração que não se coadunam com a nova orientação. Dentre elas, 

destaca-se a permanência da restrição às estatísticas étnicas e raciais, mesmo após as 

diretivas europeias, assim como a opção de vocabulário utilizada para designar os 

franceses de origem estrangeira, persistindo nomenclaturas da “Política de esquiva”. 

Expressões como “jovens nascidos da imigração” (jeunes issues de l´immigration), “jovens 

dos bairros” (jeunes des quartiers) e jovens em dificuldade (jeunes en difficulté) seguem 

sendo uma constante, sendo utilizadas até mesmo nos discursos de Lionel Jospin. 

A recorrência do termo “jovem” para denominar estes franceses desperta a reflexão 

de Patrick Simon. Em um texto que tem como título “os jovens nascidos da imigração 

escondem-se para envelhecer” (2000), o autor destaca o motivo da escolha dessa 

expressão: jovem é uma categoria fluida, passageira. Assim, com esta referência à 

juventude, a imigração não parece implicar um desafio perene, tal como a expressão 

“populações nascidas da imigração” (populations issues de l´immigration), que tende a ser 

preterida devido à conotação de permanência. Diante disso, questiona:  

 

E, no entanto, o que será desses “jovens nascidos da imigração” quando 

tornarem-se adultos e já não frequentarem as boates de noite que 

interessam tanto os prefeitos como o Presidente da República, eles 
continuarão a experimentar uma cidadania de segunda classe?”

19
 

 

A resposta do autor é sugestiva: britânicos, canadenses e norte-americanos 

denominam os jovens vindos da imigração, quando envelhecem, de minorias. O conceito 

de minoria, entretanto, não é bem aceito pela ótica francesa
20

, o que se reflete no campo 

estatístico. Por isso, a presença imigrante determinará, além do debate político e jurídico, 

um debate científico. 

Com a nova perspectiva de luta contra a discriminação, evidencia-se que a 

desigualdade de acesso a bens, direitos e serviços é experimentada não apenas por 

                                                             
19 Tradução livre. Original em francês: “Et pourtant, que deviendront ces ‘jeunes issues de l´immigration’ 

lorques, devenus adultes et ne fréquentant plus ces boîtes de nuit qui intéressent tant les préfets et le président 

de la République, ils continueront à expérimenter une citoyenneté de seconde zone?”. SIMON, 2000, p. 36. 

20 Vide a reserva francesa feita ao art. 27 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), que 

trata dos direitos das minorias. O argumento francês foi o da inexistência de minorias no país. Na mesma 

linha, a França não ratificou a Convenção da Europa sobre minorias nacionais (1994) e a Carta Europeia em 

Línguas regionais e Minoritárias (1992). 
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estrangeiros, mas também por franceses, em razão de sua origem real ou suposta. 

Entretanto, persiste a limitação quanto à produção de pesquisas que incluam os dados 

sensíveis, referentes às categorias étnico-raciais. Assim, apesar da nova perspectiva, os 

critérios que determinam as pesquisas seguem sendo os sociais, como o local de moradia 

ou idade. Simon e Stavo-Debauge (2004, pp. 79-80) apontam então a incoerência desta 

situação: a ausência das estatísticas pertinentes termina por condenar a luta contra a 

discriminação, deixando o direito tão sem força quanto antes das diretivas europeias. 

Um dos exemplos desta incoerência entre a nova perspectiva e as limitações aos 

dados sensíveis está relacionado ao parâmetro da discriminação indireta, introduzido no 

direito francês sob influência das diretivas europeias. Trata-se de um conceito que se volta 

para situações em tese neutras, mas que têm um resultado discriminatório, 

independentemente da intenção, racista ou não. Assim, ao contrário da discriminação 

direta, que é relativa a um ato, a indireta abrange um processo ou efeito e, por tal razão, 

exige a produção de estatísticas para que seja revelada (SIMON; STAVO-DEBAUGE, 

2004, p.61). Exemplo, então, de um dos novos instrumentos que, sem a produção de 

estatísticas coerentes, é condenado à ineficácia. Como afirma Simon (2005, p. 245), este 

modelo francês serviu para edificar este sistema de discriminação, criando uma ficção de 

uma igualdade de condições com a aquisição da cidadania. 

Apesar das limitações, os cientistas sociais empreenderam esforços para produzir 

pesquisas sobre integração e discriminação na França. Através da utilização de critérios 

alternativos, separadamente ou combinados, procuraram aproximar-se de uma investigação 

de dimensão étnico-racial. Neste sentido, recorreram à utilização dos seguintes critérios: 

prenome e sobrenome; país de nascimento e nacionalidade; nacionalidade dos pais ou 

avós; língua materna ou falada em casa (SIMON, 2010, p. 166).  

Um dos exemplos é a enquete “Trajetórias e Origens”, conduzida em 2008 pelo 

próprio Patrick Simon, enquanto diretor de estudo do Instituto Nacional de Estudos 

Demográficos - L´INED. Pela primeira vez no país, uma pesquisa estudou as 

características dos descendentes de imigrantes e analisou o impacto das origens no acesso a 

bens, serviços e direitos (DELAPORTE, 2012). Como a lei proíbe as estatísticas étnicas, a 

pesquisa utilizou dados do país de nascimento como critério para definir quem é imigrante. 

Para os descendentes de imigrantes, considerou serem aqueles nascidos na França com ao 

menos um parente imigrante (LARBI, 2010). A enquete revelou um desencontro de 
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percepções: embora 89% dos filhos de naturalizados considerem-se franceses, 37% não se 

sentem reconhecidos enquanto tal (COROLLER, 2010).  

Pesquisas como a “Trajetórias e Origens” são instrumentos indispensáveis na luta 

contra a discriminação. Ainda assim, são limitadas por estarem baseadas em estratégias de 

compensação que apenas produzem dados aproximados aos que seriam apurados se 

utilizados os critérios de caráter étnico-racial. E, estão sujeitas a falhas que lhes são 

inerentes. Se o critério de nacionalidade do indivíduo ou sua família produz dados menos 

precisos a cada nova geração, a abordagem pelo prenome está sujeita a uma preferência 

por nomes franceses ou internacionais. 

 Diante dos avanços e das incoerências apontadas, como se pode entender o modelo 

adotado pela França contemporânea? Seria este marcado por uma forte influência da luta 

contra a discriminação ou recrudescem as características do modelo assimilacionista?  

 

2.3 A França contemporânea: uma “febre assimilacionista”? 

Se, no passado, a França foi marcada por fortes taxas de imigração, hoje é uma das 

nações desenvolvidas com taxas de novas imigrações mais baixas, um reflexo de políticas 

de controle de tais fluxos. Uma característica dos tempos atuais é o desaparecimento da 

lógica dos ciclos migratórios com a mudança da força de trabalho e o desemprego 

estrutural, como nota Noiriel (2010).  

Uma enquete de novembro de 2011 sinaliza que a imigração ocupa o 12º lugar 

entre a preocupação dos franceses, atrás do emprego, poder de compra, aposentadorias, 

desigualdades sociais, acesso à seguridade, educação e pesquisa, a dívida pública, o futuro 

do euro, a segurança dos bens e pessoas, a proteção do meio-ambiente e o acesso à moradia 

(“Les Préoccupations des français, le contexte économique et financier et les intentions de 

vote pour 2012” apud CETTE FRANCE-LÀ, p. 25).  

Apesar de não estar entre as principais preocupações dos franceses, as políticas 

governamentais dos últimos anos têm dedicado atenção prioritária ao tema da imigração, 

como observa a publicação “Cette France-Là” (2012), obra conjunta de diversos autores 

que analisa o período 2007-2012. Ademais, os últimos anos testemunharam o 

fortalecimento de programas políticos anti-imigração. Símbolo desta perspectiva, o Front 
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National, através da figura de Marine Le Pen, obteve expressivos 17,9% dos votos na 

eleição presidencial de 2012. A título comparativo, seu pai e fundador do partido, Jean-

Marie Le Pen, obteve 10,4% dos votos, em 2007 (PROFILE[...], 2012). 

Cabe analisar, assim, esta aparente incoerência entre as demandas dos cidadãos e as 

políticas, assim como os contornos dos desafios atuais relacionados ao tema da imigração 

na França. 

 

2.3.1 A França e suas fronteiras 

 Recorrendo à expressão cunhada por Rogers Brubaker, Vincent Tiberj (2009) 

afirma haver um “retorno da assimilação” na França contemporânea, caracterizado pelo 

crescimento da exigência de coesão social, tendo como um dos fatores desencadeadores a 

guerra contra o terrorismo.  

Outro autor a destacar a mesma tendência é Éric Fassin (2008a), que afirma a 

existência de uma “febre assimilacionista”. Neste sentido, esclarece o autor, volta-se a 

enxergar a integração não como uma política social, mas como uma responsabilidade do 

imigrante, rompendo-se com uma das mudanças trazidas pela luta contra a discriminação. 

O pronunciamento de Blandine Kriegel, nomeada chefe do Alto Conselho da Integração, 

em 2002, é ilustrativo: “Foi ao mudar e colocar a sociedade francesa em causa, tida como 

responsável pelas discriminações, que renunciamos à integração.” E, acrescenta Fassin, 

não apenas a integração é considerada responsabilidade do próprio imigrante, como é 

compreendida como condição da imigração de reunião familiar, e não um processo que 

resulta da estância (demandando-se o domínio do idioma antes de chegar ao país, por 

exemplo).  

Estas são algumas das principais características de uma febre que tem muitos outros 

sintomas: a busca da redução da imigração legal, e não apenas da ilegal; a negação da 

naturalização de estrangeiro por falta de assimilação; o relatório da Missão de 

Nacionalidade, que praticamente sugere o fim da dupla-nacionalidade (FASSIN, É., 

2008a); a instituição do “contrato de integração”, em 2002, inspirado em um modelo 

holandês que exige a frequência a aulas de idiomas e uma familiarização com a sociedade 

de acolhimento em troca de prestações sociais e a legislação de refúgio de 2003, que 

coloca os solicitantes de refúgio sob situação de suspeita de fraude (GUIRAUDON, 2006). 
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Através de exemplos mais recentes, esta tendência se confirma.  

Em 30 de janeiro de 2012, foi aprovada a “Carta dos Direitos e Deveres do Cidadão 

Francês”, documento elaborado pelo Alto Conselho para a Integração (decreto nº 127) que 

destaca os princípios, valores e símbolos da República. Os direitos e deveres do cidadão 

são divididos a partir dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, ressaltando-se, 

em diversas passagens, a igualdade entre homens e mulheres. O instrumento acentua a 

noção abstrata do que significa “ser francês”: “Vocês querem tornar-se franceses. É uma 

decisão importante e pensada. Tornar-se francês não é um simples procedimento 

administrativo. Adquirir a nacionalidade francesa é uma decisão que lhes compromete e, 

para além de vocês, compromete seus descendentes.” (FASSIN, 2012, p. 133).
21

 

Na mesma data, foi aprovado outro decreto voltado para o processo de 

naturalização. De número 126-2012, o instrumento dispõe sobre a avaliação do 

conhecimento da história, cultura e sociedade francesas, em especial a laïcité. A partir 

deste decreto foi elaborado um teste de múltipla escolha para avaliação de conhecimento 

da história e da cultura francesas, cuja lei entrou em vigor em julho.  

Com o endurecimento dos requisitos, o número de naturalizações, que era em torno 

de 100.000 por ano, caiu consideravelmente a partir de 2010, entre 30 e 45 %. Diante 

disso, o Ministro do Interior Manuel Valls publicou, em 18 de outubro de 2012, uma 

circular que facilita em alguns pontos o acesso à nacionalidade francesa. Neste sentido, foi 

mantido o requisito de conhecimento da história do país equivalente a um aluno do 

primário, mas suprimiu-se a exigência de realizar o teste de múltipla escolha, que entrara 

em vigor em julho daquele ano. Por outro lado, em outra circular publicada na mesma data, 

ratifica a necessidade de assinatura da “Carta de Direitos e Deveres do Cidadão francês” 

por aqueles que desejam naturalizar-se (VINCENT, 2012). Através destes instrumentos e 

do próprio Código Civil, a exigência de assimilação permanece um critério para aquisição 

de nacionalidade, como nota Bibiana Graeff (No Prelo). Como enfatiza a autora, com a 

mudança terminológica, que institui o termo “integração” como substituto a “assimilação”, 

o primeiro passa a dar o tom das estruturas da administração pública e instrumentos 

                                                             
21 Tradução livre. Original em francês: "Vous souhaitez devenir français. C'est une décision importante et 

réfléchie.Devenir français n'est pas une simple démarche administrative. Acquérir la nationalité française est 

une décision qui vous engage et, au-delà de vous, engage vos descendants."  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/devenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/devenir
http://www.lemonde.fr/vous/
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normativos, mas nem sempre o novo vocabulário veio acompanhado de uma mudança de 

perspectiva.   

Para o coletivo da “Cette France- là”, que analisa o endurecimento progressivo e 

contínuo da política de imigração nos últimos anos, esta “febre assimilacionista” não se 

justifica pelos custos da imigração ou por uma natural propensão da sociedade francesa, 

especialmente as classes mais populares, à xenofobia (uma espécie de xenofobia “de 

baixo”). Com efeito, não apenas a pressão migratória encontra-se em níveis mais baixos, 

como o perfil do imigrante mudou, crescendo, cada vez mais, o número daqueles que têm 

ensino superior e mesmo a contribuição dos imigrantes em termos financeiros vem se 

mostrando positiva (como no ano 2005). Ademais, como visto, a imigração não está entre 

as maiores preocupações dos cidadãos. A tese dos autores é a de que o “retorno à 

assimilação” reflete menos uma demanda da sociedade que uma “xenofobia do alto”, isto 

é, a apresentação do tema da imigração pelos governos como um remédio a males para os 

quais não tem uma real solução. 

 E não apenas políticas de fronteiras expressamente restritivas compõem esta 

retórica. Muitas das medidas supostamente pró-imigrantes e seus descendentes têm como 

pano de fundo a busca da limitação dos fluxos migratórios regulares, como a reunião 

familiar e o refúgio. 

O discurso de que a integração efetiva dos imigrantes depende de uma política 

restritiva de imigração é comum na história do país desde os anos 70. Em 1974, por 

exemplo, enquanto o governo suspendia a imigração legal de trabalhadores e a reunião 

familiar, manifestava a intenção de promover uma política de habitação para os imigrantes 

já presentes no país (REIS, 2007, p. 123). Recentemente, esta retórica teve uma 

materialização na criação do Ministério da Imigração, Integração, Identidade Nacional e 

Desenvolvimento solidário, em maio de 2007 (que veio, no entanto, a ser suprimido em 

novembro de 2011, quando o tema da imigração volta a ser parte do Ministério do 

Interior). Este também foi o contexto da promoção de políticas como o acesso à 

nacionalidade, as leis antidiscriminação e as políticas de integração. Como resultado, 

provocou-se o aparecimento de um grande número de residentes em situação irregular, 

vivendo no país em condições precárias (GUIRAUDON, 2006, p. 270). Da mesma forma, 

esta retórica esteve presente no âmbito empresarial, no contexto de firmamento da Carta da 

Diversidade, em que aparece a ideia de que dar lugar à diversidade nas empresas (neste 
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momento entendida como a presença de cidadãos franceses de origem estrangeira) poderia 

ser uma resposta às necessidades de mão de obra futura, e, portanto, constituiria uma 

alternativa à que se recorresse à imigração no futuro (DOYTCHEVA, 2010, p. 431). 

Associa-se, deste modo, duas questões independentes: a abertura das fronteiras e a 

integração dos imigrantes já residentes no país, condicionando o sucesso da segunda à 

restrição a novas chegadas. Não apenas independentes, mas contraditórias, acrescentaria 

Éric Fassin (2008b): “A xenofobia de Estado não é somente distinta de uma política de 

diversidade; ela mina seus fundamentos”.
22

 

Como observa Guiraudon (2006, p. 270), esta retórica é reforçada por um discurso 

complementar, que distingue os estrangeiros que têm vocação para integrar-se e os que não 

têm e, portanto, deveriam partir. Se a lógica pretende-se específica a determinados grupos, 

seus efeitos sobre a sociedade terminam por ser amplos, como nota Éric Fassin (2008b): 

Como fazer número, sem prisões à face e sem racializar aqueles que 
desejamos caçar, como os ciganos? Isso também é verdade quanto às 

quotas geográficas: reduzir o número de africanos (pois é evidentemente 

deles que se trata), não é entrar em uma lógica de discriminação racial? E 
como imaginar que isso não teria influência sobre a maneira como são 

considerados em nossa sociedade os negros e árabes? 
23

 

 

Diante dos exemplos de reforço das fronteiras internas e externas (e do 

estabelecimento de uma relação de dependência entre estas), que peso deve ser dado às 

transformações legais, políticas e sociais promovidas pela introdução da perspectiva de luta 

contra a discriminação? Virginie Guiraudon (2006, p. 295) examina a coexistência do 

modelo antidiscriminação, através da transposição das diretivas europeias, com políticas 

voltadas para a assimilação, nos velhos moldes da República, e conclui: “As 

                                                             
22Tradução livre. Original em francês: “La xénophobie d’Etat n’est pas seulement distincte d’une politique de 

la diversité; elle en sape les fondements”. 

23A.Tradução livre. Original em francês: “Comment faire du chiffre, sans arrestations au faciès et sans 

racialiser ceux qu’on veut chasser, comme les Rroms ? C’est vrai également des quotas géographiques : 

réduire le nombre d’Africains (car c’est bien d’eux qu’il s’agit), n’est-ce pas entrer dans une logique de 

discrimination raciale ? Et comment imaginer que cela n’aurait pas d’effet sur la manière dont sont 

considérés dans notre société les Noirs et les Arabes ?”. 

   B. “Faire du chiffre” foi aqui traduzida literalmente. A expressão tem um uso principalmente policial, no 

sentido de prisões feitas para atingir metas de uma política judiciária. 
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transformações sociais são patentes, as reformas ocorreram, mas esta França em mutação 

não se aceita ainda como tal”.
24

 

Neste cenário, em que as tendências assimilacionistas buscam ser ocultadas através 

da etiqueta de integração, há dois campos especialmente sensíveis, como enfatiza Bibiana 

Graeff (No prelo): o da imigração e nacionalidade e o do exercício da liberdade religiosa. 

Estando intimamente relacionada a estes dois temas, a presença muçulmana envolve 

desafios particulares, como será visto a seguir. 

 

2.3.2 A “questão muçulmana” e a perspectiva de um Islã “ à francesa”. 

 

“Paris, abril de 2011. Bem antes do horário das rezas das sextas-feiras, rolos de 

tapetes amarrados com cordas posicionam-se contra o meio-fio. Pendurado em uma mesa 

plástica fora do mosteiro de Al-Fath, um alto-falante está pronto para transmitir as orações 

para as ruas. Quando as orações começam, as ruas estão cheias de centenas de fiéis 

ajoelhados em esteiras”. Esta cena, narrada pela revista The Economist (MUSLIMS [...], 

2011), repetia-se todas as semanas em algumas ruas da cidade, motivada pela falta de 

lugares suficientes nas mesquitas, mas terminou por ser proibida após intensos debates 

sobre o lugar do Islã na França (PARIS [...], 2011).  

O debate sobre as preces nas ruas é apenas uma das controvérsias envolvendo a 

presença muçulmana no país. Em 2009, seguindo a proibição Suíça, debate-se as minaretes 

no país. Em março de 2011, o partido UMP (Union pour un Mouvement Populaire) 

organiza uma discussão sobre a compatibilidade do Islã com a laïcité. Neste momento, 

anuncia-se que 2800 tunisianos foram interpelados em um mês, dos quais 1700 foram 

expulsos do país [neste ano, 5000 tunisianos foram expulsos do país]. No início de 2012, é 

a vez da controvérsia sobre a carne “halal”
25

, fomentada por Marine le Pen, que afirmou 

que não-muçulmanos estariam comendo esta carne desavisadamente. E, principalmente, os 

infindáveis debates sobre o uso do véu muçulmano (que serão estudados no terceiro 

                                                             
24 Tradução livre. Original em francês: “Les transformations dans la société sont patentes, les réformes ont eu 

lieu, mais cette France en mutation ne s´accepte encore comme telle”.  

25 A carne halal é definida pela forma de abate do animal de acordo com os rituais muçulmanos, em que a 

garganta do animal é cortada enquanto está vivo. Trata-se de exceção religiosa à legislação europeia que 

determina que o animal deve estar inconsciente quando morto. 
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capítulo). Este cenário é exemplificado pela declaração de Claude Guéant, Ministro do 

Interior em 2011: “Em 1995, havia bem poucos muçulmanos na França. Hoje, são entre 

cinco e seis milhões. Esse aumento do número de fieis e um certo número de 

comportamentos causam problemas” (CETTE FRANCE-LÀ, 2012, p. 185).
26

 

Apesar de esta presença muçulmana já atravessar gerações
27

, políticos e intelectuais 

ainda discutem se é preferível falar de um “Islã na França” ou de um “Islã da França” 

(GEISSER; ZEMOURI, 2007, p. 7).
28

 É certo que a aparente similaridade dos termos, à 

primeira vista, pode ocultar o fundamento dos debates sobre a “questão muçulmana”. 

Como sintoma deste desconforto, observa-se que, em muitas discussões, o termo 

muçulmano é considerado sinônimo de estrangeiro. 

Nos casos dos imigrantes, embora, em geral, experimentem a xenofobia e racismo, 

sendo sua presença interpretada como um “problema público”, pesquisas realizadas na 

França indicam que os grupos menos aceitos são os Norte-Africanos e Muçulmanos. É o 

que mostra a Enquete da Comissão Nacional Consultiva dos Direitos Humanos (CNCDH), 

“La lutte contre le racisme et la xenophobie.”, que se reporta ao período  1983-2003 (apud 

GUIRAUDON, 2006, p. 293). É certo, igualmente, que a discriminação contra os 

muçulmanos não encontra limites na nacionalidade francesa, pois até o nome identificado 

como muçulmano fecha portas. Neste sentido, pesquisa da Universidade de Stanford 

(ADIDA; LAITIN; VALFORT, 2010) concluiu que, na França, o cidadão cristão tem duas 

vezes e meia mais chances de ser chamado para uma entrevista de emprego que um 

igualmente qualificado candidato muçulmano. Sintoma de uma situação de exclusão, o ano 

de 2005 foi marcado por três semanas de revoltas protagonizadas pela queima de carros 

por jovens desempregados de regiões pobres, culminando com a imposição de estado de 

emergência pelo governo. As revoltas, que tomaram o cenário de todo o país, iniciaram-se 

no subúrbio parisiense, após a morte de dois jovens de nacionalidade francesa, mas origem 

do Mali e Tunísia, que estavam sendo perseguidos pela polícia.  

                                                             
26 Tradução livre. Original em francês: “En 1905, il y avait très peu de musulmans em France. Aujourd´hui il 

y en a entre 5 et 6 millions. Cet accroissement du nombre de fidèles et um certain nombre de comportements 

posent problème.”  
27 A maioria destes muçulmanos tem como origem a imigração vinda das ex-colônias do Magreb, 

principalmente da Argélia, Marrocos e Tunísia, mas outras origens são também encontradas de maneira 

representativa, como Turquia, África Subsaariana, Índia e Pasquistão (LEMIEUX, 2010, p. 26). A presença 

muçulmana na França é formada, assim, por um conjunto bastante diverso em relação às suas origens. 
28 A incerteza quanto ao número de muçulmanos no país (estimados entre cinco e seis milhões) deriva 

justamente da limitação estatística quanto aos dados sensíveis, que limita a obtenção de dados a partir da 

orientação religiosa. A população total da França é de cerca de 65 (sessenta e cinco) milhões de pessoas. 
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A hostilidade/racismo contra muçulmanos, ou “islamofobia”, para utilizar o termo 

corrente, aumentou depois do 11 de setembro de 2011, como nos demais países da Europa. 

Após este fato, passaram a ocorrer inúmeros ataques a lugares de adoração muçulmana e 

até mesmo a comércios privados associados ao Islã. Entretanto, de acordo com Vincent 

Geisser (2010), este evento apenas amplificou uma tendência já observada no país, 

especialmente após o massacre de civis ocorrido na Argélia entre 1991 e 2000, que 

sedimentou a visão do Islã como bárbaro, violento e fundamentalista.  

Assim, a islamofobia francesa tem características particulares, embora Geisser 

acredite que não se possa afirmar que a França seja mais islamofóbica que outros países 

europeus, na medida em que não existiria uma islamofobia institucionalizada pelo Estado. 

O autor chama a atenção para um paradoxo: embora as autoridades francesas tolerem a 

expressão pública dos grupos islâmicos, impõem limitações restritas na liberdade de 

expressão religiosa. Com efeito, apesar da laïcité, a institucionalização oficial do Islã vem 

sendo promovida recentemente (através da criação do Conselho Francês de Fé Muçulmana, 

no nível nacional, e Conselhos Regionais de Fé Muçulmana), mas esta postura contrasta 

com repressões reais ou simbólicas à expressão religiosa. 

Em suma, há o que Geisser chama de “tolerância fria” em relação aos muçulmanos, 

que espera que a expressão da religiosidade islâmica seja reduzida ao mínimo. O autor 

observa que a França mantém uma espécie de relação missionária com o Islã: percebendo a 

fé como arcaica, as instituições francesas desejam promover uma “regeneração islâmica” 

(comparável à “regeneração judaica”, na Terceira República), que seja considerada 

compatível com a tradição republicana e o laicismo francês. Neste sentido, vale trazer as 

palavras do próprio autor (2010, p. 45): 

De acordo com a norma republicana francesa, um muçulmano perfeito é 

aquele que desistiu de uma parte de sua fé, crenças e práticas religiosas 
‘ultrapassadas’. Uma mesquita bela é a calma e sem minarete, 

praticamente invisível, em harmonia com o contexto republicano. Uma 

mulher muçulmana emancipada é aquele que escapou da sua tribo, sendo 
liberada da supervisão de um “homem muçulmano".

29
 

 

                                                             
29 Tradução livre. Original em inglês:  “According to the French republican norm, a perfect Muslim is one 

who has given up a part of his faith, beliefs and ‘outdated’ religious practices. A beautiful mosque is a quiet 

one without minaret, practically invisible, in harmony with the republican context. Na emancipated Muslim 

woman is one who has escaped from her tribe, being freed of an ‘Islamic male´s’ supervision.”  
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Se a França deseja construir um Islã “à francesa”, há quem afirme que é o país que 

está sendo islamizado. Este ponto de vista é defendido pelo filósofo Robert Redeker, que 

cita a proibição do uso do traje de banho “fio-dental” no Paris-Plage (praias artificiais 

construídas na borda do rio Sena) como exemplo. O filósofo vive escondido sob escolta 

policial desde que atacou o profeta Maomé (afirmando, dentre outras coisas, que era um 

guerreiro impiedoso e assassino em massa de judeus) e o Alcorão, livro sagrado 

muçulmano, passando a receber ameaças de morte. E sua crítica não para por aí. O 

intelectual nega também o termo “islamofobia”, por ele considerado uma “arma diabólica” 

forjada por islamitas radicais nos anos 70, em contraposição ao discurso feminista 

(CARTA, 2012). 

Um dos elementos centrais de discussão desta relação dos valores republicanos com 

o Islã é o uso do véu islâmico pelas mulheres. Após o “11 de setembro”, tornaram-se mais 

frequentes não apenas os ataques a lugares e cemitérios islâmicos, mas também a mulheres 

muçulmanas usando o véu em espaços públicos. Como observa Geisser (2010), na França, 

há frequentemente uma associação entre islamofobia e hijabofobia (uma rejeição ao véu 

islâmico, o hijab). Isto porque, o véu islâmico é visto pela maior parte da população 

francesa como símbolo de um fundamentalismo islâmico que ameaça os valores 

republicanos e seculares. E, acrescenta Geisser, os debates acerca do uso do véu 

(denominados affaires des foulards) facilitaram a expressão de uma islamofobia latente. 

Se, por muito tempo, foi a figura do imigrante jovem e solteiro que esteve por trás do 

imaginário da imigração, hoje a mulher imigrante ocupa figura central.  
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3 APRESENTAÇÃO DO CASO 

 

 

 

 

 

 

Hind acompanhava uma amiga em direção à estação de trem de Aulnay-sous-Bois, 

na região parisiense, quando foi interpelada pela polícia. Era 31 de julho de 2011 e o 

motivo da abordagem policial foi o niqab que vestia (FEO, Agnès de. Sous la Burqa, 

2010). 

Em 11 de abril de 2011, seis meses após sua promulgação (11 de outubro de 2010), 

entrou em vigor a lei francesa que proíbe a dissimulação da face nos espaços públicos (nº 

2010-1192). Desde então, Hind e todas as mulheres que usam alguma modalidade de véu 

integral no país, como a burca e o niqab, cometem uma infração de caráter penal.  

Foram duas as infrações penais criadas pela nova lei. A primeira, uma contravenção 

de segunda ordem, é relativa ao porte do véu integral, sendo punida pelo pagamento de 

multa de cento e cinquenta euros, adicionada ou substituída de estágio de cidadania
30

. A 

segunda, um delito de “dissimulação forçada do rosto”, que visa punir aquele que obriga 

outrem a usar o véu integral, prevendo-se a sanção de um ano de prisão e 30 mil euros de 

multa. Caso a vítima seja menor de idade, as penas são dobradas.  

                                                             
30  De acordo com o art.131-16 do Código penal francês, o regulamento das contravenções penais autoriza a 

previsão de penas complementares, dentre as quais, o estágio de cidadania. Este estágio consiste no encontro 
de participantes com representantes institucionais (como representantes eleitos, representantes da polícia e da 

justiça) e com diversas associações (que prestam ajuda às vítimas e acesso a seus direitos). Os objetivos 

principais do estágio são: esclarecer os conceitos e princípios relacionados à história, à organização e ao 

funcionamento das instituições francesas; suscitar uma reflexâo individual sobre as problemáticas da lei na 

vida cotidiana, o civismo, a aceitaçao das diferenças e dos valores comuns compartilhados na República 

francesa; trabalhar sobre ideias recebidas frequentemente de fenômenos de incompreensão e de 

discriminações (por exemplo, sobre a imagem da mulher); favorecer o engajamento cidadão (informações 

cívicas sobre as diferentes eleições, o papel das instituições). In: “Les stages de citoyenneté: une alternative à 

l´incarcération”. MINISTÈRE DE LA JUSTICE. 2013. Disponível em: http://www.justice.gouv.fr/prison-

et-reinsertion-10036/les-stages-de-citoyennete-25274.html 
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De acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, Pierre-Henry Brandet, 425 

mulheres foram multadas em até 150 euros no período de dezessete meses após a entrada 

em vigor da lei, e outras 66 receberam advertências (ERLANGER; CAMUS, 2012). 

Um estudo feito pelo Ministério do Interior francês, em 2009, visou mapear o uso 

do véu integral no país (Rapport d´Information nº 2262). A investigação estimou em, no 

máximo, 2000 o número de mulheres que portam o véu integral na França.
31

 Em um país 

de 65 milhões, uma pequena minoria. Entretanto, afirma-se que o fenômeno não era 

existente na França até o ano 2000, de forma que mereceria a atenção o seu crescimento 

recente. Em relação ao perfil das mulheres que usam o véu, conclui-se que metade tem 

menos de trinta anos e 90% (noventa por cento) menos de quarenta, dois terços têm 

nacionalidade francesa e um quarto delas foi convertida ao Islã. Quanto às motivações para 

utilizá-lo, destacou-se em especial: a conformidade com valores familiares e comunitários, 

a coerção e o desejo de purificação por meio de uma prática religiosa mais austera, além de 

manter distância de uma sociedade que é vista como pervertida. Em resumo, o uso do véu 

integral é apresentado como uma prática recente, mas que merece atenção. E, de maneira 

geral, é uma vestimenta associada à juventude e que não se restringe às estrangeiras, mas, 

ao contrário, é majoritariamente escolhida pelas francesas.  

A proibição desta opção minoritária somente pode ser entendida à luz dos 

acontecimentos que lhe antecedem. O uso do véu islâmico foi objeto de inúmeras 

controvérsias na França, formando os denominados affaires des foulards, os quais 

ganharam visibilidade a partir de 1989. Mais recentemente, por meio de um conjunto de 

leis, o Estado francês buscou, ainda que indiretamente, restringir o uso das diversas 

modalidades do véu islâmico. 

 

3.1 Os affaires des foulards: retrospectiva 

 

Em 1989, uma professora francesa de Creil, subúrbio de Paris, proibiu que três 

alunas de origem magrebiana assistissem à aula por estarem portando o foulard (véu), sob 

                                                             
31Embora algumas estatísticas apontem para menos de 400 em todo o território do país. Neste sentido, ver: 

“La burqa, un phénomène marginal en France”. Le Figaro, 30 de julho de 2009. 
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o argumento de que se estaria ofendendo o princípio da laïcité, considerado um dos pilares 

da República Francesa (RÉTROCONTROVERSE [...], 2007). 

Interessante lembrar que duas das principais organizações antidiscriminação do 

país, “France Plus” e “SOS Racismo”, assumiram posicionamentos contrários em relação 

aos debates de 1989, ambos fundamentados no princípio da laïcité e seu componente de 

liberdade de consciência, como chamou a atenção Joan Scott (2007, cap.1, p.5).  Para 

ilustrar esta discordância, cabe recorrer aos pronunciamentos da época. Neste sentido, para 

a SOS Racismo (SOS-RACISME […] 1989), “Não se pode proibir a inscrição de uma 

criança na escola em virtude do princípio da laïcité. É necessário lembrar que a laïcité é, 

antes de tudo, o respeito à liberdade de consciência?” Já a France plus (DÉFENSE [...], 

1989) ressalta que “Em nenhum caso, em nome do pseudo direito à diferença, podemos 

introduzir a confusão e afrontamento na escola. Se a liberdade de consciência é à origem 

de todas as outras liberdades, nós devemos compreender a razão pela qual a laïcité deve 

permanecer a coluna vertebral da tolerância e da liberdade da democracia.” "
32

 

Foi, portanto, entre os muros da escola que se inauguraram os debates. Entretanto, 

as discussões em torno do uso do véu muçulmano são um ponto de partida para assuntos 

mais amplos, como a política de imigração e o tema da identidade nacional, dando origem 

a discussões que movimentam diversos setores da sociedade. É o que evidencia o 

pronunciamento de Bruno Mégret, porta-voz do partido Front National, à época:  

São os estrangeiros que devem se adaptar aos costumes franceses, e não a 

França se adaptar às regras e normas do Alcorão. A potência islâmica que 
se manifesta atualmente na França é uma ameaça para a identidade 

nacional e cria uma tensão perigosa para a paz civil.
33

 

 

A extensão dos debates fica ainda mais evidente pela associação do marco inicial 

das controvérsias sobre o uso do véu com o ano de celebração do bicentenário da 

                                                             
32 Tradução livre. Original em Francês: “On ne peut interdire l'inscription d'un enfant à l'école en vertu de la 

laicité. Faut-il rappeler que la laicité, c'est d'abord le respect de la liberté de conscience ?”. 

"En aucun cas, au nom du pseudo-droit à la différence, on ne doit introduire la confusion et l'affrontement 

dans l'école. Si la liberté de conscience est à l'origine de toutes les autres libertés, nous devons comprendre 
pourquoi la laicité doit rester la colonne vertébrale de la tolérance, de la liberté, de la démocratie.  

 
33Tradução livre. Original em francês: "C'est aux étrangers de s'adapter aux coutumes françaises, a-t-il 

estimé, et non à la France d'adapter ses   règles aux normes du Coran. La poussée islamique qui se manifeste 

actuellement en France est une menace pour l'identité nationale et crée une tension dangereuse pour la paix 

civile."  

http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?ID=bc59184c2cb3dba55d8a020fe2b95ed567ff0a21c0c4a524
http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?ID=fd2bac17d49d1cfad672d20f9e90582ecaf663cf5ef17d6d
http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?ID=fd2bac17d49d1cfad672d20f9e90582ecaf663cf5ef17d6d
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?ID=24d0facd60f35777182771fd918b27b078d3d85800bd4380
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República francesa. Alguns dos defensores da proibição do foulard nas escolas não 

perderam a oportunidade de relacionar os dois acontecimentos, frisando a relação através 

da máxima “a fundação da República é a escola.”
34

 

Joan Scott divide os affaires des foulards em três momentos, 1989, 1994 e 2004 e 

traz uma análise do episódio da escola de Creil e dos eventos que lhe seguem. É com base 

nesta divisão, feita no seu livro “The politics of the veil”, de 2007, que serão narrados estes 

momentos a seguir. 

Diante da polêmica iniciada em Creil, o então Ministro da Educação, Lionel Jospin, 

encaminhou o caso ao Conselho de Estado, suprema corte administrativa do país, que 

analisa a legalidade das ações tomadas pelos órgãos públicos. Para o Conselho, o uso de 

símbolos religiosos não necessariamente contrariaria o princípio da laïcité, salvo quando 

ostensivos ou polêmicos, pois neste caso considera que seriam atos de propaganda ou 

proselitismo que ofenderiam a liberdade dos demais estudantes. 

O próprio Jospin reafirmou ser a escola um espaço de neutralidade confessional. 

Apesar disso, em sua opinião, se as alunas se recusassem a retirar o véu, não deveriam ser 

impedidas de frequentar as aulas. Justificou que impedir o acesso à escola só traria mais 

prejuízo a elas, tornando a sua integração mais difícil (M. JOSPIN [...], 1989). Deixou, 

assim, a critério de cada escola para decidir, em uma análise caso a caso, se o véu seria 

aceito ou não. Em geral, o véu passou a ser proibido apenas durante as aulas, mas as 

meninas eram autorizadas a usá-lo nos corredores das escolas e áreas abertas. A decisão do 

Ministro Jospin, apoiada na ideia de conciliação, não conseguiu impedir que a polêmica 

ressurgisse alguns anos mais tarde (SCOTT, 2007). 

Em 1994, a polêmica do véu foi reacendida através da proposição de um projeto de 

lei para banir os símbolos religiosos “ostensivos”. O deputado autor do projeto, Eugène 

Chenière, fora o diretor da escola de Creil, sede do nascimento da controvérsia. À época, 

afirmou que ao expulsar as meninas estava agindo em nome da laïcité. Agora, materializa 

o que a imprensa passou a chamar de “Cruzada de Chenière.” Um ano após o início desta 

cruzada, François Bayrou, Ministro da Educação no momento, decretou que os símbolos 

religiosos ostensivos deveriam ser proibidos nas escolas a partir de então. Para tanto, 

                                                             
34 Neste sentido foi o posicionamento de filósofos que apresentaram manifesto contra o véu nas escolas no 

jornal de esquerda Nouvel Observateur em 2 de Novembro de 1989  (apud SCOTT, 2007, cap. 1, p.6).  
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ressaltou, não seria necessário avaliar o comportamento das alunas, pois o ato em si de usar 

um símbolo considerado ostensivo caracterizaria proselitismo religioso. Estes símbolos, no 

seu entender, tinham como efeito introduzir diferença e discriminação no ambiente escolar, 

onde deveria prevalecer a unidade, assim como na nação. O pronunciamento do Ministro 

foi seguido da expulsão de 69 (sessenta e nove) muçulmanas das escolas. Entretanto, o 

decreto de Bayrou foi desafiado por decisões judiciais e pelo Conselho de Estado, que 

reafirmou a posição de 1989, ficando novamente a critério de cada estabelecimento de 

ensino a avaliação caso a caso. O Ministério dos Assuntos Sociais indicou então Hannifa 

Chérifi, de origem norte-africana, como mediadora para os problemas relacionados ao uso 

do véu nas escolas. Houve, a partir da sua nomeação, significativa diminuição do número 

de casos reportados, passando de 2.400, em 1994, para 1.000, em 1996 (SCOTT, 2007, 

cap.1, p. 9-15).  

Da mesma forma que em 1989, a abordagem conciliatória não foi suficiente para 

pôr fim às tensões e impedir o reaparecimento da controvérsia. Até porque, como esclarece 

Scott (2007, cap.1, p. 1), as controvérsias do véu na França não dependem de atos 

irruptivos e tampouco refletem o aumento do número de mulheres usando o véu no país. 

Antes, parecem ser uma consequência do endurecimento da posição do governo diante da 

crescente influência dos partidos de ultradireita, que defendem uma posição anti-

imigração.    

Em 2003, a pedido do então Presidente, Jacques Chirac, a Comissão de Reflexão 

sobre a aplicação do princípio da laïcité na República, também conhecida como Comissão 

Stasi (por referência a Bernad Stasi, seu presidente) publicou o relatório “Laïcité e 

República.” O documento tem o intuito principal de oferecer um sentido concreto às 

“exigências do princípio da laïcité”, traçando o panorama histórico e sinalizando os 

principais desafios atuais à efetivação atual desta “pedra angular do pacto republicano”. 

Dentre estes desafios, é dada especial atenção ao comunitarismo e à existência de grupos 

extremistas, que estariam ganhando espaço no país. Embora afirme lamentar a excessiva 

atenção dada pela mídia ao véu islâmico, alerta para o fato de que algumas das meninas 

que usavam o véu islâmico o faziam a mandamento de outrem. A partir da situação dessas 

meninas - referidas no documento simplesmente como jeunes filles (jovens moças) – 

afirma que os direitos das mulheres estavam sendo violados no país. Assim, indicando que 

a questão do uso do véu na escola já não é de liberdade de consciência, mas de ordem 

pública, a Comissão Stasi propõe a interdição do uso de símbolos de caráter religioso ou 
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político nos estabelecimentos de ensino (COMISSION DE REFLEXION SUR 

L´APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ DANS LA REPUBLIQUE, 2003, pp. 58-

59).   

Como nota Scott (2007), esta não foi a única recomendação feita pela Comissão 

Stasi. Reconhecendo a natureza plural da sociedade francesa, foi salientada a necessidade 

de políticas para combater a marginalização dos muçulmanos. Neste sentido, propuseram a 

adição de conhecimentos das religiões nos conteúdos escolares de história e filosofia, o 

estabelecimento de uma escola nacional para estudos islâmicos, a criação de capelas 

muçulmanas em hospitais e prisões e o reconhecimento de feriados muçulmanos e judeus 

como feriados estatais (apesar da laïcité, as escolas observam feriados católicos, como 

visto no primeiro capítulo). Entretanto, a única recomendação aceita pelo Presidente 

Chirac foi a de uma lei proibindo o uso de símbolos religiosos ostensivos nas escolas 

públicas. 

O relatório serviu, assim, de inspiração para o terceiro momento dos affaires. Em 

15 de março de 2004, a proposição virou lei, consagrada sob o número 228. A legislação 

especifica quais símbolos são abarcados pela proibição:  

As roupas e símbolos religiosos proibidos são símbolos ostensivos como 

uma grande cruz, o véu ou kipa. Não são considerados símbolos que 

indicam afiliação religiosa aqueles discretos, por exemplo, medalhas, 
pequenas cruzes, estrelas de Davi, mãos de Fátima ou pequenos Corões. 

 

Como chama a atenção Joan Scott (2007, cap.1, pp. 22-24), embora a lei se aplique 

a judeus usando o kipa, cristãos com grandes cruzes ou Siques (em inglês, Sikhs) com 

turbantes, foi pensada para restringir o uso do véu muçulmano (ficando inclusive 

conhecida como “a lei do véu”). Segundo a autora, a inclusão dos outros grupos teve como 

objetivo descreditar as acusações de que a legislação seria discriminatória, além de atender 

ao requerimento de que este tipo de legislação se aplique de maneira universal.   

Através desta legislação, foi então proibido o uso dos diversos tipos de véus 

islâmicos (o hijab, em árabe, ou foulard, em francês), nas escolas públicas, embora tenha 

continuado a ser permitido nas universidades. Durante o primeiro ano de implementação 

da lei, 626 meninas compareceram à escola com o véu (no ano anterior o número era de 

1.465). Destas, a maior parte concordou em remover o véu, mas 44 negaram-se e foram, 

por esta razão, expulsas. Às jovens muçulmanas que se recusaram a seguir os novos 
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ditames e desejaram permanecer no país, restaram apenas as opções de ensino por 

correspondência ou de ensino privado (McGOLDRICK, 2006, p. 92). Em muitos casos, 

diante da insuficiência de escolas muçulmanas no país, buscaram as escolas privadas 

católicas, muitas das quais não impõem a restrição ao uso do véu.
35

 

Com a legislação, o uso do véu nas escolas deixa de ser regulamentado a partir da 

perspectiva de análise caso a caso, pautada na conciliação e mediação. E a integração, que 

tal como concebida por Jules Ferry seria alcançada através da educação escolar, passa a ser 

considerada como a sua própria condição, um requisito a priori (SCOTT, 2007).   

Interessante notar que, em pesquisa realizada pouco antes da aprovação desta 

legislação, apenas 14% das muçulmanas entrevistadas afirmaram usar o hijab, embora 

51% declararam praticar ativamente sua religião (SCOTT, 2007, introdução, p. 4). Mas as 

controvérsias envolvendo o véu islâmico não são proporcionais aos números, como visto. 

Cabe igualmente destacar a surpresa gerada pelo posicionamento de Jean-Marie Le Pen 

frente a esta controvérsia - diferentemente da opinião que defendia nos anos 80, declara-se 

contra a proibição do uso do véu nas escolas. Seu posicionamento reflete, entretanto, mais 

uma alteração de estratégia que de opinião, pois, em suas palavras, os véus possibilitam 

que se reconheça que “essas pessoas não são como nós, e não querem ser como nós.” 

(SCHMID, 2003, n.p).  

Em relatório de 2005 (CERD/C/FRA/CO/17-19), o Comitê das Nações Unidas para 

a Eliminação da Discriminação Racial enfatizou a necessidade da França acompanhar de 

perto a efetivação da lei nº 228/2004, de forma a garantir que não tenha efeitos 

discriminatórios e que os procedimentos sejam levados a cabo para sua implementação, 

prevenindo que qualquer jovem tenha negado seu direito à educação. No mesmo ano, a 

França recebeu a visita da Relatora Especial da ONU para a Liberdade Religiosa, Asma 

Jahangir. Em sua análise, as consequências diretas e, especialmente, indiretas da lei não 

foram consideradas a contento. Em suas palavras: 

A implementação da lei pelas escolas, em muitos casos, levou a abusos 

que provocaram sentimentos de humilhação, particularmente entre jovens 

mulheres muçulmanas. De acordo com muitos depoimentos, essa 

                                                             
35

 Em 2012, a Direção Diocesana do Ensino Católico estimou que 10% dos alunos das escolas católicas eram 

muçulmanos, número que pode chegar a 25% em determinadas áreas geográficas. 25% de musulmans dans 

des écoles catholiques.Les inscriptions d'élèves musulmans dans les 59 établissements catholiques de 

l'Essonne sont en hausse constante.Il y en aurait plus de 2000, soit près de 10% des effectifs. Le Parisien, 19 

de jan. 2012.  
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humilhação pública somente pode gerar a radicalização das pessoas 

afetadas e daqueles a estas associados. Além disso, a estigmatização do 

chamado véu islâmico desencadeou uma onda de intolerância religiosa 
quando as mulheres o vestem fora da escola, na universidade ou em seu 

local de trabalho.
36

 

 

A análise de Joan W. Scott encerra-se com a lei nº 228/2004. Há, entretanto, outro 

capítulo do affaire, que se inicia após a publicação do seu livro “The politics of the veil”, 

em 2007. Nos últimos anos, a atenção governamental voltou-se ao uso do véu integral, 

passando a alcançar domínios para além das instituições de ensino. 

 

3.2 Um novo momento dos affaires des foulards: o caso do véu integral 

 

Em 27 de junho de 2008, o Conselho de Estado francês negou definitivamente a 

nacionalidade francesa à Sra. Faiza Mabchour, uma marroquina que vivia na França desde 

o ano 2000, sendo casada com francês e com três filhos nascidos no país. Faiza vestia 

burca e seguia o movimento salafista.
37

 A decisão de primeira instância não admitiu o 

pedido por considerar que lhe faltava assimilação suficiente. O Conselho de Estado, por 

sua vez, embora tenha reconhecido que a demandante tem bom domínio da língua francesa 

(critério que também costuma ser levado em consideração na tomada de tais decisões), 

entendeu que o fato de usar burca era incompatível com os valores franceses e a ideia de 

igualdade entre os gêneros, constituindo uma prática religiosa radical (FRANCE AND 

ISLAM […], 2008). Com esta decisão, pela primeira vez, o Conselho de Estado francês 

considerou o nível de prática religiosa de uma pessoa para pronunciar-se sobre sua 

capacidade de assimilação (LE BARS, 2008).  

                                                             
36Tradução livre. Original em Inglês: “The implementation of the law by school establishments has in a 

number of cases lead to abuses that provoked feelings of humiliation, in particular amongst young Muslim 

women. According to many voices, such public humiliation can only lead to radicalization of the affected 
persons and those associated with them. Moreover, the stigmatization of the so called Islamic headscarf has 

triggered a wave of religious intolerance when women wear it outside school, at university or at their 

workplace.” SPECIAL RAPPORTEUR ON FREEDOM OF RELIGION ENDS VISIT TO 

FRANCE.30 de setembro de 2005.  
37

 Explica Samir Amghar (2008, p.1) que esta corrente prega a volta à religião dos Salafes (os antepassados, 

muçulmanos religiosos da primeira geração), sustentando a ideia de que o Islã atual se afastou dos preceitos 

islâmicos verdadeiros. O autor observa que se trata de movimento moralizador (pois preocupado em fixar as 

fronteiras do correto e incorreto) essencialmente religioso, voltado para as práticas dos devotos. Além disso, 

enfatiza que é apolítico, não sendo a expressão de um projeto de hegemonia política.  
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A hostilidade da França em relação ao véu integral restou clara à luz da declaração 

do presidente Nicolas Sarkozy, o qual, em 22 de junho de 2009, afirmou perante o 

Congresso que a “burca não é bem-vinda na França”. E, acrescentou: “Nós não podemos 

aceitar, em nosso país, mulheres imprisionadas atrás de um cerca, cortadas de qualquer 

vida social e privadas de toda identidade. Não é a ideia que a República francesa faz da 

dignidade da mulher.” (SARKOZY […], 2009).
38

 

No dia seguinte a este pronunciamento, em 23 de junho, foi criada a Missão de 

Informação Parlamentar sobre o Porte do véu integral, instaurada com o objetivo de 

“compreender a origem deste fenômeno, sua amplitude e evolução.” A conclusão da 

Missão foi a de que o véu integral atinge os valores fundamentais de “liberdade, igualdade 

e fraternidade”. A missão foi presidida pelo deputado comunista André Gérin, para quem 

as mulheres que usam o véu são “fantasmas ambulantes” (DORLIN, 2010). A Missão 

afirmou pensar não existir uma unanimidade para a adoção de uma lei de caráter geral e 

absoluta sobre o véu integral, mas recomendou a adoção de uma Resolução de reafirmação 

dos valores republicanos, condenando como contrário a estes valores o uso do véu integral 

pelas mulheres.  

Assim, reabriu-se o debate.  

Em 26 de janeiro de 2010, uma proposição de lei visando a interdição do porte do 

véu integral nos espaços públicos é depositada por Jean-François Copé. Neste momento, o 

projeto encontrou terreno fértil para a discussão, ao contrário do projeto depositado pelo 

deputado Jacques Myard em 2008, também visando legislar sobre o véu integral, que não 

encontrou receptividade à época.  

Em 29 de janeiro de 2010, François Fillon, Primeiro Ministro francês, solicitou ao 

Conselho de Estado que estudasse as soluções jurídicas que permitissem alcançar uma 

interdição do porte do véu integral que fosse a mais ampla e efetiva possível, ao mesmo 

tempo que lembrou a necessidade de não ferir os compatriotas muçulmanos.  O Conselho 

entendeu que uma interdição geral do uso do véu integral na França não encontraria 

qualquer fundamento jurídico incontestável.  

                                                             
38 Tradução livre. Original em francês: “La burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République 

française. Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays des femmes prisonnières derrière un grillage, 

coupées de toute vie sociale, privées de toute identité. Ce n'est pas l'idée que la République française se fait 

de la dignité de la femme’’.  
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Apesar deste posicionamento do Conselho, seguiu-se intenso debate sobre o tema. 

Uma Resolução de “Reafirmação dos valores republicanos em face do desenvolvimento de 

práticas radicais que os violam” (Résolution sur l’attachement au respect des valeurs 

républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte), no 

sentido da recomendação da Missão de Informação Parlamentar, veio a ser adotada em 11 

de maio de 2010 (sob o nº 2455), aprovada pela unanimidade dos deputados.  

Em 19 de maio, um projeto de lei proibindo a dissimulação da face no espaço 

público foi apresentado ao Conselho de Ministros. Em 13 de Julho, foi adotado em 

primeira leitura pela Assembleia Nacional, sendo adotado definitivamente pelo 

Parlamento, com o voto do Senado, em 14 de setembro de 2010.   

Assim, em 2010, a França se tornou o primeiro país a consagrar a interdição geral 

do uso do véu integral nos espaços públicos, por meio da legislação que proíbe a 

“dissimulação da face” (nº 2010-1192).  Após ter sido aprovado pelas duas casas do 

Congresso
39

, o aval ao projeto foi dado pelo Conselho Constitucional francês em 7 de 

outubro de 2010. Interessante notar que, apesar do consenso parlamentar, as duas casas da 

Assembleia enviaram o projeto de lei aprovado ao Conselho Constitucional para análise, o 

qual deu o seu aval. Anteciparam-se, desse modo, a uma possível contestação da 

constitucionalidade da lei. A legislação entrou em vigor em 11 de abril de 2011.  

A preferência pela expressão “dissimulação da face” não foi fortuita. Em tese, a lei 

não se limita ao caso do véu integral, podendo ser aplicada ante qualquer situação em que 

reste impossibilitada a visualização da face de alguém, salvo as exceções já previstas, 

como períodos de festas e manifestações artísticas ou razões de saúde ou trabalho. Para 

Guy Carcassone, jurista que participou das discussões do então projeto de lei, este 

vocabulário genérico tem o intuito de evitar que a lei seja considerada discriminatória por 

visar um grupo específico, as mulheres muçulmanas (CARCASSONE ET AL, 2011, p. 

1166). Entretanto, a própria circular do Ministério do Interior que visa estabelecer o 

procedimento de aplicação da lei refere-se essencialmente ao uso do véu integral. Ademais, 

os debates que precedem esta que é conhecida como “lei burca” voltam-se especificamente 

para o véu integral.  

                                                             
39 Em 13 de julho de 2010, a Assembleia Nacional votou a lei, aprovando-a com a grande maioria de 335 

votos a favor e um contra. Quase todos os debutados de oposição boicotaram a votação. No Senado, a lei foi 

aprovada em 14 de setembro do mesmo ano (OPEN SOCIETY, 2011, p. 35). 
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Em suma, o ano de 1989 introduz o debate sobre o uso do véu muçulmano simples 

nas escolas públicas, que volta a ganhar força em 1994, com a proposição de lei proibitiva 

do uso dos “símbolos religiosos ostensivos”. Em 2004, com a lei de 15 de março, esta 

proposição consagrou-se em lei. Como resultado, o uso do véu simples passou a ser 

proibido nas escolas públicas. A controvérsia sobre o véu muçulmano, então, aparece em 

2009 sob nova embalagem: trata-se, a partir deste momento, de uma discussão sobre o uso 

do véu integral nos espaços públicos. Da mesma forma que a legislação de 15 de março de 

2004, a lei nº 1192/2010 consagra uma expressão aparentemente neutra de “dissimulação 

da face”, quando o que se deseja é alcançar, por via indireta, o uso do véu muçulmano (em 

2004, o véu simples, no âmbito das escolas; em 2010, o véu integral, em todo o espaço 

público). 

O grande elemento distintivo do presente caso em relação aos debates anteriores 

não se resume ao fato de que se trata de uma proibição de caráter geral, que alcança todo o 

espaço público. É o próprio fundamento da proibição que merece destaque, menos 

centrado no laicismo (laïcité), preferindo a este o argumento dos direitos humanos. Com 

efeito, é a proteção aos direitos humanos das mulheres que serve como justificativa central 

para a nova legislação. Isto pode ser observado já na Resolução de Afirmação dos Valores 

Republicanos, que se apoia nas Declarações nacionais e internacionais de direitos humanos 

para condenar o uso do véu integral, compreendido com uma prática radical e violadora da 

liberdade e do princípio de igualdade entre os gêneros. Neste sentido, cabe investigar de 

que forma este argumento de proteção da mulher aparece como fundamento da lei. É o que 

será visto no próximo capítulo.  
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4 MULHER MUÇULMANA, VÍTIMA E AMEAÇA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a França tem orgulho em afirmar-se “o país dos direitos humanos”, é 

especialmente a imagem de país-símbolo da liberdade/emancipação feminina que vem 

reivindicando nos últimos anos. É o que evidencia o discurso do presidente Sarkozy, 

durante a campanha presidencial de 2007: “A França sempre foi o país dos direitos 

humanos, mas também das mulheres.” E acrescenta: “As mulheres, na França, são livres, 

como os homens, livres para circular, livres para casarem-se, livres para divorciarem-se. O 

direito ao aborto, a igualdade entre homens e mulheres, isto faz parte também de nossa 

identidade.” (FASSIN, É. 2012, p. 131).
40

 

Esta aliança entre valores republicanos e defesa das mulheres tem como ícone a 

organização “Ni Putes, Ni Soumises” - NPNS, fundada em 2002, que reclama a posição de 

porta-voz das demandas femininas. A organização foi criada após a morte de uma jovem 

muçulmana de dezessete anos, Sohane, queimada viva por seu namorado. Nasceu então o 

movimento que dá nome à organização, a qual tem como agenda principal justamente a 

proteção da integridade física, o direito de decidir como vestir-se e a pacificação da relação 

homem-mulher. Nesta linha, denunciam-se casamentos forçados e a submissão da mulher 

exigida pela tradição familiar. No “Livro Branco”, base do movimento, afirma-se que “As 

mulheres do subúrbio suportam o peso de uma cultura que às vezes contraria seus direitos 

mais elementares tal como são formalizados em nosso país.” (PETITOT, 2003, p. 105-

                                                             
40 Tradução livre. Original em francês: “La France a été tourjours le pays des droits de l´homme, mais aussi 

de la femme. [...] Les femmes, en France, sont libres, comme les hommes, libres de circuler, libres de se 

marier, libres de divorcer. Le droit à l´avortement, l´égalité entre les hommes et les femmes, ça fait partie 

aussi de notre identité”.  
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107).
41

 A “Ni Putes, Ni Soumises” encontra críticas como a de Houria Bouteldja (2007), 

para quem a organização representa um aparato do Estado de instrumentalização da causa 

das mulheres. A escolha de Fadela Amara, presidente da “Ni Putes, Ni Soumises”, para 

Secretária de Estado do Governo Sarkozy (2007-2010) seria apenas mais uma evidencia 

deste alinhamento entre as posições da organização e aquelas defendidas pelo discurso 

político, na opinião de Bouteldja. 

A organização “Ni putes, Ni soumises” é criada em um momento em que cresce a 

referência à violência contra a mulher no discurso político francês, a partir dos anos 2002-

2003 (TISSOT, 2007). Com este fundamento foram aprovadas legislações diversas, como a 

relativa ao tráfico de pessoas. Da mesma forma, com base no tema da violência contra a 

mulher, foram empreendidas alterações a legislações já existentes, como a lei de 4 de abril 

de 2006, referente ao  “reforço da prevenção e repressão de violência no seio do casal” que 

pouco traz de novo, com exceção do acréscimo de novas  violações contra as mulheres,  

como a excisão do clitóris e o casamento forçado (MONTVALON, 2007).   

Também faz parte desse contexto a legislação do véu integral. Sob este prisma da 

violência, pressupõe-se que as mulheres que o vestem são vítimas de uma situação de 

opressão, sendo o uso do véu uma imposição de terceiros. O projeto de lei sobre a 

interdição do véu integral foi muito bem recebido pela organização “Ni putes, Ni 

Soumises”, sendo considerado como o “começo de uma nova fase de emancipação das 

mulheres dos subúrbios”, nas palavras de Sihem Habchi, da organização (BURQA [...], 

2010).
42

 Esta é, portanto, a perspectiva da mulher muçulmana como vítima. 

Outra perspectiva, contudo, também compõe a controvérsia: a da mulher que usa o 

véu como uma ameaça. Esta segunda abordagem tem como fundamento essencial a ideia 

de ordem pública. 

Um dos reflexos desta segunda perspectiva é dado no tema do consentimento, como 

observa Elsa Dorlin (2010). Nos debates anteriores (1989, 1994 e 2004) considerava-se 

legítima a intervenção do Estado quando as mulheres eram obrigadas a usar o véu, o que 

                                                             
41 Tradução livre. Original em francês: “L´États généraux des femmes des quartiers, portent le poids d’une 

culture qui va parfois à l’encontre de leurs droits les plus élémentaires tels qu’ils sont formalisés dans notre 

pays. “.  

42 Tradução livre. Original em francês: “C'est le début d'une nouvelle page pour l'émancipation des femmes 

des quartiers populaires[…]”.  
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implicava uma intensa problematização da ideia de consentimento. Neste sentido, discutia-

se, por exemplo, a legitimidade da opção de usar o véu pelas muçulmanas. Entretanto, a 

partir de 2009, o consentimento passou a ser considerado irrelevante. Isto porque, se 

passou a admitir que não é o consentimento o problema, o são as próprias mulheres. A 

mudança de perspectiva é sintetizada pela autora (2010, p. 428): “De vítimas, as mulheres 

que portam o véu integral tornaram-se desviantes, deformadas, perversas. E é assim que 

passam do status de objeto de violência ao de sujeito violento.”
43

 

Por um lado, faz parte desta perspectiva a consideração do véu integral como uma 

ameaça à segurança pública, na medida em que não permite que seja visto o rosto de quem 

o porta. Neste aspecto, a proibição seria mais uma medida que indica o incremento da uma 

política de segurança nos países ocidentais, um dos reflexos da dita “guerra ao terror” que 

segue os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. Neste contexto, o uso 

do véu é associado a uma prática radical, símbolo máximo da visão de um Islã 

fundamentalista e essencialmente violento. Assim, a ideia de ordem pública, em seu 

sentido usual (isto é, composto pela segurança, tranquilidade e salubridade públicas) 

exigiria a proibição do véu integral.  

Por outro, haveria uma “negação de reciprocidade”, uma “recusa do viver- 

coletivo” no uso do véu, constituindo uma espécie de “violência simbólica”.
44

 Expressões 

que lançam as bases para a construção de uma ideia de ordem pública imaterial, baseada na 

ideia de “exigências mínimas da vida em sociedade”.  

Seja em sua dimensão material ou imaterial, portanto, o argumento de ordem 

pública pressupõe a ameaça, efetiva ou simbólica, da mulher que usa o véu. Considerando 

que a legislação de “dissimulação da face” criminaliza não apenas a coerção ao uso do véu, 

mas considera infração o seu próprio uso, observa-se a presença desta linha de 

argumentação. Assim, na controvérsia sobre o véu integral na França, a mulher assume um 

duplo-papel: é, concomitantemente, vítima e ameaça.   

Este duplo papel atribuído à mulher muçulmana está relacionado ao que Éric Fassin 

(2006) denomina a democracia ou “Democratização Sexual”, um processo de politização 

                                                             
43

Tradução livre. Original em francês: “Des victimes, les femmes portant le ‘voile intégral’ sont devenues des 

déviants, des tordues, des perverses. Et c´est ainsi qu´elles passent du statut d´objet de la violence à celui de 

sujets violents.”  

44 Expressões utilizadas por Élisabeth Banditer perante a Missão de Informação Parlamentar (apud DORLIN, 

2010, p. 438). 
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crescente das questões de gênero e sexualidade, que deixam de estar confinadas à esfera 

privada, marcando muitas das controvérsias públicas atuais. Esta tendência teria sido 

observada em diversos debates, como os relativos à prostituição, pornografia, assédio 

sexual, violência contra as mulheres, paridade e abertura do casamento e filiação de casais 

do mesmo sexo. O mundo pós-colonial e, especialmente, após o 11 de setembro, seria 

caracterizado pelo imperialismo da democracia sexual, fundando em uma “norma liberal 

ocidental renovada que acrescenta aos direitos humanos a democracia sexual.” 

Esta democracia sexual apropria os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade 

para aplicação ao gênero como símbolo da modernidade democrática. Neste sentido, o 

princípio da igualdade é compreendido em sua estrita dimensão da igualdade entre os 

sexos, pois não se fala em igualdade entre raças e classes. Da mesma forma, interpreta-se o 

princípio de liberdade. Já a fraternidade, no entender do autor, parece ter dado lugar ao 

laicismo.  

Ademais, observa Éric Fassin, estes princípios não são compreendidos de maneira 

abrangente, mas apenas a partir da perspectiva que separa o “nós”, definidos pela 

democracia (especialmente em sua dimensão sexual) dos “outros” (definidos pela 

poligamia, casamentos forçados, imposição do véu e mutilação genital feminina). Assim, 

conclui Fassin, o império da democracia sexual afirma um “conflito de civilizações” do 

ponto de vista sexual, baseado na ideia de irredutibilidade entre as culturas “ocidental” e 

“Muçulmana”. Eis a razão do título do seu artigo, “A democracia sexual e o conflito de 

civilizações (2006)”. 

É deste modo, segundo Éric Fassin, que a França busca definir-se como país dos 

direitos humanos e dos direitos das mulheres. “A cada mulher martirizada no mundo, 

gostaria de dizer que a França oferece sua proteção em lhe dando a possibilidade de tornar-

se francesa”
45

, também afirmara Sarkozy. Um exemplo concreto da afirmação desta 

democracia sexual é trazido pelo autor em outro texto, o do contrato de “d´accueil et 

d´intégration”, o qual, elaborado para ser assinado pelos estrangeiros desde 2007, salienta a 

dimensão da igualdade entre os gêneros e liberdade feminina como parte dos valores 

essenciais franceses:  

                                                             
45 Tradução livre. Original em francês: “À chaque femme martyrisée dans le monde, je veux dire que la 

France offre as protection em lui donnant la possibilité de devenir française.” 
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A igualdade entre homens e mulheres é um princípio fundamental da 

sociedade francesa. As mulheres têm os mesmos deveres que os homens. 

Os pais são conjuntamente responsáveis pelos seus filhos. Esse princípio 
aplica-se a todos, franceses e estrangeiros. As mulheres não são 

submetidas nem à autoridade do marido, nem à do pai ou à do irmão para, 

por exemplo, trabalhar, sair ou abrir uma conta bancária. Os casamentos 

forçados e a poligamia são proibidos, e a integridade do corpo é protegida 
pela lei.

46
(FASSIN, 2012, p. 133) 

 

Tamanha é a ênfase dada à proteção da mulher que Éric Fassin afirma nesta 

crônica, intitulada “As mulheres ao serviço da identidade nacional” (2012, pp. 132-133), 

que “sexualizar a moeda republicana, falando de liberdade sexual, igualdade sexual e, ao 

invés da fraternidade, de um laicismo também concebido em relação às mulheres, não é 

somente incluir as questões sexuais na definição republicana; é também evacuar qualquer 

outra dimensão.”
47

 

A legislação do véu integral insere-se, assim, neste quadro geral de uma agenda 

política que tem como característica essencial não se voltar para todas as mulheres, mas 

somente para aquelas estrangeiras ou de origem estrangeira e, especificamente, as 

muçulmanas. Segundo este ponto de vista, o uso do véu integral seria contrário aos valores 

franceses, como a laïcité, a dignidade da pessoa humana e a isonomia entre homens e 

mulheres. Seria especialmente inadmissível ante a identidade francesa de proteção dos 

direitos humanos. Esta dimensão é explicitada por Elsa Dorlin (2010, p. 432), que observa 

que portar o véu integral não é mais considerado apenas como um atentado ao princípio da 

laïcité, mas é ser “identificado como inimigo da identidade francesa e, de modo mais 

problemático, é entravar o grande dispositivo de identificação da francité.” 
48

 

                                                             
46 Tradução livre. Original em francês: “L´égalité entre les hommes est les femmes est un principe 

fondamental de la societé française. Les femmes ont les mêmes devoirs que les hommes. Les parents sont 

conjointement responsables de leurs enfants. Ce principe s´applique à tous, Français et étrangers. Les femmes 

ne sont soumises ni à l´autorité du mari ni à celle du père ou du frère pour, par exemple, travailler, sortir ou 

ouvrir um compte bancaire. Les mariages forcés et la polygamie sont interdits, tandis que l´intégrité du corps 

est protégée para la loit.” 

47 Tradução livre. Original em francês: “Sexualiser la devise républicaine, en parlant de liberté sexuelle, 

d´égalité sexuelle et, au lieu de fraternité, d´une laïcité pareillement conçue par rapport aux femmes, ce n´est 

pas seulement faire entrer les questions sexuelles dans la définition républicaine; c´est aussi em évacuer toute 

autre dimension. ”  

48 Tradução livre. Original em francês: “identifiée comme um ennemi de l´identité française mais, de façon 

plus problématique, c´est entraver le grand dispositif d´identification de la francité”  
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Como nota Sylvie Tissot (2007, pp. 15-16), diferentemente dos debates que 

apareceram um pouco antes no espaço público, como os relativos à prostituição e ao 

assédio sexual, a visibilidade dos temas relativos à violência contra a mulher, a partir dos 

anos 2002-2003, tem uma particularidade que é estarem fortemente ligados às questões 

raciais. O debate se focalizou, assim, inicialmente sobre determinados subúrbios e, com a 

controvérsia do véu, sobre certas populações e territórios: territórios muçulmanos, jovens, 

árabes, subúrbios [...]. Denuncia, então, o uso da causa das mulheres para restringir os 

direitos dos estrangeiros. O consenso de que é preciso proteger as mulheres de origem 

estrangeira de seus parceiros violentos tem a efetividade questionada pela autora, pois em 

sua opinião “faz passar ao segundo plano os direitos dos homens, mas também das 

mulheres enquanto imigrantes.” 

Outros autores que se debruçaram sobre as legislações recentes, que fazem parte do 

discurso de igualdade entre os gêneros, têm conclusões semelhantes. Prune de Montvalon 

(2007) aponta que apesar das alarmantes cifras relativas ao tráfico de mulheres (seriam 

setecentas mil vítimas, de acordo com o Parlamento Europeu), desde a inclusão da infração 

no Código Penal francês em 2003 até o ano de 2007 houve apenas uma condenação no 

país. Neste sentido, outra autora, Johanne Vernier (2007) explica que no combate ao tráfico 

há uma abordagem de controle de fronteiras e documentos de forma que “a luta contra o 

tráfico entra em ressonância com a luta contra a imigração irregular em detrimento das 

vítimas estrangeiras.”
49

 Da mesma forma, a referida lei de 4 de abril de 2006, uma das 

legislações voltadas para a violência contra  a mulher, facilita o recurso para anulação de 

casamento e a oitiva separada dos futuros esposos. Na prática, assim, a legislação volta-se 

mais para combater os casamentos “de fachada”, também chamados de “brancos” no país 

(que têm como um dos motivos a aquisição do visto) do que para a proteção da mulher 

(MONTVALON, 2007).  

Também neste sentido, Lucie Brocard et Haoua Lamine (2007, p. 25) afirmam que 

“todas estas disposições destinadas em princípio a proteger as mulheres vítimas de 

violência são, assim, na melhor das hipóteses, insuficientes, na pior, contraprodutivas. Em 

                                                             
49 Tradução livre. Original em francês “la lute contre la traite entre em résonance avec la lutte contre 

l´immigration irrégulière au détriment des victimes étrangères.”  
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contrapartida, elas provam ser muito úteis para esconder, ou justificar, a política de 

imigração no seu conjunto.”
50

 

Os artigos de Sylvie Tissot, Prune de Montvalon, Johanne Vernier, Lucie Brocard e 

Haoua Lamine aparecem em uma publicação do GISTI (grupo de informação e suporte dos 

imigrantes) inteiramente dedicada à aparente contradição entre os temas da proteção aos 

direitos das mulheres e dos imigrantes. Sob o título “Mulheres, estrangeiros: causas 

concorrentes?”, a revista, de 2007, ressalta que é preciso descontruir a retórica que opõe a 

luta contra a discriminação sofrida pelas mulheres e pelos estrangeiros, pois, em verdade, 

estas causas compartilham o mesmo fundamento.  

Mas estes não são os únicos nem os primeiros autores que denunciam a retórica que 

opõe direitos das mulheres aos direitos dos estrangeiros. São muitos os autores, assim, a 

apontar para a evidência da instrumentalização do discurso de proteção da mulher como 

uma forma de limitar os fluxos migratórios, especialmente o de certas populações 

estrangeiras, como o próprio Éric Fassin (2012) e Elsa Dorlin (2010, p. 436). Em artigo de 

1998 em que escreve acerca do debate da poligamia contemporâneo à época, Danièle 

Lochak já denunciava que as restrições ao acesso à carta de residência no país impostas ao 

esposo poligâmico e suas esposas poligâmicas terminaram por vitimar especialmente as 

mulheres, em nome das quais estas medidas foram tomadas. A legislação criou dois 

resultados possíveis: as outras esposas continuariam no país em situação irregular, sem 

acesso à seguridade social, ou seriam obrigadas a deixar o país, à sua própria sorte. Danièle 

questiona não apenas a efetividade de políticas como esta, mas também seus reais motivos. 

E conclui que os amplos debates voltados a esta prática minoritária servem de álibi para a 

política migratória, em seu objetivo de reduzir o número de estrangeiros no país, em 

especial daqueles considerados “menos assimiláveis”.  

As controvérsias envolvendo o véu integral também já produziram efeitos no 

campo dos direitos dos estrangeiros, mesmo antes da aprovação da lei que interdita a 

dissimulação da face nos espaços públicos. Com efeito, cabe lembrar a decisão de 2008, 

em que se negou a nacionalidade francesa a marroquina, casada com francês, por usar a 

burca, considerada prática religiosa radical incompatível com os valores franceses 

                                                             
50Tradução livre. Original em francês: “Toutes ces dispositions destinées em principe à protéger les femmes 

victimes de violence sont ainsi, au mieux, insuffisantes, au pire contraproductives. En revanche, elles 

s´avèrent très utiles pour cacher, ou justifier, la politique d´immigration dans son ensemble.”  
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essenciais. Ademais, em fevereiro de 2010, a nacionalidade francesa foi negada a 

estrangeiro que obrigava sua esposa francesa a portar o véu integral. Jamais um pedido de 

naturalização por casamento havia sido negado por este motivo. A decisão de 2008 é 

comentada por Vincent Tiberj (2009, p. 215): 

A naturalização já não pode se basear unicamente nos critérios clássicos 

de integração como os casamentos “mistos” (neste caso com um francês 
de origem do Magreb), o domínio do idioma ou o fato de já ser mãe de 

três filhos, todos de nacionalidade francesa. Agora, este enfoque nos 

valores permite que se oponha o Islã e sua prática aos princípios 

republicanos, no caso a laicité e a igualdade dos sexos.
51

 

 

Estes casos já anunciam as possíveis consequências do tema do véu integral no 

campo da nacionalidade, que restam ainda mais evidentes por afirmações de líderes 

políticos. Em dezembro de 2009, o Ministro do Interior Brice Hortefeux já sugerira que o 

uso do véu integral deveria ser considerado um critério de integração à comunidade 

francesa. Nas palavras do Ministro (BESSON [...] 2010), “Nada será mais normal do que 

negar sistematicamente o acesso à carta de residência à pessoa portando o véu integral e 

seu marido.” Acrescenta, “a naturalização é a entrada na comunidade nacional, e não me 

parece desejável neste caso.”
52

 Na opinião do Secretário-Geral do partido UMP, Xavier 

Bertrand,  uma lei que proibisse o uso do véu integral já deveria incluir uma disposição que 

afirmasse que uma pessoa que usa a burca não pode adquirir a nacionalidade francesa. 

Fazendo eco a esta afirmação, em janeiro de 2010, Claude Guéant, Secretário Geral da 

Eliysée, afirmou que “se poderia imaginar que para adquirir a nacionalidade francesa ou 

entrar em um dispositivo de integração, não se porte a burca.”
53

 Esta afirmação foi 

desafiada à época por Daniel Cohn-Bendit, co-presidente do grupo dos partidos verdes no 

Parlamento Europeu, que questionou: “E uma francesa de burca, vocês a retiram a 

nacionalidade francesa?” (COHN-BENDIT [...], 2013).  

                                                             
51 Tradução livre. Original em francês: “La naturalisation ne peut plus se fonder uniquement sur les critères 

classiques de l’intégration comme le mariage « mixte » (ici avec un Français d’origine maghrébine), la 
maîtrise de la langue ou le fait d’être déjà mère de trois enfants tous de nationalité française. Désormais, cette 

focale par les valeurs permet d’opposer l’islam et sa pratique aux principes républicains, ici la laïcité et 

l´égalité entre les sexes.” 
52 Tradução livre. Original em francês: "Rien ne serait plus normal que de refuser systématiquement l'accès à 

la carte de résident à la personne portant le voile et à son mari", avait-il dit, ajoutant: "la naturalisation, c'est à 

dire l'entrée dans la communauté nationale, ne me parait pas souhaitable en pareil cas".  
53 Tradução livre. Original em francês: "imaginer par exemple que pour entrer dans la nationalité française ou 

dans un dispositif d'intégration, eh bien, on ne porte pas le voile intégral".  "Et une Française qui a la 

burqa, vous lui enlevez la nationalité française?". 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/entrer
http://www.lemonde.fr/vous/
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Em relação a esta controvérsia, cabe indagar: caso se considere que o véu integral é, 

efetivamente, uma forma de opressão feminina, é a legislação adequada para cumprir o 

intento de proteção? Em que medida tais considerações aparecem nos debates prévios à 

aprovação da lei?  

As Circulares expedidas pelo Ministério do Interior indicam como as forças de 

segurança devem agir quando do encontro de uma mulher que esteja usando a burca ou 

niqab. Não podem exigir que uma mulher retire o véu integral, mas devem exigir que se 

identifique, a fim de que se possa estabelecer um processo verbal de contravenção. Caso a 

contraventora negue-se a permitir o controle de identidade, as forças de ordem podem retê-

la no lugar que está ou em um local de polícia, por até quatro horas, para proceder à 

identificação. 

No vídeo de sua entrevista para o documentário “Sous la burqa”(2010), Hind 

demonstra conhecimento sobre os procedimentos que a polícia deve adotar diante do 

encontro com uma mulher com véu integral, expressando sua revolta justamente por não 

terem sido seguidos. Aquela não seria a primeira vez que respondera a processo verbal e 

precisaria pagar a multa. Mas, ao contrário das ocasiões anteriores, em nenhum momento 

desta abordagem foi solicitada sua identificação, sendo ordenada de imediato sua vistoria 

por uma policial. Recusou-se a ser apalpada, sendo então algemada à força e encaminhada 

à delegacia onde, finalmente, solicitaram sua identificação. 
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5 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS  

 

 

 

 

 

 

Uma vez relatado o caso de forma histórica, colocou-se o desafio de analisá-lo. 

Havia várias possibilidades de abordagens. Como esta dissertação encontra-se no âmbito 

dos direitos humanos, resolveu-se adotar uma perspectiva ancorada no direito, através do 

estudo de pareceres e decisões relativos ao caso em análise. Neste sentido, como referência 

para o trabalho, inspirou-se na metodologia da análise de conteúdo, desenvolvida por 

Laurence Bardin (1977), que orienta a construção das categorias/indicadores. Para a 

melhor compreensão, cabe fazer algumas considerações sobre a metodologia para análise 

dos documentos.  

 

5.1 A análise de conteúdo 

Na definição de Laurence Bardin, o termo “análise de conteúdo” corresponde a 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (2007, p. 

42). 

 

Trata-se de uma técnica voltada a materiais textuais escritos, sejam estes 

produzidos pela pesquisa (como no caso de transcrição de textos e protocolos de 

observação), ou textos já existentes, produzidos para outro fim (CAREGNATO; MUTTI, 

2006).  
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Laurence Bardin (2007, pp.15-25) traça um histórico do método da análise de 

conteúdo, que se desenvolveu a partir do princípio do século XX, nos Estados Unidos. 

Inicialmente, o objeto de análise era essencialmente jornalístico, especialmente através dos 

estudos quantitativos. Investigavam-se, por exemplo, as rubricas e o nível de 

sensacionalismo de um jornal. Nos anos 1940-1950, foi no campo das ciências políticas 

onde predominou esta forma de investigação. Foi utilizada, por exemplo, para auxiliar o 

governo americano a analisar os jornais e periódicos suspeitos de propagar ideias 

subversivas, como as nazistas. Uma das estratégias empregadas era a de comparar o 

conteúdo do jornal analisado com aqueles veiculados pelas emissões nazistas. Nos anos 

1950-1960, houve a expansão da técnica a outros campos, como etnologia, história, 

psiquiatria, psicanálise e linguística. A partir dos anos 1960, sofreu influências pelo uso do 

computador e interesse pela comunicação não verbal.   

Atualmente, a análise de conteúdo é mais compreendida como um conjunto de 

técnicas empíricas, e não como um único instrumento. Para Bardin (2007, pp.30-31), é 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações”, razão pela qual, em sua opinião, 

seria mais adequado falar em “análises de conteúdo”, no plural.  

Até os anos 50, como visto, predominava o aspecto quantitativo da análise, 

sobretudo através da contagem da frequência da aparição de determinados conteúdos nas 

mensagens (GOMES, R., 2001, p. 74). Depois, entretanto, passou também a ser utilizada 

para pesquisas qualitativas, nas quais a análise de conteúdo recorre a “indicadores não 

frequenciais susceptíveis de permitir inferências.” Neste sentido, a análise dedica-se, por 

exemplo, a sinalizar a presença ou ausência de determinado indicador (BARDIN, 2007, p. 

114). Laurence Bardin (2007, p.115) esclarece, entretanto, que as abordagens quantitativa e 

qualitativa não têm o mesmo campo de ação. Na quantitativa, é empregado um método 

estatístico que tem como resultado dados descritivos. Na qualitativa, há um procedimento 

mais intuitivo, em que a inferência, quando realizada, é fundada na presença do índice. 

Os métodos de análise de conteúdo estão associados a dois objetivos principais: a 

ultrapassagem da incerteza, através de uma leitura que possa ser válida e universalizável, e 

o enriquecimento da leitura, permitindo uma análise que vá além das primeiras impressões 

(BARDIN, 2007, p. 29). E a estes objetivos correspondem duas funções: a de verificação 

de hipóteses e/ou questões; a descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos 

(GOMES, R., 2001, p. 74).  
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Esta busca de verificação de hipóteses e de uma leitura sobre o que está por trás dos 

conteúdos diferencia a análise de conteúdo da análise documental. Esta última é 

caracterizada por operações que tem o intuito de apresentar o conteúdo de um documento 

em uma forma diferente da original, a fim de facilitar sua consulta, por exemplo. A análise 

de conteúdo, por sua vez, tem o objetivo de “manipulação de mensagens (conteúdo e 

expressão desse conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma 

outra realidade que não a da mensagem.” (BARDIN, 2007, p. 46). É esta característica de 

inferência, própria à sua finalidade, que singulariza a análise de conteúdo.  

Em geral, para a análise de conteúdo, a comunicação é fragmentada em categorias, 

isto é, “elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si” 

(GOMES, R., 2001 p. 70).  

Para Bardin (2007, pp.120-121), as boas categorias devem ter as seguintes 

características: exclusão mútua; homogeneidade (diferentes níveis de análise devem ser 

separados); pertinência (adaptada aos materiais de análise e pertencente ao quadro teórico 

escolhido); objetividade e fidelidade; produtividade (são produtivas quando fornecem 

resultados férteis em índices de inferências, hipóteses novas e dados exatos).  

As fases da análise de conteúdo organizam-se, desse modo, em três momentos. 

Primeiramente, na pré-análise, é feita a escolha dos documentos, a leitura flutuante destes, 

a formulação de hipóteses e objetivos, assim como a elaboração de indicadores, como as 

categorias. Em seguida, procede-se à exploração do material, utilizando-se das técnicas 

sobre o corpus dos documentos. Finalmente, é feito o tratamento dos resultados obtidos e a 

interpretação. Neste momento, são realizadas operações estatísticas, síntese e seleção dos 

resultados, inferências e a interpretação. A partir daí, os resultados da análise podem ser 

utilizados para fins teóricos ou pragmáticos (BARDIN, 2007, p. 102).  

Esta abordagem da análise de conteúdo serviu, assim, de referência para a estrutura 

da análise dos dados. Feitas estas considerações sobre esta técnica, passa-se às observações 

sobre as especificidades da análise dos dados neste trabalho.  
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5.2 Apresentação do corpus da pesquisa 

 

A pesquisa documental deverá ser pautada pelo estudo sobre a limitação legislativa 

ao uso do véu integral na França, tema objeto desta investigação. Para tanto, além da lei 

francesa propriamente dita, que estatui a interdição de “dissimulação da face nos espaços 

públicos”, serão analisados os relatórios e estudos da Comissão Nacional Consultiva dos 

Direitos Humanos da França, da Assembleia Nacional e do Conselho de Estado, que lhe 

precedem, influenciando no processo legislativo de sua aprovação, assim como a decisão 

da Corte Constitucional francesa que referenda esta norma. 

O corpus da pesquisa assim será composto pelos seguintes documentos
54

:  

 

DOCUMENTO 1 - Comissão Nacional Consultiva dos Direitos Humanos da França 

(CNCDH)
55

 

Documento: Avis sur le port du voile integral 

Data: 21 de janeiro de 2010 

Número de páginas: 5. 

Iniciativa que motivou a sua elaboração: A criação da Missão de Informação 

parlamentar sobre o porte da burca ou niqab no território nacional (rebatizada de 

Missão de informação parlamentar sobre o porte do véu integral). 

Objeto de análise: Lei que proíbe a dissimulação da face nos espaços públicos  

Resumo das decisões e recomendações do relatório:  

A CNCDH não é favorável a uma lei que proíba de maneira geral e absoluta o porte do 

véu integral. Observa que já existem regramentos em matéria de ordem pública e 

neutralidade dos serviços públicos.  

 

                                                             
54 Considerando o volume destes documentos, optou-se por acrescentar, em anexo, um resumo dos mesmos 

e, no CD que acompanha a dissertação, os documentos na íntegra.  

 
55

 A CNCDH, criada em 1947, é a instituição francesa nacional dos direitos humanos. Tem um papel de 

independência em relação ao governo e ao parlamento, exercendo atividades de conselho e proposição na 

área de direitos humanos, direito e ação humanitária e respeito a garantias fundamentais dos cidadãos. 

Conforme os Princípios de Paris (sobre o status das Instituições Nacionais para Promoção e Proteção dos 

Direitos Humanos), sua ação é ancorada nos princípios de independência, pluralismo e vigilância. É como se 

define a instituição: http://www.cncdh.fr/fr/linstitution. 

http://www.cncdh.fr/fr/linstitution
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DOCUMENTO 2 -Assembleia Nacional 

Documento: Relatório nº 2262: Missão de Informação Sobre a Prática do Véu integral. 

Data: 26 de janeiro de 2010.  

Número de páginas: 210 páginas, além da transcrição das audições em outras 448 

páginas. 

Iniciativa que motivou a sua elaboração: A partir da iniciativa de André Gerin, 

deputado do Partido Comunista Francês, foi criada a Missão, em 23 de junho de 2009, 

pela Conferência dos Presidentes da Assembleia Nacional.  

Objeto de análise: A prática do véu integral na França.  

Resumo das decisões e recomendações do relatório:  

O objetivo da missão é explícito: “fazer desaparecer esta prática considerada contrária 

aos valores republicanos” (p.187). Com efeito, o véu integral é considerado contrário 

os valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Sugere a votação de uma resolução 

de reafirmação dos valores republicanos como contrários ao uso do véu integral. 

Recomenda uma lei que proíba o uso do véu integral em todos os serviços públicos 

(como hospitais, escolas, transportes públicos, correios...). Por outro lado, sobre uma 

lei geral e absoluta de interdição do uso do véu integral nos espaços públicos, afirma 

que não haveria, naquele momento, uma unanimidade para sua adoção. Apesar disso, 

observa que grande parte dos membros da comissão é favorável a uma lei de interdição 

do véu integral e de toda forma de vestimenta que mascare inteiramente a face no 

espaço público, com fundamento na noção de ordem pública. Em conclusão, afirma 

que o debate é, a partir de então, aberto.  
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DOCUMENTO 3 -  Conselho de Estado 

Documento: Estudo sobre possibilidades jurídicas de interdição do véu integral (Etude 

relative aux possibilités juridiques d´interdiction du port du voile integral).  

Data: 25 de março de 2010.  

Número de páginas: 42.  

Iniciativa que motivou a sua elaboração: Carta do Primeiro Ministro, de 29 de 

janeiro de 2010. 

Objeto de análise: Possibilidades jurídicas de interdição do véu integral na França.  

Resumo das decisões e recomendações do relatório:  

Ao Conselho pareceu impossível a interdição apenas do véu integral, frágil do ponto de 

vista jurídico e dificilmente aplicável na prática. Além disso, desaconselha uma 

proibição da dissimulação voluntária da face que alcance todo o espaço público. No seu 

entender, apenas a segurança, componente da ordem pública material, pode servir de 

fundamento para uma proibição de todas as modalidades de dissimulação da face. Mas, 

ainda assim, atendendo ao princípio de proporcionalidade, esta limitação não deve ser 

total, mas restrita a determinados locais e situações necessários à preservação da ordem 

pública.  

 

DOCUMENTO 4 -Conselho Constitucional 

Documento: Decisão nº 613-2010. 

Data:7 de outubro de 2010  

Número de páginas: 2.  

Iniciativa que motivou a sua elaboração: Em 14 de setembro de 2010, o presidente 

da Assembleia Nacional e o presidente do Senado deferiram ao Conselho a Lei que 

proíbe a dissimulação da face nos espaços públicos para análise. No entanto, não 

invocaram qualquer ofensa particular à Constituição.  

Objeto de análise: Lei que proíbe a dissimulação da face nos espaços públicos  

Resumo das decisões e recomendações do relatório:  

A lei que proíbe a dissimulação da face nos espaços públicos é considerada conforme a 

Constituição, com a reserva dos lugares de culto, onde a legislação não pode limitar a 

liberdade religiosa. 
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 DOCUMENTO 5 – LEI 

Documento: Loi n° 2010-1192 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace 

public. 

Data: 11 de outubro de 2010 

Número de páginas: 2 (sete artigos)  

Iniciativa que motivou a sua elaboração: Projeto de lei sobre a proibição da 

dissimulação da face nos espaços públicos 

Objeto: dissimulação da face nos espaços públicos 

Resumo:  

 

Art.1º. Nenhuma pessoa pode, no espaço público, usar  roupas destinadas a dissimular sua face. 

Art. 2º.Para os efeitos do artigo 1 º, o espaço público é composto de vias públicas, bem como 

de locais abertos ao público ou afetados a um serviço público. 

A proibição prevista no artigo 1 º não se aplica se a conduta é exigida ou autorizada por  lei ou 

regulamento, se for justificada por motivos de saúde ou por  motivos profissionais, ou se 

estiver em  parte de atividades esportivas, festas ou eventos artísticos ou tradicionais. 

Art. 3º. A violação da proibição prevista no artigo 1 ºé punível com uma multa por infrações de 

segunda classe. 

  A obrigação de realizar o curso de cidadania aque se refere oartigo 8 º131-16 do 

Código Penal pode ser imposta conjuntamente ou em lugar da multa.  

Art. 4º. Modificou asseguintes disposições: 

 

Cria Código Penal-Seção1b: A partir de dissimulação forçada...(V) 

Cria Código Penal- art.R225-4-10 (V) 

Art. 5º. Artigos 1-3 entrarão em vigor no prazo de seis meses a contar da promulgação desta lei 

Art. 6º Esta lei aplica-se a todo o território da República. 

Art. 7º. O Governo apresentará ao Parlamento um relatório sobre a aplicaçãoda presente Lei 18 

meses após a suapromulgação. Este relatório avalia a implementação desta Lei, as medidas 

desenvolvidas pelo governo e as dificuldades encontradas.  

 

Na presente pesquisa, optou-se, assim, por uma análise que privilegia os 

documentos oficiais franceses como fonte de dados para o estudo. Foram escolhidos estes 

documentos por representarem os posicionamentos de diferentes instâncias de poder, as 

quais foram instadas a posicionar-se sobre o tema.  
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Além da citada oficialidade desses relatórios, podem ser destacadas outras 

vantagens relacionadas à sua escolha, como o fato de que se encontram disponíveis nos 

sites dos respectivos órgãos, sendo de livre acesso. Ademais, todos são específicos sobre a 

controvérsia do uso do véu integral na França, analisando, neste sentido, a possibilidade / 

constitucionalidade de criação de uma lei que proibisse o uso desta modalidade de véu 

muçulmano nos espaços públicos. Assim, por tratarem da mesma temática, permitem uma 

análise através de categorias de análise.  

Neste sentido, alguns esclarecimentos são necessários. Outros documentos, que não 

os acima referidos, como os que são citados no sétimo capítulo, serão analisados por 

simples análise documental, e não pelo método da análise de conteúdo. Igualmente, o 

recurso a outras fontes, como jornais e revistas franceses que abordam a temática, tem o 

intuito de exemplificar as discussões e situar os debates, mas estas fontes não são objeto de 

uma análise sistemática. Da mesma forma, as declarações oficiais de representantes do 

governo francês que extrapolam os limites dos relatórios indicados.   

A abordagem adotada, nesta pesquisa, é a qualitativa. Não será feita, assim, uma 

análise de frequência de aparecimento dos índices de categorias. Isto porque, o objetivo 

desta pesquisa é fazer um estudo aprofundado dos relatórios oficiais dos órgãos de poder 

franceses a fim de melhor compreender a controvérsia do véu no país.  

A partir da leitura flutuante, foram construídas categorias para análise. 

Posteriormente, com a leitura aprofundada dos documentos, estas categorias foram 

revisadas. A seguir, segue a listagem das categorias com a respectiva justificativa 

correspondente.  

 

 

5.3 Categorias para análise e justificativas das escolhas  

 

Abaixo, as tabelas com as categorias criadas para a análise dos documentos com a 

justificativa correspondente para a criação de cada uma delas. Importante notar que, no 

caso da lei, por não comportar um debate, mas a própria proposição jurídica, a análise se 

restringirá ao conjunto de categorias de nº (VI). 
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CATEGORIA 1 - A VISÃO SOBRE A FRANÇA E OS FRANCESES 

Sobre a França A aceitação da França enquanto país 

pluriétnico/Descrição da França enquanto 

República una e indivisível. 

A França como porta-voz dos direitos 

humanos 

Sobre os franceses de origem estrangeira Referência a muçulmanos nascidos na 

França como “estrangeiros”, “nascidos da 

imigração”, “jovens dos bairros” ou 

“jovens” e às mulheres que usam o véu 

integral como “jovens meninas” ou 

“jovens mulheres” 

Justificativa: Como considerações a respeito da França e dos franceses aparecem nos 

documentos? De que maneira são representados os franceses de origem estrangeira e as 

mulheres que portam o véu integral? Ao propor uma abordagem para a situação do uso 

do véu integral, a França reivindica-se a posição de país defensor dos direitos 

humanos?  

 

CATEGORIA 2 – SOBRE O USO DO VÉU INTEGRAL 

1-Caráter religioso? 

 

Consideração do véu integral como 

símbolo religioso/ Desvinculação do uso 

do véu integral enquanto prática religiosa 

2- Uma escolha pessoal? O uso do véu integral como uma escolha 

pessoal/ imposição de terceiros 

3-Expressão de identidade e/ou 

radicalismo? 

 

Justificativa: São diversos os sentidos atribuídos ao uso do véu integral. Estes sentidos 

estão intimamente relacionados às justificativas utilizadas como fundamento para a 

proibição 
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CATEGORIA 3 – ARGUMENTOS DE DIREITOS HUMANOS 

1- Associação do uso do véu integral a uma “cadeia de subserviência feminina”, que 

inclui práticas como casamentos forçados e crimes de honra 

2- Visão dualista universalismo/relativismo cultural (ou “comunitarismo), em que o 

último protegeria o direito ao uso do véu integral. 

3- A proibição e os direitos culturais e/ ou religiosos 

4- A proibição e o princípio de não discriminação 

Justificativa: De que maneira o debate sobre o véu integral é associado a outros 

argumentos de direitos humanos?   

 

 

 

CATEGORIA 4 - JUSTIFICATIVA/ FUNDAMENTO A FAVOR DA PROIBIÇÃO DO USO DO 

VÉU INTEGRAL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

1- princípio da laïcité 

2- proteção da mulher/dignidade 

3- ordem pública (material / imaterial) 

Justificativa: O princípio da laïcité, a ideia de proteção da mulher e a defesa da ordem 

pública, em seus sentidos material ou imaterial, são os principais fundamentos 

presentes nos discursos a favor da proibição do véu integral nos espaços públicos. 

Sendo assim, de que forma e qual destes fundamentos foi efetivamente utilizado para a 

proposição/validação da lei? Qual papel assumido pelos argumentos de direitos 

humanos, como aquele relativo à proteção da mulher e defesa da dignidade humana? É 

possível concluir que as categorias evidenciam a concepção da mulher muçulmana 

enquanto vítima e ameaça? 
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CATEGORIA 5 – PERSPECTIVA JURÍDICA: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO DIREITO 

1- Direito comparado Citação de legislação e jurisprudência 

comparada sobre o tema/ citação apenas 

de legislação e jurisprudências francesas 

2- Direito interno Avaliação dos instrumentos jurídicos já 

existentes: suficiência ou necessidade de 

novas soluções jurídicas para o véu 

integral? 

Justificativa: Do ponto de vista jurídico, quais as soluções previstas, à época, para o 

uso do véu integral, no direito estrangeiro e interno? Qual a avaliação feita sobre as 

soluções jurídicas existentes até então?  

 

CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

1- Soluções jurídicas propostas Proposição de legislação/ Proposição de 

outras vias jurídicas 

2- Nomenclatura utilizada/legislação 

proposta 

Referência ao termo genérico 

“dissimulação da face”/ Referência 

específica ao uso do véu integral 

3- Alcance da proibição  O espaço público como âmbito de 

aplicação/ Locais determinados 

4- Hipóteses de incidência  Referência exclusiva ao véu integral/ 

citação de outras hipóteses de incidência 

5- A sanção sugerida para o não 

cumprimento 

Sanção de caráter penal/ outra natureza 

6- Análise de proporcionalidade  

7- Avaliação quanto ao cumprimento da 

sua finalidade 

A proibição cumpre a finalidade a que é 

destinada / não cumpre a finalidade 

8- Efeitos de medida adotada no campo 

das políticas de imigração e integração  

Uso do véu integral como obstáculo à 

aquisição da nacionalidade francesa ou 

título de séjour (permanência) 

Justificativa: Do ponto de vista jurídico, quais análises são feitas pelas distintas 

instâncias de poder? Quais soluções propostas? Estas medidas propostas incluem outras 

hipóteses de incidência para além do véu integral, incluindo outros símbolos 

religiosos? De que maneira associa-se esta controvérsia às políticas de imigração e 

integração?  
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feitas as considerações metodológicas, passamos à análise dos dados. A fim da 

melhor compreensão, a análise dos documentos será feita, inicialmente, pelas divisões em 

categorias, conforme indicado no capítulo anterior. Ao final, serão apresentadas as 

observações gerais a partir da investigação realizada.  

 

6.1 Análise dos documentos a partir das categorias 

 

6.1.1 A visão sobre a França e os Franceses 

 

Sobre a visão da França e dos franceses, investigou-se, primeiramente, o que a 

análise dos documentos revela em relação à França, se seria apresentada como um país 

pluriétnico ou como uma República una e indivisível. Constatou-se que os documentos da 

CNCDH, do Conselho de Estado e do Conselho Constitucional não trazem esta 

abordagem. Quanto ao à Assembleia Nacional, interessante notar que o relatório coloca 

como pergunta-guia a seguinte: “Como gerir, na França, a diversidade de culturas, crenças, 

identidades, sem transigir sobre o essencial? Como condenar esta prática do véu integral e 

proibi-la sem dar o sentimento de que atacamos a uma parte da população em razão de suas 
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origens ou de sua crença?”
56

Ao mesmo tempo, a República é apresentada como um corpo 

unitário. “A República, é esta vontade de permitir à multiplicidade de cidadãos de 

pensarem-se como um só corpo sem que ninguém deva abdicar à sua liberdade e 

identidade pessoal.”(ASSEMBLÉE NATIONALE, 2010, p. 23) 
57

 

Quanto à visão da França como nação porta-voz dos direitos humanos, esta 

abordagem também aparece apenas no relatório da Assembleia Nacional. A preocupação 

deste órgão é justamente a de que a França adote uma atitude exemplar em relação às 

mulheres com véu integral vítimas de coerção na França e no estrangeiro. Sobretudo, 

espera-se que a decisão tomada seja aceita e compreendida não apenas no país, mas 

também no campo internacional. Ademais, entende-se que os valores republicanos 

franceses têm vocação a ultrapassar suas fronteiras. Neste sentido, sugere-se a proposição 

de uma resolução que contenha uma “mensagem de suporte endereçada a todas as 

mulheres que lutam, pelo mundo, para que sejam reconhecidos seus direitos mais 

elementares” (ASSEMBLÉE NATIONALE, 2010, p. 128) 

Finalmente, sobre a referência feita aos muçulmanos nascidos na França, a 

utilização de expressões como “jovens dos bairros”, “nascidos da imigração” ou 

simplesmente “jovens” é, igualmente, encontrada apenas no relatório da Assembleia 

Nacional. Neste, as mulheres que usam o véu integral são referidas como “jovens meninas” 

ou “jovens mulheres”, enquanto são denominados “irmãos mais velhos” (grands frères) os 

que impõem o uso do véu àquelas. A expressão “les quartiers” (“os bairros”) também 

aparece com frequência no relatório, como referência aos bairros populares geralmente 

marcados pela presença de origem imigrante, assim como “homens, mulheres, jovens ou 

habitantes dos quartiers”. No parecer do Conselho de Estado, por sua vez, a preferência é 

pela expressão “pessoas de fé muçulmana”.  

 

 
                                                             
56 Tradução livre. Original em francês: “Comment ainsi gérer, em France, la diversité des cultures, des 

croyances, des identités sans transiger sur l´essentiel? Comment condamner cette pratique du voile intégral et 

la prohiber sans donner le sentiment qu l´on attaque à une partie de la population em raison de ses origines ou 

de sa confession?”  

57 Tradução livre. Original em francês: “La Republique, c´est cette volonté de permettre à la multitude des 

citoyens de se penser comme um seul corps sans que personne ait à abdiquer as liberté et son identité 

personelle.”  
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6.1.2 Sobre o uso do véu integral 

 

Em relação ao uso do véu integral, foram investigados os sentidos comumente 

atribuídos a esta prática. Sobre a consideração do véu integral como símbolo religioso, a 

CNCDH enfatizou que não caberia ao Estado determinar se se trata de um símbolo 

religioso. A Assembleia Nacional, por sua vez, ressalta que se trata de uma “prática 

largamente considerada como não apresentando a característica de uma prescrição 

obrigatória” da religião muçulmana. Acrescenta que esta prática é derivada de uma 

interpretação minoritária que não encontra fundamento textual explícito e que é rejeitada 

pelos representantes do culto muçulmano e especialistas no Islã ouvidos. Interessante notar 

que embora traga argumentos que dissociam o véu integral como símbolo religioso, em 

diversas passagens, é a própria Assembleia Nacional que o atribui este sentido. Por 

exemplo, ao buscar um fundamento jurídico para banir “este símbolo religioso do espaço 

público” (ASSEMBLÉE NATIONALE, 2010, p. 174). Já o Conselho de Estado limitou-se 

a afirmar que o caráter religioso e cultural do véu integral é apresentado como discutível. 

 Sobre o caráter voluntário ou de coerção do uso do véu integral, a CNCDH 

vislumbra as duas possibilidades. Nota ainda que, embora certas pessoas afirmem que o 

seu uso está associado à inferioridade da mulher, o véu, em si mesmo, não pode ser 

puramente assimilado a uma ideologia. O Conselho de Estado, partindo dos dados 

fornecidos pelo Ministro do Interior, lembra que o uso do véu integral é voluntário, na 

maioria dos casos. Mas, de maneira geral, afirma, esta vestimenta testemunha uma 

“concepção profundamente desigual da relação entre homens e mulheres” (2010, p.8). A 

Assembleia Nacional, por sua vez, revelou que os membros da missão que investigou o 

tema afirmaram-se impressionados com a afirmação das mulheres muçulmanas (para a 

imprensa ou a própria missão) de que o uso do véu integral advinha do seu livre arbítrio. A 

posição da missão, neste aspecto, foi a de considerar que estes eram testemunhos 

estritamente particulares que não poderiam servir a considerações genéricas de todas as 

mulheres que usam o véu integral. Ao final, a Assembleia ofereceu três motivações 

pessoais para o uso do véu integral. A primeira hipótese seria a da “servidão voluntária”, 

isto é, a reivindicação do uso do véu integral como fruto de uma motivação de prática 

religiosa austera, um purismo religioso. A segunda seria a da “liberdade alienada” em 

razão de uma pressão social dos valores familiares tradicionais. Esta alienação da liberdade 
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ocorreria, por exemplo, nos bairros desfavorecidos, onde os homens exerceriam uma 

pressão ao uso do véu integral, considerando meninas corretas (“des filles bien”) apenas 

aquelas que o vestem. A terceira hipótese seria a das “situações de coerção”, uma 

submissão presente em um contexto marcado por situações de coerção e violência, como 

sequestros e casamentos forçados. Ou seja, nas três hipóteses, a Assembleia enfatiza sua 

opinião sobre o caráter não voluntário do uso do véu integral.    

Sobre o uso do véu integral enquanto expressão de identidade e/ou radicalismo, a 

CNCDH atribui esta prática a uma “minoria radical”. Ao mesmo tempo, entretanto, afirma 

que pode ser uma reação a um sentimento de discriminação e marginalização. O Conselho 

de Estado não afirma expressamente que o uso do véu é uma manifestação de identidade 

ou radicalismo. Entretanto, esta perspectiva é sugerida em sua consideração de que uma 

proibição geral da dissimulação da face nos espaços públicos implica um risco de censura, 

podendo ter o efeito de reforçar a posição das pessoas que levam a cabo estas práticas. A 

Assembleia Nacional, por sua vez, destaca a ideia de que o uso do véu integral implica, 

para além da dimensão pessoal, uma dimensão política. Neste sentido, afirma que se trata 

de uma prática ditada pela intenção comunitarista de afastamento da sociedade ou que 

serve de símbolo ao salafismo, considerado movimento militante e proselitista. Na 

primeira hipótese, consistiria em uma intenção de afirmação radical de identidades no 

espaço público, fenômeno crescente em especial nas periferias ou bairros pobres. Esta 

busca da identidade poderia estar associada a um desejo de recuperar os vínculos com as 

tradições ou a religião não necessariamente transmitidas pela família ou à pura construção 

de uma identidade em oposição à sociedade francesa. Na segunda hipótese, a mulher que 

veste o véu integral seria uma espécie de “porta-bandeira” da ação de movimentos 

extremistas. Embora considerado movimento apolítico e não violento (portanto, não 

envolvido com atentados terroristas, por exemplo), o crescimento do salafismo é 

apresentado como ameaça pela sua característica de puritana e ortodoxa. Haveria, sob este 

prisma, um perigo relacionado à tentativa do movimento salafista impor a sua interpretação 

de prática religiosa na totalidade do espaço público e ao conjunto dos muçulmanos. 

Quanto ao Conselho Constitucional, a decisão não faz referência expressa ao uso do 

véu integral, de forma que não manifesta opinião sobre o seu caráter. Recorre, entretanto, a 

diversos documentos jurídicos que invocam esses sentidos na dissimulação da face. Neste 

sentido, recorre a artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: art.4. “A 

liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudica os demais”; art. 10. 
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“Ninguém deve ser incomodado por suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua 

manifestação não cause transtornos à ordem pública”. Ademais, cita o Preâmbulo da 

Constituição de 1946: “A Lei garante à mulher, em todos os domínios, direitos iguais aos 

do homem. 

 

6.1.3 Argumentos de direitos humanos  

 

Em relação aos argumentos de direitos humanos, um dos aspectos investigados foi 

a associação do uso do véu integral a uma “cadeia de subserviência feminina”, que inclui 

práticas como casamentos forçados e crimes de honra. Esta abordagem não está presente 

nas manifestações da CNCDH, do Conselho de Estado ou do Conselho Constitucional. Já a 

Assembleia Nacional destacou a relação do uso do véu integral a um contexto mais amplo 

de violação dos direitos das mulheres, um rol de práticas que o relatório denomina 

“incivilidades” (ASSEMBLÉE NATIONALE, 2010, pp.13-14, pp.132-134). Para a 

Assembleia, o uso do véu integral é considerado um símbolo de “apartheid sexual” (2010, 

pp. 109-110).  Estaria, neste sentido, associado a uma regressão da convivência mista 

mulheres-homens, sendo uma “árvore que esconde a floresta” em um contexto de situações 

de coerção e violência (2010, p.49, pp.134-135). 

Outro parâmetro de investigação foi a presença/ausência da visão dualista 

universalismo/relativismo cultural (ou “comunitarismo), em que o último protegeria o 

direito ao uso do véu integral. Observou-se que, da mesma forma, este aspecto não está 

presente nas manifestações da CNCDH, do Conselho de Estado ou do Conselho 

Constitucional, mas é explorado pelo relatório da Assembleia Nacional. Com efeito, em 

diversas passagens do seu relatório, a Assembleia traz a perspectiva de associação do uso 

do véu integral ao relativismo cultural e ao crescimento de movimentos ditos 

“comunitaristas”. O relatório afirma a “correlação potencial entre o porte do véu integral e 

a situação de crescimento do comunitarismo nos bairros onde as populações, 

frequentemente de origem imigrante, sofrem uma grande precariedade social”.
58

 

(ASSEMBLÉE NATIONALE, 2010, p. 53). Como visto, as mulheres com o véu integral 

                                                             
58 Tradução livre. Original em francês: “[...] la corrélation potentieele entre le port du voile intégral et la 

situation de montée du communautarisme dans des quartiers où les populations, souvent d´origine immigrée, 

subissent une grande précarité sociale.” 
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são denominadas “porta-bandeiras” deste movimento comunitarista que deseja consagrar a 

existência de uma comunidade muçulmana distinta dos demais e que reivindica direitos 

específicos (2010, pp. 56-57, p.64). Haveria, neste sentido, uma “recusa do princípio de 

integração dos indivíduos à República francesa” (2010, p. 65).  Apoiando-se em audições 

perante Missão, afirma-se que “tolerar o véu integral sob pretexto de que estas mulheres 

pertencem a uma outra cultura não é aceitável. O relativismo cultural é utilizado para 

impedir que as pessoas tenham acesso aos princípios universais de dignidade e direito 

humano, sob o pretexto de que, em seu país de nascimento ou de origem familiar, estes 

princípios não seriam respeitados.” (ASSEMBLÉE NATIONALE, 2010, p. 110).
59

 

Outro ponto de atenção foi a forma como os relatórios/decisões trataram a relação 

da proibição do uso do véu integral com os direitos culturais e/ou religiosos. Sobre este 

ponto, a CNCDH manifestou o entendimento de que uma proibição poderia violar os 

princípios de liberdade de pensamento, consciência e religião, do respeito à vida privada e 

da liberdade de ir e vir. Desenvolvendo um argumento na mesma linha, o Conselho de 

Estado ponderou que a liberdade de manifestação das convicções, especialmente religiosas, 

poderia ser alegada frente a uma lei neste sentido, na medida em que a dissimulação da 

face também constitui um modo de expressão das convicções religiosas ou filosóficas. 

Mas, para o Conselho, esta violação seria de caráter indireto, devendo ser conciliada com 

os objetivos de uma medida de interdição voluntária da face. A atenção à liberdade 

religiosa também é dada pelo Conselho de Estado quando sinaliza que uma eventual 

proibição do uso do véu integral nos espaços públicos não poderia alcançar os locais de 

culto. E é apenas neste sentido de reserva da aplicação da lei sobre os lugares de culto que 

o Conselho Constitucional, de maneira indireta, considera os direitos religiosos. Ainda que 

a Assembleia Nacional afirme que de o uso do véu deriva de uma visão minoritária do Islã, 

a missão reconhece que o fato de usar o véu integral faz parte integral da liberdade de 

manifestação da religião (art. 9, Convenção Europeia). A partir deste parâmetro, observa 

que a Corte Europeia dos Direitos Humanos deve examinar se a legislação adotada no 

sentido de uma proibição é uma “medida necessária em uma sociedade democrática” 

(ASSEMBLÉE NATIONALE, 2010, p. 180). Também nesta perspectiva, ao investigar as 

soluções adotadas por outros países em relação o uso do véu integral, dá importância a esta 

                                                             
59Tradução livre. Original em francês: “Tolérer le voile intégral au prétexte que ces femmes appartiendraient 

à une autre culture n´est pas recevable. Le relativisme culturel est utilisé pour interdire à des personnes 

d´avoir accès aux principles universels de dignité et de droit humain, sous prétexte que, dans leur pays de 

naissance ou d´origine familiale, ces principes ne seraient pas respectés.”  
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dimensão religiosa. Neste sentido, por exemplo, afirma, sobre os Estados Unidos, que “a 

característica extensiva da concepção americana da liberdade religiosa pode explicar que a 

questão da prática do porte do véu integral não seja realmente apreendida apenas pelo 

prisma da segurança pública e, desde os atentados de 11 de setembro de 2001, da 

prevenção de atos terroristas” (2010, pp. 81-82).
60

 Quanto aos direitos culturais, entende 

que não poderiam servir de fundamento para a defesa do uso do véu justamente por esta 

perspectiva ser considerada derivada do “comunitarismo”, como visto.  

 Finalmente, considerou-se o aspecto de associação da proibição ao princípio de 

não discriminação. O Conselho de Estado observou que uma proibição apenas do uso do 

véu integral seria frágil à luz do princípio de não discriminação. Para além da redação da 

lei, a CNCDH manifestou preocupação com os seus possíveis efeitos para o conjunto dos 

muçulmanos, no sentido de vir a ser percebida como uma medida “anti-muçulmana”. De 

maneira oposta a este entendimento, a Assembleia Nacional concluiu que o uso do véu 

integral, em si, era uma forma de discriminação. Para a Assembleia, esta prática “nutre a 

estigmatização de uma parcela de nossa população que considera fazer plenamente parte da 

comunidade nacional e leva sua vida e, possivelmente, vive sua fé com respeito às leis da 

República.” 
61

 (ASSEMBLÉE NATIONALE, 2010, p. 85). Interessante notar que o 

relatório da Assembleia (2010, pp.136-140) insere esta legislação em um contexto de 

outras medidas propostas com o objetivo anunciado de fazer recuar as discriminações 

sofridas pelos muçulmanos, recomendações da Comissão Stasi: esforço do ensino público 

no ensino da língua árabe e desenvolvimento de estudos universitários sobre o Islã, o 

mundo e o idioma árabe; reconhecimento simbólico de dias festivos religiosos das religiões 

mais representadas no país; e engaja-se na discussão sobre a possibilidade de 

financiamento para a construção de lugares de culto. Estas proposições são resumidas na 

proposição nº 7 do relatório, relativa a “Engajar uma reflexão quanto aos modos de garantir 

uma justa representação da diversidade espiritual”, que não foi aprovada na votação final 

                                                             
60Tradução livre. Original em francês: “De fait, le caractère extensif de la conception américaine de la liberté 

religieuse peut expliquer que la question de la pratique du port du voile intégral ne soit réellement 

appréhendé que par le prisme de la sécurité publique et, depuis les attentats du 11 setembre 2001, de la 

prévention des actes terroristes.”  
61 Tradução livre. Original em francês: “Elle nourrit les amalgames et favorise la stigmatization d´une frange 

de notre population qui entend faire pleinement partie de la communauté nationale et mener son existence et, 

éventuellement, vivre sereinement as foi dans le respect des lois de la République.”  
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do relatório.
62

 O Conselho Constitucional não avaliou esta perspectiva de não 

discriminação em sua decisão.  

 

6.1.4 Justificativa a favor da proibição do véu integral 

  

Sobre o princípio da laïcité, a CNCDH afirmou que este não implica a rejeição de 

todos os símbolos relativos a manifestações religiosas presentes no espaço público. Assim, 

enquanto pôde ser o fundamento para a proibição dos símbolos religiosos ostensivos nas 

escolas, concluiu que este princípio não servia de fundamento para uma proibição do véu 

integral nos espaços públicos. Para o Conselho de Estado, igualmente, a laïcité, como 

único fundamento, não seria suficiente para uma proibição do véu integral. Como 

justificativa, nota que a questão do véu integral ser um símbolo religioso não constitui um 

consenso. Além disso, a laïcité dirige-se às instituições públicas, mas não pode se impor 

diretamente à sociedade ou aos indivíduos, salvo em razão de exigências próprias a certos 

serviços públicos, como estabelecimentos escolares. Neste sentido, uma interdição 

específica sobre o véu integral poderia ser interpretada como uma ingerência do poder 

público nas práticas religiosas. A laïcité também foi rejeitada pela Assembleia Nacional, 

que definiu este fundamento como “inoperante”. Em seu entender, a “questão do véu 

integral coloca mais a questão da diferenciação de direitos entre os cidadãos que a 

aplicação da laïcité” (2010, p. 90). Sua interpretação é no sentido de que o véu integral é 

uma violação do princípio da laïcité em seu sentido filosófico, mas não em sua dimensão 

jurídica. Isto porque, conclui de forma semelhante ao Conselho de Estado, embora o 

“espírito da laïcité” demande que os cidadãos respeitem o dever de discrição na 

exteriorização de suas convicções religiosas, este princípio impõe-se às coletividades 

públicas, mas não aos indivíduos. Nesta esteira, a Assembleia, assim como a CNCDH, 

entende que o uso do véu nas escolas e o uso do véu integral nos espaços públicos 

constituem problemáticas distintas. Explica que, no primeiro caso, o princípio da laïcité 

pôde servir de fundamento por se tratar de um serviço público, a educação. No segundo, 

não se trata de uma relação entre os indivíduos e serviços públicos, mas de relações entre 

                                                             
62Os principais argumentos para a não adoção da proposição nº 7 foram os seguintes: primeiramente, o de 

que não deveriam ser feitas proposições visando especificamente o Islã, na medida em que, no relatório, 

considerou-se que o porte do véu integral não era um símbolo religioso; em segundo lugar, não deveria ser 

dado um tratamento diferente ao Islã, em relação às outras religiões, como ocorreria com a criação de uma 

Escola Nacional de Estudos Islâmicos ou um trabalho parlamentar sobre a Islamofobia (2010, pp. 189 -202).  
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indivíduos. Além disso, como afirma o relatório da Assembleia, legislar em nome da 

laïcité implicaria considerar o véu integral um símbolo religioso. E, consequentemente, 

nesta hipótese, todos os signos exteriores indicando o pertencimento a uma religião 

deveriam ser proibidos, sob pena de gerar-se um sistema de discriminações. O Conselho 

Constitucional não abordou o fundamento da laïcité na sua decisão. 

Sobre o fundamento da proteção da mulher e/ou da dignidade, a CNCDH 

considerou que o véu integral, quando imposto, representa um atentado à dignidade da 

pessoa humana. A Assembleia Nacional considerou “incontestável” que o uso do véu 

integral é uma ofensa à dignidade da mulher que o veste, seja por razões voluntárias ou 

involuntárias, salientando a estreita relação do princípio da dignidade com aquele da 

igualdade entre os sexos. Mas, embora considere que o véu como símbolo da recusa da 

igual dignidade entre os seres humanos seja uma evidência no plano moral, reconhece que 

este fundamento é mais difícil de ser afirmado no plano jurídico. Isto porque, constata-se 

que a dignidade é uma noção polissêmica e que é difícil afirmar que este princípio tenha 

por consequência a permissão ao Estado de julgar a dignidade das pessoas para protegê-las 

de si mesmas. Para o Conselho de Estado, os fundamentos de dignidade da pessoa humana 

e o princípio da igualdade entre homens e mulheres, isolados ou combinados, não 

encontram fácil aplicação neste caso. Isto porque, o princípio da dignidade implica, por 

natureza, o respeito à liberdade individual. Neste sentido, assim como a Assembleia 

Nacional, chama a atenção para o caráter subjetivo do princípio
63

 e para os dados do 

Ministério do Interior, que indicam que, na maioria das vezes, o porte do véu é voluntário. 

Assim, neste caso de porte do véu de maneira voluntária por uma mulher maior de idade, o 

fundamento da dignidade para lastrear uma proibição seria questionável. Quando ao 

princípio da igualdade entre homens e mulheres, destaca que é invocado diretamente 

contra as discriminações, ou para garantir um tratamento igualitário aos homens e 

mulheres. Entretanto, não teria vocação para ser oponível à própria pessoa. Quanto ao 

Conselho Constitucional, limitou-se a afirmar que os legisladores (em referência à 

                                                             
63 O Conselho destaca que há duas concepções do princípio da dignidade, as quais podem potencialmente 

opor-se ou limitar-se mutuamente. Uma concepção implica a exigência moral coletiva de garantia da 

dignidade (no caso de fracasso, à custa do livre arbítrio da pessoa – um raciocínio que tem como tradução o 

caso da decisão Commune de Morsang-sur-Orge). Já a outra concepção protege o livre arbítrio como 

elemento substancial da pessoa humana. De acordo com o Conselho, a Corte Europeia dos Direitos Humanos 

largamente favoreceu esta segunda concepção de dignidade, protegendo, com base no princípio de respeito à 

vida privada, um princípio de autonomia pessoal segundo o qual cada um pode viver sua vida segundo suas 

convicções e escolhas pessoais, inclusive colocando-se fisicamente ou moralmente em perigo, desde que esta 

atitude não cause danos a outras pessoas (Conseil d´ État, 2010, p. 19).   
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manifestação da Assembleia Nacional) consideraram que as mulheres que dissimulam a 

face, de maneira voluntária ou não, se encontram em uma situação de exclusão. O 

Conselho Constitucional não desenvolveu, assim, uma análise própria sobre estes 

fundamentos.  

 Finalmente, o fundamento da ordem pública, em seus sentidos material e imaterial. 

Quanto a este aspecto, a CNCDH entendeu que seria justificada uma proibição com base 

na ordem pública apenas se pontual, isto é, limitada no tempo e espaço (por razões de 

identificação, por exemplo). Dispõe que: “Uma proibição do véu integral com fundamento 

na ordem pública não seria, salvo se estendida abusivamente esta noção, justificada nem 

considerada como necessária em uma sociedade democrática, tendo em vista notadamente 

a gravidade das violações aos direitos humanos que ocasionaria.” (CNCDH, 2010, p.2). 

Esta análise está ancorada na ordem pública em sentido material, não se analisando a 

possibilidade de um fundamento autônomo da lei na ideia de ordem pública imaterial. É a 

Assembleia Nacional que traz esta possibilidade de fundamento com base na ordem 

pública imaterial. Isto porque, o argumento de segurança (ordem pública material) não lhe 

parece adequado. Chega a esta conclusão após analisar duas hipóteses: a proibição do véu 

integral sob alegação de que seria uma vestimenta que autoriza a dissimulação de armas, 

ou em virtude do argumento de que a dissimulação da face não permite a identificação 

imediata da pessoa. Descarta a primeira hipótese, pois pondera que o véu integral não é a 

única vestimenta com características amplas. E também a segunda, na medida em que não 

há um dever imposto às pessoas de serem identificáveis, a todo o momento, nos espaços 

públicos. A Assembleia sugere então o fundamento de ordem pública em sentido moral ou 

imaterial, baseada nas noções de boas maneiras ou no código social. Mas é uma sugestão 

ponderada. Embora a Assembleia entenda que o caminho da ordem pública imaterial é o 

“menos arriscado”, afirma que não há garantia de que uma lei com este fundamento 

sustente-se frente aos posicionamentos do controle de constitucionalidade (Conselho 

Constitucional) e de convencionalidade (Corte Europeia de Direitos Humanos). O 

Conselho de Estado também inicia a análise sobre a viabilidade do fundamento da ordem 

pública segundo seu sentido material. De maneira semelhante à CNCDH, destaca que o seu 

componente de segurança pública não pode justificar uma restrição de caráter geral de 
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liberdades asseguradas pela Constituição e Convenção Europeia.
64

 O Conselho de Estado 

conclui que, a priori, o único fundamento possível para a proibição seria a ideia de ordem 

pública imaterial. Esta concepção de ordem pública seria definida amplamente como a 

base de exigências recíprocas e garantias fundamentais da vida em sociedade. Entretanto, 

pondera que esta ideia de ordem pública imaterial não tinha precedente jurídico, de forma 

que estaria exposta a um sério risco de censura constitucional ou convencional, não sendo 

recomendável. Assim, de maneira semelhante à Assembleia Nacional, afirmou também 

não poder recomendar uma mudança tão profunda na ordem normativa, cujos contornos e 

aplicações potenciais seriam difíceis de delimitar-se por antecipação. Em sua decisão final, 

o Conselho Constitucional entende pela constitucionalidade da lei com base no 

fundamento da ordem pública em seus dois sentidos: material, através da exigência de 

segurança pública; imaterial, em virtude de um alegado desconhecimento das exigências 

mínimas da vida em sociedade. Da mesma forma que o faz com a ideia de dignidade 

(primeiro fundamento da decisão), o Conselho indica a ordem pública em sua dupla-

dimensão como segundo fundamento para a lei sem desenvolver uma justificativa 

detalhada.  

 

6.1.5 Perspectiva Jurídica: diagnóstico da situação do direito  

 

 No âmbito do direito comparado, investigou-se de que forma a legislação e 

jurisprudência comparadas são tomadas como parâmetro pelas diversas instâncias de 

poder nos seus pronunciamentos. A Assembleia Nacional realizou uma ampla pesquisa não 

apenas da legislação dos países em relação à proteção da liberdade religiosa ou ao uso do 

véu, mas também das polêmicas relacionadas ao uso do véu integral, a presença/ausência 

                                                             
64 Neste sentido, o Conselho de Estado indica os requisitos para que o componente de segurança da ordem 

pública material autorize a limitação de liberdades asseguradas pela constituição francesa e pela convenção 

europeia. São estes: Primeiramente, tais restrições devem ser justificadas pela existência de problemas para a 

ordem pública ou a suficiente probabilidade de que estes ocorram (não basta, então, afirmar-se a necessidade 

da restrição por medida de precaução). Em segundo lugar, a limitação a estes direitos e liberdades deve ser 

proporcional à necessidade de salvaguarda da ordem pública. Em terceiro, a estas medidas restritivas 
correspondem garantias (como à vida privada). Em quarto, deve-se atentar para o controle da Corte Europeia 

de Direitos Humanos. Enfatiza que a Corte, em suas análises, leva em consideração a existência de consensos 

entre os países sobre determinados temas, assim como dá importância às especificidades de cada país na 

tomada de suas decisões. Neste sentido, ressalta que não existe um consenso entre os Estados Membros do 

Conselho de Europa sobre esse assunto e, além disso, que a França não tem qualquer particularidade que 

justificaria um controle mais flexível por parte da Corte (Conseil d´État, 2010, pp. 32-33).   
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de grupos religiosos islâmicos radicais, além da atenção midiática que é dada ao tema. A 

partir desta informação, classificou os países da seguinte maneira: aqueles em que o uso do 

véu integral seria um fenômeno amplamente inexistente (República Tcheca, Bulgária, 

Romênia, Hungria e Alemanha); as sociedades atingidas pelo fenômeno (Suécia e 

Dinamarca); sociedades que sentem suas identidades e liberdades colocadas em causa 

(Bélgica e Países Baixos); países confrontados com a escalada comunitarista (Canadá, 

Estados Unidos, Reino Unido). Ao final, a conclusão da Assembleia Nacional foi a de que 

uso do véu integral constituía um “verdadeiro desafio” para as sociedades democráticas. O 

Conselho de Estado também pesquisou o tema, constatando que o porte do véu integral e a 

dissimulação da face são objeto de restrições diversas em outros países. Entretanto, 

diferentemente da Assembleia Nacional, observa que estas restrições são frequentemente 

menos coercivas que na França e sinaliza que “democracias comparáveis à França” não são 

dotadas de uma legislação nacional proibindo de maneira geral o uso do véu integral no 

espaço público. Quando as restrições se dão no âmbito do espaço público, são pontuais e 

locais. Assim, mesmo antes da lei de dissimulação da face, a França é considerada um dos 

países mais restritivos em relação a tais práticas, como nota o Conselho de Estado. Embora 

não faça uma pesquisa sobre a legislação e jurisprudência em outros países, a CNCDH faz 

referência aos documentos internacionais de direitos humanos, como a Carta das Nações 

Unidas e a Convenção para a eliminação da discriminação contra as mulheres. Já o 

Conselho Constitucional não faz qualquer referência ao regramento jurídico adotado por 

outros países ou mesmo ao entendimento da Corte Europeia de Direitos Humanos, ao 

contrário da Assembleia Nacional e do Conselho de Estado. Em sua decisão, o Conselho 

constitucional utiliza como parâmetro apenas documentos jurídicos franceses, como a 

Constituição de 1946 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1779.  

Sobre o direito interno, observou-se a avaliação feita pelas instâncias sobre os 

instrumentos jurídicos já existentes, isto é, a suficiência ou necessidade de novas soluções 

jurídicas para o véu integral. A opinião da CNCDH, sobre este ponto, é de que os 

instrumentos jurídicos já existentes seriam suficientes. Indica que já existiam 

regulamentações em tema de ordem pública e neutralidade dos serviços públicos, de modo 

que a proibição do véu integral, limitada no tempo e espaço, já era aplica em vários casos. 

No mesmo sentido é o entendimento do Conselho de Estado, que salienta que o uso do véu 

integral, seja enquanto tal ou como forma de dissimulação da face, já era limitado, segundo 

determinadas circunstâncias de tempo, lugar e pessoas, por dispositivos de natureza e 
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alcance diversos. São vários os exemplos trazidos pelo Conselho de Estado, podendo-se 

destacar os seguintes: proibição dos agentes públicos de manifestação das crenças 

religiosas em suas funções; a lei de 15 de março de 2004 (proibição símbolos religiosos 

ostensivos nas escolas); a decisão do Conselho de Estado que valida a recusa do Ministro 

do Interior de pedido de aquisição da nacionalidade francesa por mulher que usava burca; 

na área civil, o uso do véu islâmico tomado em consideração para fins de divórcio, por ser 

considerado um excesso da prática religiosa; dispositivos que proíbem a dissimulação 

voluntária da face, de maneira genérica, especialmente por motivos de segurança e 

necessidade de identificação das pessoas. Para o Conselho de Estado, haveria também 

meios indiretos para sancionar a coerção ao uso do véu integral, como os delitos de 

violência física ou psicológica ou, no caso de menores, jurisprudência sobre a suspensão 

do direito a visita de pais em razão de pressão moral para o uso do véu integral. A 

Assembleia Nacional julgou que os instrumentos jurídicos existentes deveriam ser 

sistematizados e reforçados. No caso dos serviços públicos, observou que não existia uma 

disposição que proibisse a dissimulação da face pelos usuários destes serviços. Embora a 

Carta da Laïcité previsse disposições que demandavam a limitação da expressão das 

convicções religiosas pelos usuários (por razões de neutralidade, ordem pública, segurança 

saúde, dentre outras), este documento apenas possuía efeitos declaratórios, não implicando 

deveres jurídicos. Apenas o setor escolar, dentre os serviços públicos, apresentava um 

impedimento ao uso do véu integral, com base na lei de 15 de março de 2004. O relatório 

da Assembleia mapeou também as vias jurídicas existentes para endereçar os diferentes 

tipos de coerção associadas ao uso do véu integral. Em se tratando do caso do porte do véu 

imposto às menores, observa-se que, em processos contenciosos de guarda dos filhos, o 

juiz já levava em consideração o fato de os pais imporem aos filhos uma “prática extrema 

da sua religião”. Neste sentido, são citados casos em que a visita dos pais às filhas foi 

suspensa, na medida em que o genitor impunha-lhes o uso do véu muçulmano (simples, 

neste caso). Assim, a Missão conclui que o juiz civil protege de maneira eficaz as menores 

das pressões a que possam ser submetidas, mas acredita que esta proteção pode ser 

reforçada, dando-se atenção particular aos filhos de mulheres que portam o véu integral. 

No caso das mulheres vítimas de violência dos seus maridos, também na área civil, 

constata que a prática de violência conjugal, somada à imposição do uso do véu, foram 

fundamentos aceitos em uma ação de divórcio por culpa. Na área penal, entende que não 

havia uma resposta adequada à coerção ao uso do véu, pois as respostas possíveis, de 

classificação do ato como ameaça ou violência, não eram adequadas. Justifica-se que, nem 
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sempre, a coerção se traduz por uma ameaça. No caso do delito de violência, por sua vez, 

refere-se a uma situação única de violência, e não a uma situação durável. Assim, a Missão 

indica que a proposição de lei sobre violência contra a mulher, já depositada na 

Assembleia Nacional, poderia incluir esta hipótese no grupo de violência psicológica 

(proposição nº 9)
65

. Finalmente, em relação às pressões coletivas, na lei de imprensa, que 

prevê vários casos de provocação à prática de crimes, salientou a necessidade de incluir 

sanção penal à provocação ao uso do véu (proposição nº 10)
66

. Ademais, concluiu que 

instrumentos jurídicos existentes contra práticas sectárias poderiam ser utilizados para o 

caso do véu integral. A decisão do Conselho Constitucional menciona apenas que, até 

então, as regras existentes se limitavam a situações pontuais com fins de proteção da 

ordem pública.  

 

6.1.6 Perspectiva Jurídica: Proposições 

 

Quanto às soluções jurídicas propostas, ao final, investigou-se se os órgãos 

propuseram uma legislação, ou sugeriram outras vias jurídicas. A CNCDH favoreceu a 

segunda abordagem. Para a CNCDH, não seria recomendável uma lei para proibir o véu 

integral, sugerindo o caminho da mediação e do diálogo social. Explorando as duas 

perspectivas, a Assembleia Nacional indicou as linhas de ação necessárias: “convencer” e 

“proteger”. A primeira seria composta pela mediação, pedagogia e educação, sendo voltada 

para as mulheres que usam o véu, a fim de que construam o sentimento de fazerem parte da 

República. A segunda incluiria as formas de proteção das mulheres contra esta prática, 

considerada uma violência, assim como a proteção das pessoas que estão em contato com o 

público. A partir desta perspectiva, a Assembleia investiga as condições jurídicas e 

materiais da possibilidade de proibição do uso do véu integral. A Assembleia conclui que é 

recomendável uma lei que proíba o uso do véu integral em todos os serviços públicos 

(como hospitais, escolas, transportes públicos, correios...), sob o argumento de necessidade 

de ser identificado. Como consequência da violação, neste caso, propõe a negação do 

serviço desejado. Já no âmbito mais abrangente do espaço público, entende que a solução 

                                                             
65Proposition nº 9: “Prévoir la création d´un délit de violences psychologiques au sein du couple”. 
66Proposition nº 10: “Compléter l ´article 24, alínea 9, de la loi du 29 juillet 1881 pour y introduire la 

provocation à l´atteinte à la dignité de la personne”.  
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jurídica mais segura seria a de impedir o uso do véu integral, sem necessitar proibi-lo. 

Destaca que haveria duas formas principais de impedir o seu uso: o reforço dos controles 

de identidade e o endurecimento das regras aplicáveis às mulheres que usam o véu integral 

e desejam instalar-se na França ou adquirir a nacionalidade francesa. No caso dos controles 

de identidade, estes exigem que haja um risco à ordem pública ou uma relação com 

determinada infração penal, não sendo possível realizar controles generalizados apenas 

com o fundamento de que uma pessoa não é identificável. Quanto ao controle da 

permanência ou nacionalidade, também é insuficiente, pelas seguintes razões: mais de dois 

terços das mulheres que portam o véu integral têm nacionalidade francesa; no caso das 

estrangeiras, somente uma medida de interdição do véu integral geral e absoluta poderia 

condicionar a emissão ou renovação de carta de permanência à ausência do porte do véu 

integral. Dessa forma, a Missão conclui que seria difícil colocar um fim a esta prática sem 

proibi-la. Passa, então, a estudar duas formas possíveis de interdição: via regulamento ou 

lei. Inicialmente, considerou que, com base no princípio de proporcionalidade, uma 

interdição com base em regulamento seria preferível a uma interdição com base em lei. 

Mas, na prática, esta via não seria adequada. Isto porque, afirma-se, o regulamento não 

podem conter uma previsão geral e absoluta que limite as liberdades individuais, o que 

seria competência da lei. Ademais, a possibilidade de múltiplos regulamentos locais criaria 

um risco de disparidade de regras aplicáveis no espaço e a estigmatização de determinadas 

localidades. Passou, então, a investigar a possibilidade de uma legislação que proibisse o 

uso do véu integral nos espaços públicos, seus limites, possíveis sanções e fundamentos. A 

conclusão da Missão, entretanto, foi a de que não havia, naquele momento, uma 

unanimidade pela adoção de uma lei geral e absoluta que proibisse o véu integral nos 

espaços públicos.
67

Assim, apenas uma legislação limitada ao serviço público encontra 

respaldo inequívoco da Missão da Assembleia, que faz, paralelamente, outra sugestão: a 

aprovação de uma resolução de afirmação dos valores republicanos. Seria a primeira 

resolução adotada em 50 anos, trazendo uma forte repercussão na opinião pública. Adotada 

                                                             
67 A proposição nº 8 da Missão, de “obter o parecer do Conselho de Estado sobre uma eventual consideração 
de um projeto de lei que proíba a dissimulação da face no espaço público”(recueillir l´avis du Conseil d´État 

en amont de l´éventuel examen d´une proposition de loi interdisant de dissimuler son visage dans l´espace 

public) gerou controvérsias na reunião de exame do relatório, em 26 de janeiro de 2010. Questionou-se, 

principalmente, o termo “eventual”, já que muitos consideraram que a Missão deveria afirmar-se de maneira 

peremptória em relação a uma lei que proibisse o uso do véu integral nos espaços públicos. A estas 

reivindicações, respondeu o relator Éric Raoult nos seguintes termos: “[...] Mas seria falso afirmar que esta 

missão é unânime. Certamente, as pessoas ouvidas pronunciaram-se em 80% ou 90% contra o porte do véu 

integral, mas ninguém defendeu uma lei de interdição cobrindo o espaço público, com exceção dos membros 

UMP da missão. Ao que Pierre Forgues acrescentou: “E também M. Guy Carcassone et Mme Élisabeth 

Banditer”. Ao final, a proposição não foi aprovada.   
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possivelmente por unanimidade, esta opção teria a vantagem de, por ausência de 

normatividade, ter um conteúdo mais livre que o de uma lei, possuindo também a virtude 

de ter um procedimento célere. Além de permitir a reafirmação solene dos valores 

republicanos, teria um papel de suporte aos agentes públicos, que poderão justificar as 

decisões diárias tomadas com maior legitimidade, a fim de que não sejam consideradas 

segregacionistas. Esta resolução, afirma-se, deveria referir-se aos “grandes textos que 

garantem os direitos e liberdades” colocados em causa pelo uso do véu integral. Este 

instrumento poderia ser, igualmente, uma resposta à necessidade da França justificar a 

posição adotada no plano internacional. Para o Conselho de Estado, uma interdição geral 

do porte do véu integral enquanto tal, ou de toda dissimulação da face no espaço público 

seria juridicamente frágil. Entretanto, conclui que medidas poderiam ser pensadas para 

harmonizar e reforçar o campo de interdição da dissimulação da face, que se encontra 

disperso naquele conjunto heterogêneo de prescrições ou interdições. Neste sentido, 

vislumbra a possibilidade de uma lei que preveja a obrigação de manutenção do rosto 

descoberto em determinados lugares abertos ao público (quando a circunstância ou 

natureza do lugar o justificar), antecedida da resolução parlamentar solene, de forma a 

preparar a interdição. O Conselho de Constitucional admite a legislação como uma nova 

abordagem ao tema da dissimulação da face. Com a lei nº 1192-2010, esta proposição 

tornou-se lei.  

Sobre a nomenclatura utilizada para a legislação ou medida proposta, observou-se 

se houve a preferência pelo termo genérico “dissimulação da face”, ou uma referência 

específica ao uso do véu integral. Nota-se que a CNCDH se refere ao termo específico da 

“proibição do véu integral” quando analisa a medida proposta. De maneira oposta, embora 

todo o conteúdo do relatório da Assembleia Nacional seja voltado ao uso do véu integral, 

inclusive a discussão quanto à sua proibição, o termo “dissimulação da face” é preferido 

para a redação de uma legislação, caso aprovada. O Conselho de Estado também prefere a 

expressão mais genérica, tratando de “medidas do campo da interdição da dissimulação da 

face e “interdição geral da dissimulação da face nos espaços públicos”. Por fim, apenas o 

termo “dissimulação da face” é mencionado pelo Conselho Constitucional, e esta também 

é a única expressão consignada na lei nº 1192-2010.  

Sobre o alcance da proibição, as medidas propostas têm todo o espaço público 

como âmbito de aplicação, ou destinam-se a locais determinados? Para a CNCDH, o 

alcance da proibição (que exige, por exemplo, a definição de espaço público e privado) 
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constitui um dos desafios de aplicabilidade da lei. No caso da Assembleia Nacional, como 

visto, a legislação sugerida teria aplicação aos serviços públicos. Sobre o âmbito dos 

espaços públicos, a Assembleia limitou-se a sugerir a obtenção de parecer do Conselho de 

Estado sobre um projeto de lei que consagrasse esta interdição geral e absoluta (através da 

proposição nº 8 que, ao final, não foi aprovada na votação final do relatório). Em seu 

pronunciamento, o Conselho de Estado rechaçou a ideia de uma interdição uniforme e 

geral, enfatizando que toda interdição adotada deveria apoiar-se em uma justificativa 

específica, sendo reservada apenas a lugares expostos a um risco suficientemente agudo de 

transtornos à ordem pública. Seriam de duas ordens estas justificativas: defesa da 

segurança dos bens e pessoas; objetivo de luta contra a fraude. O Conselho Constitucional, 

por sua vez, examina uma lei que alcance todo o espaço público, e não apenas lugares 

específicos. Ao final, foi esta interdição geral da dissimulação da face nos espaços públicos 

que se consagrou na lei nº 1192-2010.  

Sobre as hipóteses de incidência da proibição, a CNCDH avalia apenas o uso do 

véu integral para a lei e as medidas analisadas. A Assembleia Nacional faz referência a 

outras hipóteses de incidência (para além do véu integral) apenas no campo das exceções, 

quando analisa a possibilidade de uma legislação que alcançasse todo o espaço público. 

Neste sentido, são feitas considerações sobre hipóteses “legítimas” de cobrir o rosto. Mas a 

Assembleia entende que caberia à jurisprudência definir estas exceções, pois não seria 

possível indicar uma lista exaustiva. O Conselho de Estado é o único a expressamente 

indicar outras modalidades de dissimulação da face, fazendo referência à “dissimulação da 

face por menor autor de infrações penais”. No campo de exclusão de hipóteses de 

incidência, semelhantemente à Assembleia Nacional, nota que, caso fosse aprovada uma 

legislação de dissimulação da face, esta deveria comportar grande número e delicadas 

exceções. Exemplos: motivos de saúde pública (máscaras); de segurança pessoal (como 

capacetes e equipamentos de segurança do trabalho); manifestações culturais e festivas; 

proteção da vida privada (por pessoas públicas que são perseguidas pela mídia). Já o 

Conselho Constitucional faz referência apenas ao termo “dissimulação da face”, não 

especificando as hipóteses de incidência. Da mesma forma que o Conselho Constitucional, 

a referência da lei ao véu integral é indireta, como consequência da previsão do delito de 

“dissimulação forçada da face”. Ao mesmo tempo, outras hipóteses de incidência possíveis 

aparecem apenas no quadro de exceções à aplicação da lei (motivos de saúde, festas, 

esportes).  
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Quanto à sugestão para o não cumprimento da legislação, para a Missão da 

Assembleia Nacional, no estudo de uma legislação de caráter geral, a dissimulação da face 

nos espaços públicos não poderia constituir um crime ou delito. Entende que, com base no 

princípio de proporcionalidade, restaria aberta a via da contravenção, implicando a 

condenação a pagar uma soma em dinheiro (inferior a 1.500 euros, ou 3.000 euros, em 

caso de reincidência). Ademais, sugere a possibilidade de uma pena complementar, como 

um estágio de cidadania. Por outro lado, propõe a criação de um delito de violências 

psicológicas no seio do casal. De acordo com a Assembleia, este poderia ser um 

fundamento jurídico adequado para as situações em que as mulheres são obrigadas a usar o 

véu. O Conselho de Estado, da mesma forma que a Assembleia Nacional, conclui que o 

não respeito à interdição da dissimulação da face não deve qualificar um delito, preferindo 

uma sanção contravencional. Esta sanção contravencional comportaria duas hipóteses 

possíveis. A primeira corresponderia à sanção de contravenção clássica (multa, somada a, 

exemplo, um estágio de cidadania), conforme já havia indicado a Assembleia Nacional. A 

segunda, que tem a preferência do Conselho de Estado, seria uma nova espécie de 

contravenção, consistindo na obrigação de ter um acompanhamento de um organismo de 

mediação, ou a participação nas ações deste organismo por uma duração limitada. Tais 

organismos seriam associações, que, segundo a natureza da dissimulação da face, atuem 

nas áreas de promoção dos direitos da mulher (no caso de porte proibido do véu integral), 

ou na prevenção da delinquência de menores (no caso de dissimulação da face por um 

menor autor de infrações penais). No entendimento do Conselho de Estado, a primeira 

modalidade de contravenção não estaria necessariamente adaptada à natureza da infração e 

ao fim perseguido. Já a segunda atenderia ao princípio de proporcionalidade e permitiria a 

individualização da pena segundo os motivos da dissimulação da face. Na lei nº 1192-

2010, está inserta a sanção contravencional para a dissimulação da face (contravenção no 

sentido clássico, de multa e estágio de cidadania). A lei criou também o delito de 

“dissimulação forçada da face”, para o caso de coerção. Assim, a lei consagra as propostas 

da Assembleia Nacional. Estas sanções tiveram o aval do Conselho Constitucional, que se 

manifestou no sentido de que a lei e, em particular, as sanções estipuladas pela lei contra a 

dissimulação da face, de um ano de prisão e 30.000 euros de multa pelo fato de impor a 

outrem o porte do véu integral, eram constitucionais. A CNCDH não sugere sanção para o 

não cumprimento da uma lei, caso aprovada.  
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A análise de proporcionalidade é feita pela CNCDH, que salienta a importância da 

avaliação quanto à necessidade da lei e afirma que esta corre o risco de não ser 

proporcional aos objetivos perseguidos. A análise do Conselho de Estado também é atenta 

ao princípio da proporcionalidade. Em sua leitura, embora a proibição seja viável a partir 

de determinados fundamentos (como a segurança pública), esta não autorizaria um alcance 

tão amplo quando todos os espaços públicos. Embora aponte para o caráter controverso da 

consideração do véu integral como símbolo religioso, destaca a necessidade de respeito às 

liberdades pessoas, que somente podem ser limitadas via ordem pública quando 

estritamente necessário. Já a Assembleia Nacional remete a análise de proporcionalidade a 

uma possível decisão do Conselho Constitucional ou da Corte Europeia de Direitos 

Humanos. “Estas duas instâncias enxergarão esta restrição como justificada e 

proporcional?”. É a pergunta que Brice Hortefeux faz e que a Missão deixa em aberto 

(ASSEMBLÉE NATIONALE, 2010, p. 180). Para o Conselho Constitucional, 

considerando os objetivos e a natureza da pena fixada, “o legislador adotou disposições 

que garantem, entre a salvaguarda da ordem pública e a garantia de direitos 

constitucionalmente protegidos, uma conciliação que não é manifestamente 

desproporcional.” (Conseil Constitutionnel, 2010, p.2). Não justifica, entretanto, como 

chegou a esta conclusão. A lei não faz referência a esta ideia de proporcionalidade.  

Quando à avaliação sobre o cumprimento da finalidade da lei, a CNCDH enfatiza 

que a lei poderia ter efeitos perversos, na medida em que aqueles que impõem o uso do véu 

integral poderiam continuar usufruindo seus direitos, enquanto as mulheres-vítimas 

sofreriam discriminação e teriam direitos, como a liberdade de circulação e de consciência, 

restritos. Ao mesmo tempo, chama a atenção para o fato de que a lei seria de difícil 

aplicação. Na mesma esteira, o Conselho de Estado considera incerta a efetividade de uma 

proibição geral apenas do véu integral. Isto porque, uma proibição ancorada no princípio 

de dignidade e/ou igualdade entre homens e mulheres somente poderia ser dirigida a 

pessoas menores ou aquelas que vestissem o véu integral sob coerção. Este controle, na 

prática, seria então delicado. Ademais, haveria o risco de estigmatizar as pessoas de 

confissão muçulmana que vivem na França, além de amplificar as tensões. A Assembleia 

Nacional, ao contrário, não faz uma avaliação do possível cumprimento da finalidade de 

uma lei que proíba o uso do véu integral nos espaços públicos, em sentido concreto. Esta 

abordagem também está ausente na decisão do Conselho Constitucional. A lei nº 1192-
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2010 não avalia sua capacidade de cumprir a finalidade a que é destinada, mas prevê a 

realização de relatório sobre sua aplicação, no seu art. 7º.
68

 

Em relação aos efeitos da medida adotada no campo das políticas de imigração e 

integração, observou-se se o uso do véu integral foi sugerido como um obstáculo à 

aquisição da nacionalidade francesa ou do título de séjour. No parecer da CNCDH, não é 

feita referência expressa ao uso do véu integral como obstáculo à nacionalidade ou 

permanência. Entretanto, a relação do uso do véu com as políticas e imigração e integração 

aparece indiretamente. Neste sentido, a Comissão nota que a redação da lei seria 

problemática em relação a quem estaria endereçada: visaria os franceses, os candidatos à 

naturalização, residentes de longa estadia, aqueles detentores de visto de curta duração, os 

turistas? É a pergunta deixada em aberto. A Assembleia Nacional, diferentemente, dedica-

se expressamente a propor modificações nas políticas e legislações de imigração, como 

uma estratégia para impedir o uso do véu integral. Duas propostas principais compõem este 

eixo: a recusa da carta de residente para as pessoas que manifestassem a prática radical de 

sua religião e o impedimento a aquisição da nacionalidade francesa pelas mulheres que 

portam o véu integral e seus cônjuges.
69

 Esta abordagem não está presente no parecer do 

Conselho de Estado ou na decisão do Conselho Constitucional. Da mesma forma, a lei nº 

                                                             

68 Lei nº1192-2010, art. 7º Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente 
loi dix-huit mois après sa promulgation. Ce rapport dresse un bilan de la mise en œuvre de la présente loi, des 

mesures d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics et des difficultés rencontrées. 

69 As alterações são especificadas em proposições (p.204): 

Proposição nº 3: Reforçar a formação cívica dada no quadro do contrat d´accueil et d´intégration.  

Proposição nº 12: Levar em consideração, nas demandas de asilo, a coerção ao uso do véu integral como 

indício de um contexto mais geral de perseguição. 

Proposição nº 14: - Modificar os artigos L 211-2-1 e L-411-8 do Código de entrada e permanência dos 

estrangeiros e do direito de asilo (CESEDA) a fim de mencionar: “a igualdade entre homens e mulheres e o 
princípio da laïcité entre os valores que devem ser reconhecidos pelas pessoas desejosas de adquirirem um 

visto de longa permanência ou desejosas de beneficiarem-se do reagrupamento familiar”.  

     - Modificar o artigo L.314-2 do CESEDA a fim de negar a liberação de uma carta de 

residência às pessoas que manifestem uma prática radical de sua religião, incompatível com os valores da 

República, em particular o princípio da igualdade entre homens e mulheres, este sendo considerado como 

uma falta de integração. 

Proposição nº15: Introduzir aos artigos 21-4 e 21-21 do Código Civil relativos à aquisição da nacionalidade 

francesa uma disposição explicitando que é considerado como uma falta de assimilação o fato de manifestar 

uma prática radical de sua religião, incompatível com os valores essenciais da comunidade francesa, 

notadamente com o princípio da igualdade entre homens e mulheres. 
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1192-2010 não faz referências às suas consequências no campo das políticas de imigração 

ou integração. 

 

6.2 Observações gerais a partir da análise dos documentos  

 

A análise dos documentos iniciou-se a partir do parâmetro da visão sobre a França e 

os franceses. Neste sentido, interessante observar o relatório da Assembleia Nacional. Este 

documento declara que o uso do véu integral está relacionado ao tema mais amplo da 

gestão de culturas, temas e identidades na França, assumindo a ideia de uma nação plural. 

Esta manifestação, entretanto, é acompanhada de utilização de expressões de linguagem 

como “diversité”, “jovens” e “quartiers” para a designação do conjunto de muçulmanos, 

das pessoas associadas ao uso do véu integral (tanto as mulheres, como aqueles afirmados 

como agentes de coerção) e das localidades onde a prática é encontrada. Como observou 

Patrick Simon, este vocabulário revela que, apesar dos discursos pró-diversidade, 

permanece o desconforto na aceitação da dimensão pluriétnica da sociedade francesa. É o 

que observa também Etienne Picard:  

É necessário explicar aos ouvintes não franceses – pois isto apresenta 

também um significado de fundo – o que querem dizer, neste contexto, as 

expressões “diversité” ou “issu de la diversité” [..]. Esta caracterização 

significa, sem necessitar dizê-lo expressamente, que a pessoa considerada 
tem “origens estrangeiras”. Mas é importante esclarer:esta fórmula não 

diria que a pessoa em questão não é, ela ou seus pais, de origem nacional 

francesa: isto implica fortemente que, no plano étnico, ela vem “de outro 
lugar”,  a uma data indeterminada. Mas não o dizemos explicitamente, 

pois seria politicamente muito incorreto falar assim expressamente de 

“origens”, ou utilizar a palavra “estrangeiros” e ainda mais de etnias. Da 

mesma forma, é assim que se devem compreender as expressões “jeunes 
de banlieu” (jovens do subúrbio) ou “issus des quartiers sensibles” (de 

bairros sensíveis), ou “jovens”, simplesmente, ou “quartiers”, 

simplesmente, o que é singular, tendo em vista que estas palavras, 
evidentemente, não se referem a todos os jovens, nem todos os bairros. A 

utilização dessas fórmulas revela que ainda existe algo de insulto ou 

discriminação à somente evocar as realidades: como se o fato de designar 
desta forma uma especificidade a tornasse vergonhosa ou viria a sugerir 

uma desigualdade ou a inspirar atos discriminatórios (2012, pp. 382-

383)
70

    

                                                             
70 Tradução livre. Original em francês: “Il faut expliquer à des auditeurs non français-car cela présente aussi 

une signification de fond – ce que veulent dires, dans ce contexte, les mots “diversité” ou “issu de la 

diversité” (Comme est d´ailleurs le titulaire de la fonction). Cette caractérisation signifie, sans avoir à le dire 
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E, para além da linguagem, o simbolismo está presente na própria interpretação 

sobre o véu integral. Grande parte da argumentação desenvolvida neste debate foca-se 

exatamente sobre o significado desta vestimenta, na medida em que a atribuição do sentido 

condiciona a própria argumentação sobre a possibilidade ou não de proibi-lo. Supõe-se, 

como ponto de partida, que o uso do véu é um símbolo de opressão para a mulher. Esta 

ideia do uso do véu como uma prática atentatória à dignidade da mulher está presente nos 

distintos pareceres, mas em graus diferentes, como exemplificam as manifestações da 

CNCDH e da Assembleia Nacional.  Enquanto, para a primeira, o nível de atentado à 

dignidade feminina depende se o uso do véu é reivindicado como voluntário ou não, a 

Assembleia Nacional vai mais longe, considerando os casos que a prática é afirmada como 

voluntária como uma espécie de “servidão voluntária”. Outro ponto sensível à discussão é 

a consideração do véu integral como um símbolo religioso. Neste aspecto, a CNCDH 

optou por enfatizar que não caberia ao Estado determinar se se trata de um símbolo 

religioso, enquanto o Conselho de Estado apenas afirmou o caráter discutível deste ponto. 

Já a Assembleia Nacional, a partir das audições realizadas, apresentou uma assertiva: o véu 

integral não seria uma exigência dos livros religiosos islâmicos, mas fruto de uma visão 

minoritária e radical da religião. E este ponto já se conecta com a afirmação que segue, no 

sentido de que se trata de uma forma de afirmação de identidades e radicalismo, uma 

prática inserida na ideia de “comunitarismo”.  Esta visão, explorada em detalhes pela 

Assembleia Nacional, transparece na manifestação da CNCDH, ao atribui a prática a uma 

“minoria radical”, e é sugerida por via indireta no parecer do Conselho de Estado, como 

visto.  “Para além da questão de vestimenta, não se vê nesta peça de tecido um outro 

símbolo?” (ASSEMBLÉE NATIONALE, 2010, p. 95) Esta parece ser a pergunta que 

norteia a controvérsia do véu integral. É compreendido, sobretudo, como um “símbolo da 

cisão” social no seio da sociedade francesa (ASSEMBLÉE NATIONALE, p. 98).  

                                                                                                                                                                                         
explicitement, que la personne considérée a des “origines étrangères”. Mais il faut apporter cette précision 

essentielle: cette formule ne voudrait pas tant dire que la personne considérée n´est pas, elle ou ses parents, 

d´origine natinale autre que français: cela implique assez fortement que c´est sur le plan etnique, qu´elle vient 

‘d´ailleurs’, à une date d´ailleurs indéterminée. Mais on le dit pas explicitement, car cela serait politiquement 

très incorret de parler ici expressément d “origines” ou d´utiliser le mot ‘ étrangers’ et encore plus d´’ethnies. 
De la même façon, c´est ainsi que l´on comprendra l´expression les “jeunes de banlieu” ou ‘issus de quartiers 

sensibles’, voire ‘les jeunes’ tout court., ou ‘les quartiers’ tout court, ce qui est singulier dès lors que ces 

mots, à l´évidence, n´entendent pas viser tous les jeunes ni tous les quartiers. L´usage de toutes ces formules 

révèle qu´il y aurait encore quelquer chose d´insultant ou de discriminatoire à seulement évoquer ces réalités: 

comme si le fait de désigner de cette façon une spécifité la tenait pour honteuse, ou revenait à suggérer une 

inégalité ou à inspirer des actes discriminatoires”.  
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 Relacionada a esta múltipla atribuição de símbolos ao uso do véu integral, 

encontra-se a constante presença, nos documentos analisados, do discurso da mulher 

muçulmana vítima e ameaça. Às vezes, estão as duas perspectivas presentes em uma 

mesma página (vide Assembleia Nacional, p. 19: se, inicialmente, refere-se ao véu integral 

como um “atentado intolerável à dignidade das mulheres”, logo em seguida, a mulher de 

véu é apresentada como aquela que “recusa a estar com a face descoberta perante o outro”, 

o que considerado uma atitude de desafio e, até mesmo, ameaça).  

 Neste sentido, se é a mulher muçulmana-vítima que está na origem dos debates 

sobre o uso do véu integral, é a mulher muçulmana-ameaça que se consagra. Com efeito, 

as diferentes instâncias que apoiaram a legislação do véu integral o fizeram principalmente 

com base no fundamento de ordem pública. Uma ordem pública em sentido inovador, cabe 

ressaltar, na medida em que a segurança pública (componente do sentido material) não 

permitiria ir  além de uma proibição limitada no tempo e espaço. Assim, é a ideia de ordem 

pública em sentido imaterial que vinga como principal justificativa, apoiada em uma noção 

de “violência simbólica” ou “recusa ao viver junto”. Em outras palavras, dos ideais 

republicanos, foi a Fraternidade escolhida como o fundamento adequado para a legislação, 

e não a Igualdade ou a Liberdade, argumentos dos discursos. O discurso de direitos 

humanos, assim, cedeu lugar àquele de ordem pública.  

 E a legislação foi a via escolhida, ainda que a pesquisa de órgãos como a CNCDH e 

o Conselho de Estado tenha indicado, no diagnóstico da situação do direito, que já havia 

instrumentos no ordenamento jurídico do país que permitiam a limitação do uso do véu 

integral em situações em que havia risco à segurança ou necessidade de identificação. Indo 

além, o Conselho de Estado chegou a reconhecer que, mesmo antes da legislação da 

dissimulação da face, a França era considerada um dos países mais rígidos no que tange ao 

tratamento do uso do véu integral. Apesar disso, optou-se por uma legislação de caráter 

geral.  

 Na redação da lei, todo esforço é feito para garantir a pretensão de uma lei neutra, 

que não vise uma religião ou grupo específico. Neste sentido, o Conselho de Estado (2010, 

p. 39), apesar de considerar frágil a interdição de toda dissimulação da face no espaço 

público, investiga outras hipóteses de incidência para uma lei nestes termos. Aponta, por 

exemplo, a situação de “dissimulação da face por um menor autor de infrações penais”. 

Entretanto, como observa Dominique Rousseau “quando se olha a descrição, observa-se 
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que ela somente visa a burca: se vemos as exceções (razões de saúde, vestes profissionais, 

esportivas, festas e manifestações artísticas ou tradicionais) a esta interdição, chega-se 

praticamente a que o único tecido que é finalmente proibido é o porte do véu, porque os 

outros são permitidos.” (CARCASSONE; CAYLA; HALPERIN; HENNETTE-

VAUCHEZ; LEVADE; MILLARD; ROUSSEAU, 2011, p. 18). Contestando esta 

afirmação, Guy Carcassone, um dos responsáveis pela redação da lei em termos de 

“dissimulação da face”, e não como uma “lei sobre a burca”, assevera que a “hipocrisia 

não é sempre condenável: a polidez é a essência da hipocrisia, mas felizmente ela existe...” 

(CARCASSONE et al., 2011, p. 19). Os conteúdos e objetos dos relatórios e controvérsias, 

especificamente voltados para o uso do véu integral, não deixam margem para outra 

interpretação. Da mesma forma, a própria restrição à aplicação da lei nos locais de culto, 

como determinou o Conselho Constitucional. Como destacou Éric Millard, na sua reserva 

de interpretação, o Conselho Constitucional terminou por admitir o caráter religioso da 

problemática. E, lançando uma provocação, o mesmo autor questiona a utilidade da 

reserva. Isto porque, para as mulheres que se dirigem aos locais de culto, o uso do véu 

integral é necessário apenas no percurso. Ao chegarem ao lugar da prática, o véu já não é 

mais necessário, na medida em que em tais locais de culto não há a convivência entre 

homens e mulheres (CARCASSONE et al., 2011, pp. 6-8). 

Stéphanie Hennette-Vauchez questiona: “Sobre o que o debate tratou, se não sobre 

a liberdade religiosa?”. O autor não se convence de que seria sobre uma nova concepção de 

ordem pública, menos ainda sobre a promoção dos direitos das mulheres. Na sua leitura 

(CARCASSONE et al.,2011, p.5):  

Na verdade, eu acredito que, no conjunto, a questão que os poderes 

públicos desejaram tratar, mas sem dizê-lo, é aquela da articulação entre a 
herança colonial da República francesa e a questão da imigração [...]. É, 

na minha opinião, muito impressionante que o debate que envolve a 

questão do véu integral tenha sido quase sempre apresentado como um 

debate relativo ao Outro, ao estrangeiro – e jamais como um problema 
entre nós e os outros.

71
 

                                                             
71 Tradução livre. Original em francês: “En fait, je crois que, dans l´emsemble, la question que les pouvoirs 

publics ont voulu traiter, mas sans le dire ainsi, est celle de l´articulation entre l´héritage colonial de la 

République française et la question de l´immigration [...]. Il est à mon sens très frappant que le débat qui a 

entoure cette question du voile integral a presque tourjours été présenté comme um debat relatif à l´Autre, à 

l´étranger – et jamais comme un problème entre nous et les autres.” 
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A perspectiva de Hennette-Vauchez parece ser confirmada, seja através da retórica 

da “democracia sexual”, da linguagem utilizada nos debates ou das propostas de 

consequências para a lei no campo das políticas de imigração. Com efeito, fazendo uso da 

expressão de Éric Fassin, o debate sobre a lei de 11 de outubro de 2010 foi marcado pela 

afirmação dos princípios republicanos de Igualdade, Liberdade, Fraternidade e a laïcité sob 

o prisma da temática da violência contra a mulher (muçulmana ou estrangeira) no país. 

Esta dimensão é confirmada quando se observa a linguagem utilizada, que refere a 

controvérsia a um problema que “vem de fora”. Como também nota Hennette-Vauchez, a 

própria sugestão de cumprimento de “estágio de cidadania” evidencia que as mulheres que 

portam o véu integral são consideradas como alheias aos valores essenciais da sociedade 

francesa (CARCASSONE et al.,2011, p.6). Por fim, não podem ser ignorados efeitos da 

controvérsia no campo das políticas de imigração. Se a CNCDH já indicou a necessidade 

de determinação dos sujeitos a quem a lei se dirigia (se pessoas do país, estrangeiros, 

turistas), a Assembleia Nacional realizou esta exigência através da proposição de novos 

obstáculos para a aquisição da nacionalidade francesa ou carta de permanência.   

O que se observa, em linhas gerais, é que a finalidade pretendida – de proibir o uso 

do véu integral – se sobrepôs à própria argumentação. Como visto, este debate foi 

inaugurado com base na ideia de que a França, pátria dos direitos humanos, não poderia 

deixar que, em seu território, se perpetuasse uma prática contrária a estes direitos. Neste 

sentido dispõe o relatório da Assembleia Nacional, que ressaltou o dever do país de adotar 

uma atitude exemplar em relação a esta prática, que fosse compreendida pela comunidade 

internacional. Entretanto, quando se concluiu que os argumentos de direitos humanos não 

eram passíveis de fundamentar esta proibição, buscaram-se outros argumentos. No caso, 

foi a ideia de ordem pública em sentido imaterial que garantiu a validação da lei francesa 

nº 1192-2010. Mas, pensando nas conseqüências mais amplas da decisão deste caso, esta 

operação de afastamento dos argumentos de direitos humanos não pode enfraquecer o 

próprio discurso de direitos humanos? Este risco é ressaltado por Bibiana Graeff (No 

prelo): 

A manifestação das diferenças no exercício de direitos culturais, em 
especial daqueles de cunho religioso, esbarra muitas vezes em 

argumentos baseados em outros direitos tidos como fundamentais, como 

a liberdade de expressão ou a igualdade de sexos. E quando um discurso 
pretensamente humanista é combatido por um discurso que se reivindica 

também de direitos humanos, e a jurisprudência das mais altas cortes 

nacionais e regionais se apoia laconicamente em conceitos abertos como 
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os de “ordem pública” ou “margem de apreciação nacional” para 

relativizar a aplicação de direitos humanos, não são a própria gramática 

dos direitos humanos e, em última análise, o Estado democrático de 
Direito que acabam enfraquecidos? Há quem diga que a democracia 

nasceu e vai, no contexto da crise, morrer na Grécia. Esperemos que 

nunca cheguem a afirmar o mesmo com relação aos direitos humanos e a 

França... 

 

 No momento da discussão sobre a possibilidade da lei, tanto a CNCDH, quanto o 

Conselho de Estado chamaram a atenção para a dificuldade de sua aplicação, assim como a 

possibilidade de consequências indesejadas. Dois anos depois, a lei cumpriu os objetivos a 

que supostamente estaria destinada? Que avaliação pode ser feita a seu respeito? Em que 

medida a lei de 11 de outubro de 2010 inseriu-se nos affaires des foulards? É possível 

afirmar que outro capítulo destas controvérsias se inicia? É o que será visto no último 

capítulo desta dissertação. 
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7 UM NOVO CAPÍTULO DOS AFFAIRES DES FOULARDS?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “La Republique se vit à visage decouvert” (“A República é vivida com a face 

descoberta”). Este é o slogan da página de internet do governo francês destinada à 

“informação pedagógica do público sobre a implementação da lei de 11 de outubro de 

2010.”
72

 De acordo com o Observatório da Laïcité (2013), este esforço revelou-se útil, pois 

estima que metade das mulheres que portavam o véu integral decidiu não mais fazê-lo 

antes da entrada em vigor da lei.
73

 Apesar disso, o próprio relatório reconheceu as 

dificuldades de aplicação da lei. Esta situação foi também denunciada pelos meios de 

comunicação. “Véu integral: uma lei dificilmente aplicável” é o título de um artigo do 

jornal Le Monde, em 02 de agosto de 2013 (CAMUS, 2013).  

Qual balanço pode ser feito da lei de 11 de outubro de 2010, mais de dois anos após 

sua entrada em vigor (em 11 de abril de 2011)? De que maneira foi sentida pelas mulheres 

que portam o véu integral? Quais os possíveis desafios à lei francesa no plano 

internacional? Após a aprovação da lei, quais são as novas proposições presentes no debate 

público acerca da limitação ao uso do véu muçulmano? Estas são algumas questões que 

serão investigadas no presente capítulo.  

                                                             
72 Disponível em: www.visage-decouvert.gouv.fr . Acesso em 1 de setembro de 2013. 
73 O relatório não aponta a maneira como foi feito este cálculo.  

http://www.visage-decouvert.gouv.fr/
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7.1 Balanço da lei  

 

Segundo o Ministério do Interior, em dados publicados em 02 de agosto de 2013, 

até aquele momento, 902 pessoas já haviam sido interpeladas com base na lei que proíbe a 

dissimulação da face nos espaços públicos. Destas, 830 receberam multas de até 150 euros 

(CAMUS, 2013). 

Esses números camuflam, entretanto, uma realidade: a de que as mesmas mulheres 

foram interpeladas mais de uma vez. Algumas já são conhecidas por serem abordadas pela 

polícia por usarem o véu integral. Esta realidade é reconhecida pelo Ministério do Interior, 

que afirma que às 705 interpelações ocorridas entre abril de 2011 a 2013, corresponderam 

423 mulheres (Observatoire de la laïcité, 2013). A reincidência na prática é, assim, 

recorrente. Constatou-se que cinco mulheres foram interpeladas e verbalizadas ao menos 

dez vezes; outras contabilizam 13, 25 e até 29 interpelações. O Observatório pronunciou-se 

sobre este fato nos seguintes termos: “Apesar das contravenções, estas diferentes mulheres 

continuam a aparecer com a face dissimulada nos espaços públicos muito frequentados, 

criando tensões com uma parte da população ou adotando, às vezes, comportamentos 

provocadores.” (Observatoire de la laïcité, 2013, p. 91). 
74

 

Ademais, a entrada em vigor da lei não parece ter sido acompanhada da diminuição 

do número de mulheres com véu integral. Com efeito, esta redução não foi constatada 

pelas associações muçulmanas ou mesmo pelo Ministério do Interior. (CAMUS, 2013). 

A aplicação do novo delito de “ameaça, violência ou imposição a uma mulher do 

uso do véu integral” não revelou melhor destino. Entre abril de 2011 e março de 2013, 

apenas um homem foi condenado por este tipo-penal.  

O Ministério do Interior traçou também um perfil das 423 mulheres interpeladas. 

Constatou-se que 329 nasceram na França e 94 no estrangeiro (principalmente do Magreb-

68, Oriente Médio-6 e Turquia-5. Seis vieram da comunidade subsaariana, sete de outros 

países da Europa, e duas do Brasil). 

                                                             
74 Tradução livre. Original em francês: “Malgré les contraventions, ces différentes femmes continuent 

d´apparaître le visage dissimulé dans des lieux publics très frequentes, créant des tensions avec une partie de 

la population ou adoptant parfois um comportment provocateur.”    
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 Kenza Drider é uma das mulheres reincidentes. Única mulher que porta o véu 

integral a ser ouvida perante a Assembleia Nacional, aceitou testemunhar com a face 

descoberta, como precisa o relatório do órgão, em nota (Relatório nº 2262, p.  44). Nascida 

na França, de pais marroquinos, Kenza usa o véu integral há mais de dez anos.  Quando 

requisitada pela polícia a remover o seu véu, ela o faz. Então, imediatamente, veste-o de 

novo. Na cidade de Avignon, onde vive, já é conhecida. Em geral, quando a polícia a vê, 

apenas acena, já não aplicando as multas que, se percebeu, não teriam fim.  

Até setembro de 2012, Rachid Nekkaz, empresário milionário que se ofereceu para 

patrocinar as multas decorrentes do uso do véu integral, já havia pagado 412 delas, no 

valor total de sessenta mil dólares, além de dezesseis mil dólares em taxas legais 

(CAMUS; ERLANGER, 2012). Em 2010, quando a França estava em vias de aprovar a lei 

contra o véu integral, Nekkaz fundou a organização “Touche pas ma Constitutition”. O 

empresário declarou que, pessoalmente, não gosta da opção das mulheres de usar o véu 

integral, mas acredita que elas têm um direito fundamental de fazê-lo.
75

 

 Interessante notar que o relatório do Observatório da laïcité dedicado à lei de 11 de 

outubro de 2010 é inteiramente voltado para o uso do véu integral, não tratando, em seu 

“balanço”, das possíveis outras hipóteses de aplicação da lei. Em sua conclusão sobre a 

avaliação da lei, ressaltou que esta legislação não tem apenas uma vocação repressiva, mas 

também educativa. Sua aplicação, acrescenta, não deve causar problemas à ordem pública, 

ou provocar a estigmatização das mulheres de véu. Finalmente, questiona-se: caso fosse 

considerada pelo legislador a ab-rogação da lei, como seria percebida? Ainda no momento 

da sua candidatura, o atual presidente, François Hollande, garantiu que não tinha intenção 

de voltar atrás em relação a esta lei, que fora patrocinada pelo então presidente Sarkozy. 

Quando questionado, Hollande lembrou que havia apoiado a resolução (de 11 de maio de 

2010) “que proíbe a burca” (HOLLANDE [...], 2012). Em sua conclusão, o Observatório 

lembrou, entretanto, que “que o legislador deseje ou não se colocar a questão da ab-

rogação desta lei, a justiça europeia será conduzida em breve a apreciar a compatibilidade 

com os princípios da CEDH”. Os desafios à lei francesa, nos âmbitos nacional e 

internacional, serão vistos a seguir.  

 

                                                             
75Disponível em: http://touchepasamaconstitution.wordpress.com/page/7/. Acesso em 3 de setembro de 2013. 

http://touchepasamaconstitution.wordpress.com/page/7/
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7.1.1Desafio no plano nacional: Corte de Cassação 

 

Hind Amhmas foi protagonista do terceiro capítulo desta dissertação, e também do 

desafio à lei francesa nos tribunais nacionais. Cidadã francesa, divorciada e filha de pais 

muçulmanos “não rígidos”, afirma que ninguém a obriga a usar o véu integral. Em 

entrevista à BBC, destaca as dificuldades enfrentadas com a entrada em vigor da lei que 

proíbe a dissimulação da face. Desde abril de 2011, não lhe é permitido acesso a bancos, 

lojas ou departamentos do governo. Também lhe é negado acesso ao transporte público, 

além de não conseguir emprego. Reporta também ter sido vítima de agressões físicas e 

verbais. Sempre que sai de casa, leva consigo um spray de pimenta e alarme de pânico 

(FRASER, 2011). 

Em setembro de 2011, Hind e sua amiga, Najate Nait Ali, tornaram-se as primeiras 

mulheres na França a receber uma multa por cobrir a face em público (respectivamente, 

sofreram multas de 120 e 80 euros). À época, Hind usava o véu integral há seis anos, e a 

multa foi comemorada, pois então ela poderia desafiar a lei perante a Cour de Cassation 

(Alta Corte francesa) (FRASER, 2011). 

O desafio ocorreu a partir de outra condenação, em 12 de dezembro de 2011, que 

determinou a Hind o cumprimento de um estágio de cidadania de quinze dias, por ter usado 

um niqab em 11 de abril daquele ano, na frente do Palácio da Elysée. Hind negou-se a 

cumpri-lo, recorrendo desta decisão à Cour de Cassation. Em 5 de março de 2013, a Corte 

deu seu veredicto. A condenação proferida contra Hind foi anulada, tendo em vista que foi 

tomada em sua ausência. Como ressaltou a Corte, a sanção contravencional de realização 

de um estágio de cidadania não é admitida sem o acordo da pessoa condenada.  Por outro 

lado, em relação à lei de 11 de outubro de 2010, entendeu que é conforme ao art. 9 da 

Convenção de Garantia dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (liberdade 

de pensamento, consciência e religião). Justifica que a lei visa proteger a ordem e 

segurança públicas, o que constituem medidas necessárias em uma sociedade democrática 

(Chambre criminelle, Audience publique 5 mars 2013, processo nº 12-80891).  

Com essa decisão, a Alta Corte francesa também deu o seu aval à lei. Os desafios à 

lei francesa, entretanto, não se resumem ao plano interno.  
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7.1.2 Desafio Internacional: Corte Europeia de Direitos Humanos 

 

Além dos desafios de aplicabilidade, a lei enfrenta outros de ordem externa, como o 

caso intitulado S.A.V versus França, na Corte Europeia de Direitos Humanos (nº 

43835/11).  

A autora nasceu na França (a Corte não identifica sua identidade), em 1990, e 

afirma usar o niqab para viver conforme sua fé, cultura e convicções pessoais. Garante que 

não é pressionada a portar o véu integral por seu marido ou qualquer outra pessoa. Afirma 

usar o véu integral nos âmbitos público e privado, mas não de maneira sistemática. Neste 

sentido, aceita não usá-lo em algumas circunstâncias, mas deseja poder utilizá-lo quando o 

deseje. Como exemplo de situação em que manifesta a intenção de usar o niqab, cita 

eventos religiosos, como o período de Ramadã. Assegura que seu objetivo não é 

desagradar outrem, mas estar em acordo com si própria. Enfatiza, ainda, que não reclama 

poder permanecer de niqab em uma situação de submissão a um controle de segurança, 

como ao ir a um banco ou viajar de avião. Assim, sempre que necessário um controle de 

identidade, aceita descobrir a face (European Court of Human Rights. Requête nº 

43835/11. SAS contre la France. Exposé des faits). 

Afirma que a lei viola os seguintes artigos da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem: 

Art. 3 (proibição de tortura e tratamento desumano e degradante). A 

autora alega que, caso proibido o uso do véu integral, correrá o risco de 

incorrer em uma sanção criminal, sofrer perseguição e discriminação; 

Art. 8 (direito ao respeito à vida privada e familiar), por impedir que se 

vista como deseja  em público;  

Art.9 (liberdade de pensamento, consciência e religião). A proibição seria 

incompatível com o direito de manifestar sua religião ou crença 
individualmente ou coletivamente, em público ou no espaço privado, em 

culto, ensino, prática e observação;  

Art. 10 (liberdade de expressão), pelas mesmas circunstâncias. Afirma 

que seria proibida de usar vestimenta que expressa sua fé e identidades 

religiosa, cultural e pessoal.  

Art. 14 (proibição de discriminação), afirmando que a proibição gera uma 

discriminação fundada no sexo, na religião e origem étnica em detrimento 

das mulheres que portam o véu integral.  
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O caso foi apresentado à Corte em 11 de abril de 2011, sendo comunicado às 

autoridades francesas em 1º de fevereiro de 2012. Posteriormente, através de comunicado 

em 30 de maio de 2013 (ECHR, Press Release), a Corte informou a decisão da Câmara que 

seria competente para julgar este caso de encaminhá-lo à Grande Câmara. Este 

procedimento é seguindo nos casos em que se considera que releva uma questão grave de 

interpretação da Convenção e reconhece-se o risco de contradição com uma decisão 

previamente tomada pela Corte (Observatoire de la laïcité, 2013, p. 93). 

Importante notar que, antes da aprovação da lei francesa, Representantes do 

Conselho da Europa (organização internacional da qual a Corte Europeia de Direitos 

Humanos é um dos órgãos) manifestaram-se desfavoráveis à proibição do uso do véu 

integral. Em março de 2010, Thommas Hammaberg, Comissário para Direitos Humanos 

do Conselho, afirmou que esta medida não iria liberar as mulheres, mas, ao revés, poderia 

implicar sua maior alienação nas sociedades. Enfatizou que uma proibição de caráter geral 

constituiria uma invasão na privacidade individual, o que poderia significar a 

incompatibilidade da medida com a Convenção Europeia de Direitos Humanos. 

Posteriormente, em junho do mesmo ano, o Parlamento do Conselho aprovou uma 

recomendação nos seguintes termos (COUNCIL OF EUROPE, Recommendation 1927 

(2010) on Islam, Islamism and Islamophobia in Europe): 
76

 

 

Recomenda-se a todos os Estados membros não estabelecer uma 

proibição geral do véu integral ou de outras roupas religiosas ou 

especiais, mas proteger as mulheres de toda coação física e psicológica, 
bem como a sua livre escolha de usar roupas religiosas ou especiais e 

garantir a igualdade de oportunidades para as mulheres muçulmanas 

participarem na vida pública e no exercício de atividades educativas e 
profissionais; restrições legais sobre esta liberdade podem ser justificadas 

quando necessário em uma sociedade democrática, em especial, para fins 

de segurança ou quando as funções públicas ou profissionais dos 
indivíduos exigem a sua neutralidade religiosa, ou que a sua face possa 

ser vista.  

 

                                                             
76 Tradução livre. Original em inglês: “[C]all on member states not to establish a general ban of the full 

veiling or other religious or special clothing, but to protect women from all physical and psychological duress 

as well as their free choice to wear religious or special clothing and to ensure equal opportunities for Muslim 

women to participate in public life and pursue education and professional activities; legal restrictions on this 

freedom may be justified where necessary in a democratic society, in particular for security purposes or 

where public or professional functions of individuals require their religious neutrality or that their face can be 

seen.”  
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Estes dois posicionamentos foram incluídos na comunicação da Corte Europeia ao 

governo francês. Esta será a primeira oportunidade em que a Corte Europeia se 

pronunciará sobre a compatibilidade da proibição ao uso do véu integral nos espaços 

públicos com a Convenção Europeia de Direitos Humanos.  

 

7.2 O impacto da lei para as mulheres muçulmanas que portam o véu: 

as agressões.  

 

Em abril de 2011, mês de entrada em vigor da legislação, foi publicado o relatório 

“Une voile sur les réalités”. De autoria das fundações Open Society, afirma-se como a 

primeira pesquisa empírica que apresenta o ponto de vista de 32 mulheres que portam o 

véu integral na França, investigando as razões que as levaram a esta prática, assim como 

suas experiências cotidianas nas ruas, vividas antes e depois da lei.  

A pesquisa traça um perfil das entrevistadas, que vivem nas diversas regiões do 

país. Trinta delas são francesas, sendo 29 nascidas no país. A maioria são jovens e 

cresceram em lares muçulmanos, mas 8 são convertidas. A maioria afirma ter adotado o 

véu integral como um caminho espiritual. Nem sempre, entretanto, o porte do véu integral 

é uma prática contínua (ao menos 10 não o vestem sempre, por três razões principais: 

contexto sociopolítico atual, regras de trabalho ou tensões familiares). Quanto ao trabalho, 

10 exerciam atividades em período integral ou meio período. Apenas duas afirmaram que 

não desejavam trabalhar. Todas responderam, sem hesitação, que retirariam o véu para 

serem identificadas por exigências de segurança (destas, apenas três ressaltaram que, neste 

caso, solicitariam serem identificadas por uma mulher). Garantiram também não serem 

forçadas a usar o véu. Trinta delas foram as primeiras de suas famílias a portarem o véu 

integral (em um número significativo de casos, a decisão foi tomada contra a opinião da 

família, especialmente dos pais e mães, sendo frequentes os relatos de conflitos familiares 

em razão da adoção do niqab). Finalmente, quanto à relação com instituições religiosas, 

apenas uma é afiliada a uma organização muçulmana. Em número de 18, afirmaram que 

vão raramente à mesquita, menos de uma vez por mês. Nenhuma começou a portar o véu 

integral após escutar ou encontrar um pregador “radical” em uma mesquita ou associação 

muçulmana. 
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Uma característica que une estas mulheres é a de condição de vítima de violência. 

Trinta das mulheres afirmaram já terem sofrido abusos verbais por parte das pessoas. 

Dentre estas, 19 declararam serem insultadas “frequentemente” ou “ a cada vez que saem 

de casa” (as alternativas indicavam as seguintes opções: “cada vez que saio do meu 

domicílio”, “frequentemente”, “às vezes”, “raramente” e “nunca). Aquelas mulheres que 

portavam o niqab antes e depois da controvérsia do véu integral afirmaram que houve uma 

mudança de atitude das pessoas, com o aumento dos insultos sofridos. De acordo com uma 

das mulheres escutadas, esta controvérsia teve inclusive mais impacto, quanto aos insultos, 

do que os atentados no metrô de Paris, em 1995, ou os ataques às torres gêmeas, em 2001, 

nos Estados Unidos. Duas entrevistadas afirmaram também que, no dia seguinte ao 

discurso do presidente Sarkozy de junho de 2009, (em que afirma que o véu integral não é 

bem-vindo na França), foram fisicamente ameaçadas (OPEN SOCIETY, 2011, pp. 17- 18).  

Também foi significativa a proporção das mulheres entrevistadas que narrou ter 

sofrido insultos verbais de muçulmanos ou pessoas de origem árabe. De acordo com estes, 

era “por causa de pessoas como elas que os muçulmanos tinham uma má reputação na 

França e que elas eram motivo de vergonha à comunidade muçulmana e o Islã” (OPEN 

SOCIETY, 2011, p. 18).  

Embora a maioria das entrevistadas tenha afirmado não ter sido vítima de violência 

física, muitas relataram, por exemplo, serem violentamente empurradas no metrô ou terem 

de enfrentar indivíduos que tentaram arrancar o véu que usavam. Houve relatos também 

daquelas que foram alvos de cuspes. Outras explicaram que evitavam se dirigir a alguns 

lugares, especialmente aos centros comerciais (OPEN SOCIETY, 2011, p. 60).   

Estes depoimentos correspondem aos dados fornecidos pelo Coletivo Contra a 

Islamofobia na França. De acordo com o relatório anual da entidade de 2013(a), os ataques 

islamofóbicos no país mais do que dobraram no período entre 2011 e 2012, sendo as 

mulheres as principais vítimas. Com efeito, as mulheres de véu muçulmano representam 

77% das vítimas de agressões físicas ou verbais. Abadallah Zekri, presidente do 

Observatório da Islamofobia, manifestou sua preocupação com os episódios de agressão às 

mulheres muçulmanas. E, chamou a atenção para o aparecimento de um novo fenômeno, a 

partir de julho de 2013: a agressão a mulheres com a face descoberta, que não portam o 

niqab, mas o véu simples.   
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Argenteuil, subúrbio de Paris, foi palco destes ataques a mulheres muçulmanas de 

véu. Uma delas, que estava grávida, abortou alguns dias depois. Os incidentes deram 

origem a um protesto que reuniu centenas de pessoas em junho de 2013 (CHRISAFIS, 

2013b). Algumas semanas depois, foi a vez de Trappes, outro subúrbio da capital, ser o 

centro das manifestações.  

De acordo com o Observatório da laïcité (2013, p. 92), a aplicação da lei de 11 de 

outubro de 2010 realizou-se, na maioria dos casos, sem recurso à coerção e sem ocasionar 

um distúrbio à ordem pública. 

Em 19 de julho de 2013, entretanto, a fiscalização de identidade de Hajar, uma 

mulher de véu integral, em Trappes, não terminou bem. Segundo o promotor responsável 

pelo caso, o seu marido agrediu um dos policiais e tentou estrangulá-lo, sendo levado 

imediatamente para a delegacia. No dia seguinte, 30 manifestantes foram para a porta da 

delegacia exigir que fosse solto, o que não ocorreu. Seguiu-se um período de dois dias de 

violência e protesto, iniciado na tarde em que o marido foi preso. As manifestações 

ecoaram em todo país (CHRISAFIS, 2013a).  

O Coletivo da França Contra a Islamofobia (2013b) apresentou uma versão 

diferente dos fatos. Segundo o órgão, o marido de Hajar foi preso após opor-se à violência 

e às provocações dos policiais. Testemunhas teriam presenciado os fatos e ressaltado que 

Hajar não se negou a permitir a identificação. Para o órgão, este caso manifesta um 

fenômeno recorrente, em que as vítimas sofrem um duplo-preconceito: a violência verbal 

(e, em alguns casos, física) e, em seguida, “a passagem sistemática do status de vítima 

para o de carrasco”.  

Os protestos foram controlados na terceira noite, diferentemente de 2005, quando 

foi necessária a decretação do estado de emergência, após semanas de protesto. Para 

Hicham Benaissa, pesquisadora do Grupo sociétés, religions, laïcités, do Centre national 

de la recherche scientifique (CNRS), os eventos em Trappes não podem ser reduzidos à 

sua dimensão religiosa. Salienta, neste sentido, que dois fatores foram decisivos para o 

surto de violência. Um, de carácter conjuntural, corresponde à percepção de que a 

islamofobia não é adequadamente levada em conta pelas autoridades, o que é associado a 

uma desconfiança em relação ao exterior e às autoridades. Para Benaissa, não surpreende, 

assim, que os protestos tenham se iniciado após uma abordagem policial. O outro fator 

seria de caráter estrutural, no sentido de que a questão religiosa “veste” questões sociais 

http://www.lemonde.fr/societe/
http://www.lemonde.fr/religions/
http://www.lemonde.fr/laicite/
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mais profundas. Há um sentimento de marginalização, sobretudo nos subúrbios (les 

quartiers), onde há uma grande taxa de desemprego. Assim, em sua opinião, a religião 

pode ser compreendida como uma estrutura unificadora, mas os protestos ultrapassam a 

questão do véu integral. Neste sentido, ressalta também que a posição dos muçulmanos 

sobre a lei de 11 de outubro de 2010 não é uniforme. Por um lado, para muitos, o uso do 

véu integral não corresponde a seus costumes e práticas religiosas. Por outro, a lei foi 

compreendida como um gesto de “desafio adicional” das autoridades em relação aos 

muçulmanos na França (CHAPUIS, 2013). 

Perguntadas sobre a atitude a adotar quando entrasse em vigor a proibição do uso 

do véu integral, poucas mulheres ouvidas pela Open Society (2011, p.21) afirmaram que 

deixariam de usar o véu. As mais novas, especialmente, garantiram que seguiriam com a 

prática. Entretanto, a organização tomou ciência de que duas delas o deixaram 

posteriormente. Interessante notar também que algumas das entrevistadas passaram a usar 

o véu integral justamente em razão da controvérsia, como mostra o depoimento de 

Busha
77

:  

Foi a controvérsia [sobre o niqab] que colocou uma pulga atrás 

da orelha. Mais uma vez,eles tentaram fazeruma coisa negativa, e 

bem,pela sua própriaboca, a boca dos descrentes... Eu disse para mim 
mesma: “Por que ?”Já não é  justo em relação à minha comunidade e 

minha religião.E então, eu tentei entender o que ele quis dizer, de onde 

ele realmente veio.Depois eu li o Alcorão, comprei livros.E depois eu 

disse: “Eu sou uma muçulmana,eu tenho que ser parte da luta.Eu não 
mato ninguém, o mínimo que posso fazer como uma mulher muçulmana 

é usar o niqab, já que se ataca essa pequena parte de religião. 

 

Se, de um lado, houve aquelas que afirmaram começar a usar o véu em razão da 

controvérsia, muitas se manifestaram no sentido de que, com a lei, tinham a intenção de 

                                                             
77 Tradução livre. Original em francês: “C´est la polémique [sur le niqab] qui m´a mis la puce à l´oreille. 

Encore une fois, ils ont essayé de rendre la chose négative, et bien, par leur propre bouche, la bouche du 

mécreant...je me suis dit: <<Pourquoi?>>C´est déjà pas juste par rapport à ma communauté et ma religion. Et 

puis, j´ai cherché à comprendre ce que ça représentait, d´où ça venait vraiment. Après, j´ai lu le coran,j´ai 

acheté des livres. Et après, je me suis dit: <<Je suis musulmane, je dois faire partie du combat. Je tue 

personne, le minimum que je puisse faire em tant que femme musulmane, c´est de porter le niqab étant donné 

qu´on ataque ce petit bout de religion>>.”    
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mudar de país, ou evitariam ao máximo sair de casa no curto prazo. Neste sentido o 

depoimento de Karima (21 anos, Rennes) (OPEN SOCIETY, 2011, p. 78)
78

:  

 
Eles dizem que são os nossos maridos que nos trancam, mas, no final, são 

eles que nos trancam. Agora, o meu marido, ele não quer que eu vá 

sozinha, viu como as pessoas me agrediam quando estava comigo. Então 
ele se disse que sozinha é pior [as agressões], logo quer que eu sempre 

esteja acompanhada. Eu me falo que não se deve enganar. Não devemos 

sonhar, no sentido de que eu seria levada a retirá-lo, isso é certo. Mas é 
claro que eu vou realmente limitar minhas saídas ao mínimo estrito. Sair 

quando o devo para coisas necessárias. Na verdade, eu gostaria de ir a 

Medina, seria bom. Isto facilitaria as coisas no nível do niqab.  

 

 

As reveladas dificuldades de aplicação da lei de 11 de outubro de 2010 não 

parecem ter afetado a sua aprovação. Sondagem realizada pelo Instituto Médiascopie, 

publicada em 21 de dezembro de 2011, indicou que, em média, os franceses atribuem a 

nota 7,1 (sobre 10) à entrada em vigor da lei (LES FRANÇAIS [...], 2011). Ao mesmo 

tempo, a sugestão de medidas que expandam a limitação ao uso do véu islâmico (simples 

e/ou integral) em diversos domínios revela-se crescente.  

 

7.3 Um novo capítulo dos affaires des foulards ? 

 

Além das ondas de protesto iniciadas em Trappes, o ano de 2013 foi marcado por 

uma decisão paradigmática no tema do uso do véu muçulmano.  Naquele que passou a ser 

conhecido como o caso “Baby Loup”, a Corte de Cassação, em 20 de março, tratou da 

história de Fatima Afif, que trabalhava em uma creche privada, até ser demitida sob 

justificativa de insubordinação e mau comportamento. Revertendo as decisões de primeiras 

instâncias, a Corte entendeu que, em verdade, Fatima havia sido despedida por razões de 

discriminação com base em suas convicções religiosas. Isto porque, no relato da autora, a 

demissão ocorreu pelo fato de que, após um período de licença materna, voltou ao trabalho 

                                                             
78 Tradução livre. Original em francês: “Ils disent que c´est nous maris qui nos enferment mais au final, c´est 

eux qui nous enferment. Maintenant mon mari, il ne veut pas que je sorte toute seule, il a vu comment les 

gens m´agressaient qual il était avec moi. Alors il se dit que toute seule c´est pire [les agressions], donc il 

veut tourjours que je sois accompagnée. Je me dis qu´il faut pas se leurrer. Il faut pas rêver; dans le sens où je 

pense que je serai amenée à l´enlever, c´est sûr. Mais c´est clair que je vais limiter vraiment mês sorties, le 

sctricte minimum. Sortir quand je dois le faire pour des trucs nécessaires. En fait, j´aimerais bien aller à 

Medine, ce serait bien. Ça facilliterai les choses au niveau du niqab.”  
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portando o véu muçulmano. Neste caso, observou a Corte, por se tratar de uma instituição 

privada, não seria possível aplicar o princípio da laïcité. 

O efeito da decisão, entretanto, não foi o de flexibilizar o uso do véu muçulmano no 

ambiente de trabalho, mas o de desencadear a advocacia de uma maior rigidez nas 

possibilidades de seu uso (LENTZE, 2013). No dia seguinte à decisão, a filósofa feminista 

Elizabeth Banditer fez-se porta-voz desta demanda. Em suas palavras, “É necessária, com 

urgência, uma lei sobre o porte do véu para a pequena infância”.
79

 Em sua opinião, o 

governo deveria reagir rapidamente, e ressalta: a esquerda não deve deixar a “defesa da 

laïcité” para a direta. Caso contrário, alerta, a questão ficaria nas mãos de Marine le Pen e 

do Front National (DURIEZ, 2013).  

O governo socialista respondeu à demanda com o anúncio do presidente François 

Hollande de que uma nova lei sobre símbolos religiosos ostensivos era necessária. Sua 

manifestação é no sentido que, nas situações em que há contato com crianças, a proibição 

seja estendida aos estabelecimentos privados, como no caso de creches (CHRISAFIS, 

2013b). Importante notar que se, em 2010, a representante da extrema-direita, Marine le 

Pen, defendeu a proibição do uso do véu muçulmano simples (e do kipa) nos espaços 

públicos, as restrições ao véu não são uma demanda exclusiva dos partidos de direita ( 

DÉFENDRE [...], 2013). Com efeito, a própria lei de 11 de outubro de 2010 evidencia este 

contexto: patrocinada por um presidente de centro-direita (Sarkozy), sua apreciação 

parlamentar ocorreu após iniciativa de deputado comunista, André Gerin, e a votação da lei 

não sofreu oposição do partido socialista (que optou pela abstenção).“Le voile: la gauche 

veule sa propre loi” (“O véu: a esquerda deseja sua própria lei”) foi o título de artigo do 

jornal “Libération” em Março de 2013 (CHRISAFIS, 2013b), sugerindo o desenrolar da 

controvérsia. 

Ao mesmo tempo, multiplicam-se as reclamações de mulheres muçulmanas que 

foram impedidas pelas escolas de acompanharem seus filhos a passeios escolares (a 

museus, bibliotecas, etc) por estarem portando o véu. Embora não haja uma lei que proíba 

que mulheres de véu participem de passeios escolares, uma nota publicada pelo Ministro 

da Educação do governo Sarkozy, em 2012, recomenda que as escolas garantam a 

                                                             
79 Tradução livre. Original em francês : “Il faut d´urgence une loi sur le voile pour la petite enfance” . 
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neutralidade do serviço público nos passeios.
80

A decisão fica, assim, a critério de cada 

estabelecimento escolar. Esta posição ministerial é apoiada pelo Observatório da laïcité, 

que entende que a participação dos pais nas atividades não é um direito e deve contar com 

a anuência da direção da escola. Salienta ainda que os pais que acompanham os alunos 

durante atividades escolares estão participando de um serviço público que é a atividade de 

educação (OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ, 2013, p. 82). Com o crescimento do 

número de mulheres muçulmanas que são impedidas de acompanharem seus filhos nos 

passeios, foi criado o grupo de protesto “Mamans Toutes Égales”. Na justificativa da 

fundação do grupo, encontra-se: 

 

Desde que a lei de 15 de Março de 2004, que proíbe alunos de escolas 
públicas usarem o véu islâmico, exclusões têm aumentado, não só contra 

os estudantes, mas também contra as mães dos alunos, quer para 

acompanhar em viagens escolares ou participação em reuniões na escola. 
Estas medidas seguem uma lógica de estigmatização e exclusão, uma 

ruptura completa com os princípios seculares como eles foram 

estabelecidos pela lei de 1905 e as leis Ferry-Globet para a escola. 

Rejeitamos este uso indevido do secularismo, que é parte de uma longa 
série de ataques: anti-véu, anti-niqab, "debate sobre a identidade 

nacional", estigma das "orações nas ruas", minaretes e do menu "halal",  

"o abate de ovelhas" e o "demasiado número de muçulmanos ", “debate 
sobre o Islã", rebatizado de "debate sobre o secularismo", apelos a uma 

proibição geral do véu aos usuários dos serviços públicos e funcionários 

de empresas privadas com missão de serviço público, depois a todos os 
funcionários ...

81
 

 

                                                             
80 Circulaire ministérielle de la rentrée 2012 (27 de março): “Il est recommandé de rappeler dans le règlement 

intérieur que les principes de laïcité de l´enseignement et de neutralité du servisse public sont pleinement 

applicables au sein des établissement scolaires publics. Ces príncipes permettent notamment d´empêcher que 

les parents d´élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions 

religieuses, politiques ou philosophiques lorqu´ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages 

scolaires.” (apud  Observatoire de la Laïcité, 2013, p. 84).   

 
81Tradução livre. Original em francês: “Depuis la loi du 15 mars 2004 interdisant l'école publique aux élèves 

musulmanes portant le foulard, des exclusions se sont multipliées, non seulement à l’encontre des élèves 

mais aussi à l'encontre des mères d'élèves, que ce soit pour l'accompagnement des sorties scolaires ou pour la 
participation à des réunions au sein de l'école. Ces mesures obéissent à une même logique de stigmatisation 

et d'exclusion, em rupture complete avec les príncipes laïques tels qu'ils ont été fixés par la loi de 1905 et les 

lois Ferry-Goblet sur l'école. Nous refusons ce détournement de la laïcité, qui s'inscrit dans une série 

interminable d'offensives: loi anti-foulard, loi anti-niqab, "débat sur l'identité nationale", stigmatisation des 

"prières de rue", des minarets et des menus "halal", invectives sur "l'égorgement du mouton" et le "trop grand 

nombre" de musulmans, "débat sur l'Islam" rebaptisé "débat sur la laïcité", appels à généraliser l’interdiction 

du foulard aux usagères des services publics et aux salariées des entreprises privées ayant mission de service 

public puis à toutes les salariées...” Disponível em: http://www.mamans-toutes-egales.com/. Acesso em 08 de 

setembro de 2013.   

 

http://www.mamans-toutes-egales.com/
http://www.mamans-toutes-egales.com/
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E as propostas não se limitam ao cuidado e educação das crianças. O próprio 

Hollande sugeriu que pode ser também necessária uma lei para limitar os símbolos 

ostensivos em empresas privadas onde há contato com o público. Símbolo da atualidade 

das discussões relacionadas ao princípio da laïcité, em abril de 2013, foi oficialmente 

instalado o “Observatório da Laïcité”, para auxiliar o governo na tomada de decisões 

políticas. Formalmente criado em 2007, apenas em 2013 o Observatório teve seus 

membros nomeados.
82

 Espera-se que, nos próximos meses, apresente um relatório sobre 

como estabelecer uma nova lei que restrinja o uso do véu e de símbolos religiosos em 

creches privadas.  

O Observatório deverá examinar também a proposta do Alto Conselho para 

Integração
83

 de estender a limitação ao uso dos símbolos religiosos considerados 

ostensivos às universidades. A proposta encontra-se presente em um relatório confidencial, 

“Projet d´avis Expression Religieuse et Laïcité dans les establissements publics 

d´enseignement supérieur em France”,  levado a conhecimento do público pelo jornal Le 

Monde, em 10 de agosto de 2013 (LE BARS, 2013).  O documento justifica a proposta nos 

termos de que, nos últimos anos, se observa um “crescimento em frequência nas 

instituições universitárias de reivindicações comunitaristas, mais comumente de caráter 

religioso, que prejudicam a prática da laïcité e deixam às vezes as autoridades 

desamparadas quanto às respostas a dar”. Dentre os exemplos trazidos como evidência 

deste avanço comunitarista, são citados: demandas de derrogação para justificar ausência 

(como no não comparecimento a exames em dias de festas religiosas), o porte de símbolos 

religiosos que indicam uma filiação religiosa, atos de proselitismo, a recusa à convivência 

mista (tanto pelos estudantes como pelos professores), exigência de respeito a restrições 

alimentares, a contestação ao conteúdo ensinado e a solicitação de lugares de culto ou de 

reunião para fins comunitários (HCI, 2013). Em relação à proposta do HCI, o Ministro do 

                                                             
82 Cabe lembrar que a ativação das funções do Observatório foi uma das recomendações da Assembleia 

Nacional, em seu relatório de nº 2262.  

83 Em 3 de setembro de 2013, após a publicização do relatório, o Alto Conselho para Integração anunciou o 
fim de suas atividades: “Depuis le 24 décembre 2012, le Président et les membres du collège du Haut Conseil 

à l’intégration ne sont plus en fonction. A compter de cette date et en l’absence de collège, le HCI n’est donc 

plus en situation d’émettre des avis, ni de publier des rapports.Le rôle, l’organisation et les attributions du 

Haut Conseil à l’intégration seront redéfinis à l’issue de la réflexion engagée par le Gouvernement visant à la 

refondation de la politique d’intégration. Eu égard aux travaux engagés, les agents affectés au HCI 

contribuent à ce travail.A l’issue de cette réflexion, des propositions seront formulées pour déterminer 
notamment les modalités de gouvernance de la politique d’intégration en France.” Disponível em: 

http://www.hci.gouv.fr/AVERTISSEMENT.html. Acesso em 05 de abril de 2014. 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/refondation-de-la-politique-d-integration
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/refondation-de-la-politique-d-integration
http://www.hci.gouv.fr/AVERTISSEMENT.html
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Ensino Superior, Geneviève Fioraso, pediu cautela: “não façamos uma polêmica sobre um 

assunto que não o é” (VOILE/FAC [...], 2013). Esta proposta, entretanto, recebeu apoio de 

organizações como “Ni Putes, Ni Soumises” (2013b): 

A lei de março de 2004 interditando os signos religiosos nos 
estabelecimentos secundários, lei que a NPNS apoiou e contribuir para 

estabelecer, foi uma boa lei na opinião de todos, diminuindo as tensões 

no seio dos estabelecimentos. NPNS deseja o mesmo para a 

Universidade.
84

 

  

Em 25 de julho de 2013, em seguida aos protestos que levaram a novas discussões 

sobre a lei de 11 de outubro de 2010, a NPNS manifestou seu “profundo apego à lei de 

2011 sobre a dissimulação da face.” (2013a). Os textos da organização, nas duas 

oportunidades, apresentam o mesmo título: “a lei para todos, a fé para si.” 

As propostas de reforço ao corpo legal que restringe o uso do véu muçulmano 

parecem contar com apoio da maioria dos franceses. De acordo com sondagem BVA, 

realizada nos dias 21 e 22 de março de 2013, 86% dos franceses são favoráveis a uma lei 

que proíba o porte de todo símbolo visível de conotação religiosa ou política nos lugares 

em que se atendem crianças, como escolas e creches, sejam estas públicas ou privadas 

(12% declararam-se contra esta medida). Ao mesmo tempo, 83% afirmaram-se pró uma 

legislação que estenda esta limitação às empresas privadas (enquanto 16% são contra). 

(LOI [...], 2013). Outra pesquisa, encomendada pelo jornal de direita Le Figaro ao Institut 

français d´opinion publique, indicou que 78% dos franceses afirmam-se contra o porte do 

véu nas classes das universidades (BEYER; LECLERC, 2013). 

Em 2011, o Pew Research Center publicou relatório que indica que, no período 

entre o meio de 2006 e o meio de 2009, a França e a Sérvia foram os únicos países 

europeus em que houve aumento substancial das restrições religiosas protagonizadas pelos 

governos. No caso da França, este resultado correspondeu, principalmente, à então 

discussão sobre a possibilidade de proibição do uso do véu integral nos espaços públicos, 

assim como a referência, por oficiais do governo, a grupos religiosos minoritários como 

                                                             
84Tradução livre. Original em francês: “La loi de mars 2004 interdisant les signes religieux dans les 

établissements du secondaire, loi que NPNS a soutenue et contribué à établir, a été une bonne loi de l’avis de 

tous, apaisant les tensions au sein des établissements. NPNS souhaite qu’il em soit de même à l’Université.”.  
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seitas. A França e a Grécia, de acordo com o relatório, seriam, à época, os países da Europa 

Ocidental com mais alto nível de restrição religiosa governamental.
85

 

Diante destas evidências, é possível afirmar que um novo capítulo dos affaires des 

foulards, que sucede a controvérsia sobre o uso do véu integral nos espaços públicos, já se 

desenvolve. Mas estas medidas não se referem especificamente ao Islã, já questionou 

Christophe Crépin, responsável de comunicação da UNSA-Polícia. A resposta pode vir do 

Ministério do Interior "Em forte maioria, é o véu islâmico que é a causa do controle”. 

(CHRISAFIS, 2013b).  

 Nos protestos em Paris, em julho de 2013, uma manifestante, usando um véu com a 

estampa da bandeira da França, levava um cartaz com a seguinte mensagem: “Le voile 

devant vos yeux est beaucoup plus dangereux que levoile sur mês cheveux.” (“O véu à 

frente dos seus olhos é muito mais perigoso que o véu sobre os meus cabelos”) 

(CHRISAFIS, 2013b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
85No caso da França, além da restrição ao uso do véu nos espaços públicos, o relatório cita a pressão exercida 

pelo governo francês em relação a grupos religiosos considerados seitas, como os Cientologistas. Em um 

caso envolvendo a Igreja da Cientologia, um promotor público propugnou que se declarasse o seu caráter 

criminoso (THE PEW RESEARCH CENTER, Rising Restrictions on Religion, p. 20). 
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CONCLUSÕES 

 

O estudo do caso permitiu uma rica investigação do ponto de vista dos direitos 

humanos, mas não pelas razões imaginadas. Ao iniciar a pesquisa, esperava-se encontrar 

um grande debate acerca das tensões entre os direitos humanos e seus múltiplos 

fundamentos. Diferentemente dos debates anteriores sobre o uso do véu na França, de 

1989, 1994 e 2004, centrados no princípio da laïcité, a controvérsia sobre o véu integral foi 

impulsionada, nos discursos políticos (representados principalmente pelo relatório da 

Assembleia Nacional) pelas ideias de dignidade humana e proteção da mulher. E esta 

perspectiva foi confrontada pela reivindicação de outros direitos, como as liberdades 

religiosa, cultural e o princípio de não discriminação. O que se verificou, contudo, foi, ao 

longo do percurso dos debates, a retirada dos argumentos de direitos humanos da 

controvérsia. Se, na análise da Comissão Nacional Consultiva de Direitos Humanos, 

primeiro documento, prepondera a reflexão sobre estes argumentos de direitos humanos, a 

própria Assembleia Nacional, que, inicialmente, endossa esta perspectiva, termina por 

refutá-la. 

 De um lado, foram desqualificadas as justificativas de oposição à lei com base nos 

direitos de liberdade religiosa e cultural. Para a não aceitação da primeira, alegou-se que o 

véu integral não era um símbolo religioso. Ao argumento da liberdade cultural, afirmou-se 

que representava uma demanda dos “comunitaristas”. De outro lado, o próprio argumento 

de proteção da mulher e defesa da dignidade terminou por sucumbir, ante a 

impossibilidade de ser utilizado contra uma prática majoritariamente reivindicada como 

voluntária. Quanto ao argumento de não discriminação, embora não tenha sido 

desqualificado, foi invertido. Isto porque, sob esta perspectiva, não se tratou de considerar 

as possíveis implicações de uma lei para as mulheres de véu integral, ou para ao conjunto 

da comunidade muçulmana. Ao revés, o argumento desenvolvido foi o de que a proibição 

ao uso do véu integral era uma medida compatível com o princípio de não discriminação, 

no sentido de que evitaria que todos os muçulmanos fossem associados a uma minoria 

extremista – no caso, representada por estas mulheres de niqab. Ao mesmo tempo, este 

princípio de não discriminação foi consultado do ponto de vista da redação da lei – 

preferindo-se o termo “dissimulação da face” que “uso do véu integral”, na sua versão 
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final. Feita a redação nestes termos, desejava-se impedir que a legislação fosse considerada 

discriminatória por se reportar exclusivamente às mulheres muçulmanas.  

Ao final, foi o fundamento de ordem pública, sugerido pela Assembleia Nacional e 

visto com reticência pelo Conselho de Estado, que permitiu o Conselho Constitucional 

validar a lei contra a “dissimulação da face”. Assim, mais do que iluminar o embate entre 

direitos humanos, esta investigação evidenciou de que forma uma controvérsia de direitos 

humanos é transformada em questão de ordem pública. Esta operação, conforme o estudo 

revelou, somente pôde ser realizada através da mudança da qualificação dada à mulher 

muçulmana, que inicialmente é identificada à posição de vítima, mas passa a assumir o 

papel de ameaça. Um dos principais reflexos desta nova dimensão, como visto, é a própria 

noção de consentimento. A discussão sobre se o uso do véu integral é voluntário ou não 

passa a ser irrelevante, na medida em que a mulher muçulmana assume o papel de sujeito 

violento.  

O recém-desenvolvido conceito de ordem pública imaterial vem ao auxílio desta 

perspectiva, explorando-a ao limite. Com efeito, ao contrário da ordem pública em sentido 

material, não exige o estabelecimento de limites temporais e materiais. Através deste 

conceito aberto, até mesmo a noção de proporcionalidade é relativizada. Se, no caso da 

dimensão de segurança da ordem pública em seu sentido clássico, a verificação de uma 

ameaça efetiva é uma exigência, quais seriam os limites da ideia de “violência simbólica”, 

associada a esta nova concepção de ordem pública?  

Ademais, este novo conceito socorre os defensores da lei em outro sentido. Cabe 

lembrar que este estudo se iniciou a partir da exploração da relação da França com a 

diversidade, e, particularmente, com suas fronteiras. A retrospectiva revelou que, com uma 

presença imigrante advinda das ex-colônias que já atravessa gerações, os principais 

desafios neste campo não são os das fronteiras externas, mas o que Rossana Reis chamou 

de “fronteira desterritorializada”. O fato é que, diante do indicado pelas pesquisas 

conduzidas pelos próprios órgãos do governo, revelou-se forçoso admitir que o uso do véu 

integral é um fenômeno protagonizado por mulheres francesas. Desse modo, as sugestões 

de restrições à nacionalidade ou permanência, parte do campo de fronteiras externas ou 

controle dos fluxos migratórios, não foram consideradas respostas suficientes para esta 

prática. E é a esta lacuna que o a ordem pública imaterial oferece uma possibilidade. O que 
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significa esta ideia de “desconhecimento das exigências mínimas da sociedade” ou 

“negação de reciprocidade”, que não uma das fronteiras desterritorializadas da nação?  

É neste sentido que o estudo de caso revela o entrelaçamento das duas controvérsias 

envolvidas no caso do véu integral: de um lado, argumentos de direitos humanos; de outro, 

discussões sobre a presença dos imigrantes e seus descendentes e as fronteiras da nação. 

Como visto, estas controvérsias são constituintes de uma mesma retórica de “Democracia 

Sexual”, aludida por Éric Fassin, que, a partir de uma política voltada exclusivamente para 

as mulheres muçulmanas, valida a ideia de “conflito de civilizações” sob a perspectiva de 

gênero. “A missão parlamentar jamais teve como objetivo proibir o uso do véu integral. É 

um elemento de debate entre outros sobre a questão mais geral do lugar do Islã na França”, 

declarou André Gérin, presidente da Missão da Assembleia Nacional sobre o porte do véu 

integral, quando questionado sobre a necessidade da lei (LARQUIER, 2009). 

Representantes principais do discurso de que o creuset francês está quebrado, pois os 

descendentes dos imigrantes das ex-colônias não seriam assimiláveis como aqueles 

advindos de outros fluxos migratórios, não surpreendente que estas mulheres sejam as 

principais vítimas das agressões islamofóbicas. Também neste sentido podem ser 

compreendidas as novas polêmicas que desejam expandir as limitações ao uso do véu 

muçulmano, mesmo em sua modalidade simples. Às fronteiras internas de uma nação, não 

são dados os limites. 
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ANEXO I: LEI Nº 1192/2010  

 
 

Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans 

l'espace public (1) 
 

NOR: JUSX1011390L  

Version consolidée au 11 avril 2011  

 

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1  

 

Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. 

Article 2  

 

I. ― Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques 

ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. 

II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou 

autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des 

raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques 

sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. 

Article 3 

 

La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de l'amende prévue 

pour les contraventions de la deuxième classe. 

L'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l'article 131-16 du 

code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende. 

Article 4 

A modifié les dispositions suivantes : 

 Crée Code pénal - Section 1 ter : De la dissimulation forcée du ... (V) 

 Crée Code pénal - art. R225-4-10 (V) 

Article 5 

 

Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la 

promulgation de la présente loi. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AE57CC80D18A6755D854BBB1CEB6E04.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417264&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AE57CC80D18A6755D854BBB1CEB6E04.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417264&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6AE57CC80D18A6755D854BBB1CEB6E04.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idSectionTA=LEGISCTA000022913252&dateTexte=20131017&categorieLien=id#LEGISCTA000022913252
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AE57CC80D18A6755D854BBB1CEB6E04.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000022913250&dateTexte=20131017&categorieLien=id#LEGIARTI000022913250
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Article 6 

 

La présente loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République. 

Article 7  

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi dix-

huit mois après sa promulgation. Ce rapport dresse un bilan de la mise en œuvre de la 

présente loi, des mesures d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics et des 

difficultés rencontrées. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 11 octobre 2010. 

Nicolas Sarkozy  

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

François Fillon 

La ministre d'Etat, garde des sceaux, 

ministre de la justice et des libertés, 

Michèle Alliot-Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

ANEXO II: CNCDH (resumo do parecer)
86

 

 

Avis sur le port du voile intégral  

La CNCDH ne se prononce pas favorablement à une interdiction générale du port du voile 

intégral. Elle prend la mesure des difficultés qu'implique ce phénomène mais rappelle au 

Gouvernement que les exigences de l'ordre public se concilient avec celles de la liberté 

individuelle. 

La CNCDH a essayé d'apporter sa contribution au débat fébrile qui a entouré l'élaboration 

de la loi sur le port du voile intégral en jouant la carte de l'apaisement. Elle rappelle qu'une 

mission d'information parlementaire sur la question a été créée, laquelle se charge d'établir 

un état des lieux de la pratique du voile intégral en France. 

La Commission cherche à rappeler les principes fondamentaux à l'aune desquels la 

réflexion sur ce sujet épineux mérite d'être menée. Ainsi, si le problème ici est bien de 

concilier les libertés individuelles avec les exigences de sécurité, il convient de souligner 

que la liberté est le principe et l'interdiction, l'exception, et qu'en terme de conciliation, les 

principes de nécessité et de proportionnalité sont de rigueur. A cet égard, la Commission 

n'est pas favorable à une loi prohibant de manière générale et absolue le port du voile 

intégral. Elle indique qu'il existe déjà des réglementations en matière d'ordre public et de 

neutralité des services publics et que si des actions méritent d'être menées aujourd'hui, ce 

doit être sur le terrain des causes et non des effets du fondamentalisme. 

La Commission est consciente des problématiques sous-jacentes qui procèdent de 

l'ensemble de la question ; si elle ne manque pas de réitérer son soutien aux femmes 

victimes de violences, elle préconise des efforts de dialogue, de pédagogie et d’éducation 

aux droits de l’homme afin de renforcer le vouloir vivre ensemble selon les principes 

républicains. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 Resumo oficial do parecer da CNCDH. Disponível em: http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-

port-du-voile-integral. Acesso em 1 de outubro de 2013.  

http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-port-du-voile-integral
http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-port-du-voile-integral
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ANEXO III: ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 

La numérotation tient compte de la suppression des propositions initialement numérotées 

7, 8 et 18.  

Proposition n° 1: 

—  Adopter une résolution condamnant le port du voile intégral comme contraire aux 

valeurs de la République, affirmant le soutien de la représentation nationale aux efforts 

engagés par les acteurs de terrain pour combattre cette pratique, condamnant les 

discriminations et les violences faites aux femmes et affirmant la solidarité de la France à 

l’égard des femmes qui en sont victimes de par le monde ; 

—  Diffuser cette résolution par voie de circulaire afin de la porter à la connaissance des 

agents publics.  

Proposition n° 2: Permettre largement des actions de médiation à l’attention des femmes 

portant le voile intégral et de leur entourage, afin de comprendre leurs motivations, en 

établissant des protocoles rassemblant tous les acteurs concernés. 

Proposition n° 3: Renforcer la formation civique délivrée dans le cadre du contrat 

d’accueil et d’intégration en l’inscrivant dans le moyen terme. 

Proposition n° 4: Généraliser la formation des agents en contact direct avec les usagers 

aux règles de la laïcité et à la gestion des incivilités. 

Proposition n° 5: Mettre en œuvre la proposition n° 18 du rapport de la mission 

d’évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, 

qui vise à prévenir les violences sexistes à l’école et à former les enfants à l’égalité femme-

homme et à la mixité. 

Proposition n° 6: Donner tout son rôle à l’Observatoire de la laïcité, créé en 2007. 

Proposition n° 7: Engager une réflexion quant aux moyens d’assurer une juste 

représentation de la diversité spirituelle. 

Proposition n° 8: Donner instruction aux services de l’État de signaler systématiquement 

au président du conseil général les situations de mineures portant le voile intégral, dans le 

cadre de la protection des mineurs en danger.  

Proposition n° 9: Prévoir la création d’un délit de violences psychologiques au sein du 

couple. 

Proposition n° 10: Compléter l’article 24, alinéa 9, de la loi du 29 juillet 1881 pour y 

introduire la provocation à l’atteinte à la dignité de la personne. 
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Proposition n° 11: Demander à la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de 

lutte contre les dérives sectaires) de dresser un état des lieux des éventuelles dérives 

sectaires qui pourraient avoir lieu dans l’entourage des personnes portant le voile intégral 

et dont ce dernier pourrait être le révélateur. 

Proposition n° 12: Prendre en compte, dans les demandes d’asile, la contrainte à porter le 

voile intégral comme indice d’un contexte plus général de persécution. 

Proposition n° 13: Afin de conforter les agents publics, adopter une disposition interdisant 

de dissimuler son visage dans les services publics. 

Proposition n° 14: 

—  Modifier les articles L. 211-2-1 et L. 411-8 du code de l’entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin de mentionner « l’égalité entre les hommes et 

les femmes et le principe de laïcité » parmi les valeurs que doivent connaître les personnes 

désirant se voir délivrer un visa de long séjour ou désirant bénéficier du regroupement 

familial ; 

—  Modifier l’article L. 314-2 du CESEDA afin de refuser la délivrance d’une carte de 

résident aux personnes qui manifestent une pratique radicale de leur religion, incompatible 

avec les valeurs de la République, en particulier le principe d’égalité entre hommes et 

femmes, ceci étant considéré comme un défaut d’intégration. 

Proposition n° 15: Introduire aux articles 21-4 et 21-24 du code civil relatifs à 

l’acquisition de la nationalité française une disposition explicitant qu’est considéré comme 

un défaut d’assimilation le fait de manifester une pratique radicale de sa religion, 

incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, notamment avec le 

principe d’égalité entre les hommes et les femmes. 

Concernant une loi interdisantde dissimuler son visage dans l’espace public, la 

conclusion du rapport indique : 

« À ce stade du débat dans notre pays, la mission ne peut que constater que, tant en son 

sein que parmi les formations politiques représentées au Parlement, il n’existe pas – en tout 

cas pour l’heure – d’unanimité pour l’adoption d’une loi d’interdiction générale et absolue 

du voile intégral dans l’espace public. Une grande partie des membres de la mission est 

favorable à une loi d’interdiction du voile intégral, comme de tout vêtement masquant 

entièrement le visage, dans l’espace public, sur le fondement de la notion d’ordre public. 

C’est le sens des contributions individuelles des membres, qui figurent en annexe du 

présent rapport.[…] 

« Le débat est désormais ouvert. À chacun de s’en emparer, aux formations politiques de 

trouver une voie de passage qui permette au pays de faire front face à ce défi. Si un 

consensus est une vue bien trop idéale, un large accord républicain est à portée de main. » 
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ANEXO IV: Conseil d´Etat (resumo parecer)
87

 

 
Étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral 

 

Par lettre de mission du 29 janvier 2010, le Premier ministre a demandé au Conseil d’Etat 

d’étudier « les solutions juridiques permettant de parvenir à une interdiction du port du 

voile intégral », qui soit « la plus large et la plus effective possible » tout en rappelant la 

nécessité de « ne pas blesser nos compatriotes de confession musulmane ». C’est donc 

dans le strict cadre de cette demande juridique, c’est-à-dire indépendamment de 

toute considération sur l’opportunité de légiférer en ce sens, que le Conseil d’Etat a 

procédé à l’étude demandée.  

Alors qu’existent d’ores et déjà des dispositions contraignantes mais partielles, il est 

apparu au Conseil d’Etat qu’une interdiction générale et absolue du port du voile 

intégral en tant que tel ne pourrait trouver aucun fondement juridique incontestable.  
Il a donc également examiné la possibilité d’une interdiction de la dissimulation du visage, 

quelle que soit la tenue adoptée. Même dans cette perspective élargie, une interdiction dans 

l’ensemble de l’espace public se heurterait encore à des risques juridiques sérieux au 

regard des droits et libertés garantis constitutionnellement et conventionnellement. En 

revanche, le Conseil d’Etat est d’avis que la sécurité publique et la lutte contre la fraude, 

renforcées par les exigences propres à certains services publics, seraient de nature à 

justifier des obligations de maintenir son visage à découvert, soit dans certains lieux, soit 

pour effectuer certaines démarches. 

 

1. DE NOMBREUSES DISPOSITIONS CONDUISENT D’ORES ET DEJA A 

PROHIBER OU A DISSUADER, DANS CERTAINS CAS, DES PRATIQUES DE 

PORT DU VOILE INTEGRAL, VOIRE, PLUS GENERALEMENT, DE 

DISSIMULATION DU VISAGE. 

a) Ces pratiques sont déjà prohibées dans deux situations : 

 pour les agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, au nom du principe de laïcité ; 

 dans les établissements d’enseignement public (loi du 15 mars 2004) : le port du voile 

intégralest interdit en milieu scolaire, là encore au nom du principe de laïcité. 

Par ailleurs, le port du voile intégral peut être interdit pour les salariés et les personnes qui 

fréquentent les locaux d’entreprise, sur décision du chef d’établissement motivée par le 

souci 

d’assurer son bon fonctionnement. 

 

b) Certains dispositifs, reposant déjà sur des considérations de sécurité publique ou 

de lutte contre la fraude, imposent également l’identification ponctuelle des personnes 

et impliquent donc que celles-ci découvrent leur visage. Ils résultent tantôt de 

dispositifs législatifs ou réglementaires, tantôt d’instructions de service.  

Tel est le cas : 

                                                             
87 Resumo oficial do parecer do Conselho de Estado. Disponível em: http://www.conseil-etat.fr/fr/rapports-

et-etudes/possibilites-juridiques-d-interdiction-du-port-du-voile-integral.html. Acesso em 2 de outubro de 

2013. 

http://www.conseil-etat.fr/fr/rapports-et-etudes/possibilites-juridiques-d-interdiction-du-port-du-voile-integral.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/rapports-et-etudes/possibilites-juridiques-d-interdiction-du-port-du-voile-integral.html
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 des contrôles d’identité et des vérifications d’identité prévus par le code de procédure 

pénale ; 

 des règles propres à la réalisation des documents d’identité (photographies tête nue) ; 

 de l’accomplissement de certaines démarches officielles (mariage, vote, remise des enfants 

à l’école…) ; 

 de l’accès à certains lieux, lorsque des motifs de sécurité l’exigent (cela a été expressément 

jugé pour les consulats ou l’accès aux salles d’embarquement d’aéroports) ; 

 de l’accès à des lieux ou à des services réglementés, lorsque l’identification de la personne 

ou des vérifications liées à des caractéristiques objectives sont nécessaires (comme, par 

exemple, l’âge dans les débits de boissons). Le refus de découvrir son visage est alors 

susceptible de justifier le refus d’accès ou de délivrance du service. 

c) En revanche, le fait de contraindre au port du voile intégral ou à la dissimulation du 

visage ne peut être appréhendé qu’indirectement par les incriminations « de droit commun 

» telles que la violence ou la menace avec ordre de remplir une condition, et, si la 

proposition de loi sur les violences faites aux femmes actuellement en discussion était 

adoptée, le délit de violences psychologiques au sein du couple. 

 

Il existe donc un ensemble hétérogène de prescriptions ou d’interdictions, qui fait 

apparaître que la France est d’ores et déjà, au sein des démocraties comparables, l’un des 

Etats les plus restrictifs à l’égard de ces pratiques. 

 

2. UNE INTERDICTION GENERALE DU PORT DU VOILE INTEGRAL EN 

TANT QUE TEL OU DE TOUT MODE DE DISSIMULATION DU VISAGE DANS 

L’ENSEMBLE DE L’ESPACE PUBLIC SERAIT EXPOSEE A DE SERIEUX 

RISQUES AU REGARD DE LA CONSTITUTION ET DE LA CONVENTION 

EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES 

LIBERTES FONDAMENTALES. 

Le Conseil d’Etat a procédé à l’examen des différents principes qui seraient susceptibles de 

fonder une interdiction du port du voile intégral dans l’espace public ou, plus 

généralement, de 

la dissimulation du visage. 

 

a) Une interdiction générale du seul voile intégral serait soumise à de fortes 

incertitudes 

juridiques. 

Aucun fondement n’est apparu juridiquement incontestable au Conseil d’Etat pour 

procéder à 

une telle prohibition. 

  Le Conseil d’Etat écarte tout d’abord résolument le principe de laïcité comme 

fondement d’une éventuelle interdiction. La laïcité s’applique principalement, en effet, 

dans la relation entre les collectivités publiques et les religions ou les personnes qui s’en 

réclament. Elle s’impose directement aux institutions publiques, ce qui justifie une 

obligation de neutralité pour les agents publics dans l’exercice de leurs missions. En 

revanche, elle ne peut s’imposer directement à la société ou aux individus qu’en raison des 

exigences propres à certains servicespublics (comme c’est le cas des établissements 

scolaires). 
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  Le principe de dignité de la personne humaine et celui de l’égalité entre les femmes et 

les hommes, même s’ils trouvent tous les deux des fondements constitutionnels solides 

et des applications jurisprudentielles très fortes, pourraient difficilement s’appliquer 

en l’espèce. ·   

   

- S’agissant de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ce principe, pour 

fondamental qu’il soit, n’a pas paru trouver un point d’application indiscutable pour fonder 

une interdiction générale du port du voile intégral. Le principe de dignité fait en effet 

l’objet d’acceptions diverses, et, notamment, de deux conceptions susceptibles de 

s’opposer ou de se limiter mutuellement : celle de l’exigence morale collective de la 

sauvegarde de la dignité, le cas échéant, aux dépens du libre-arbitre de la personne (qui 

trouve une traduction jurisprudentielle dans la décision du Conseil d’Etat du 27 octobre 

1995, Commune de Morsang-sur-Orge, relative à l’interdiction des « lancers de nains ») et 

celle de la protection du libre arbitre comme élément consubstantiel de la personne 

humaine, qui a connu une importante consécration dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme. La Cour a ainsi consacré un « principe d’autonomie 

personnelle » selon lequel chacun peut mener sa vie selon ses convictions et ses choix 

personnels, y compris en se mettant physiquement ou moralement en danger, dès lors que 

cette attitude ne porte pas atteinte à autrui. Cet élément doit être rapproché du fait qu’une 

majorité des femmes concernées, selon le ministère de l’intérieur, le feraient 

volontairement.·  

 

- Quant au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, en dépit là encore d’une 

forte consécration, il serait difficile d’en faire application en l’espèce. Opposable à autrui, 

il n’a pas, en revanche, vocation à être opposé à la personne elle-même, c’est-à-dire à 

l’exercice de sa liberté personnelle, laquelle peut la conduire à adopter volontairement un 

comportement contraire à ce principe. 

 

En dépit de leur forte assise juridique, ces fondements n’apparaissent pas juridiquement 

permettre l’interdiction du port du voile intégral, faute de pouvoir s’appliquer à des 

personnes qui ont choisi délibérément le port du voile intégral. Le Conseil d’Etat ne peut 

donc les recommander comme fondements juridiques d’une interdiction générale. 

  De même, la sécurité publique ne pourrait pas fonder une interdiction générale du 

seul voile intégral, aucun trouble spécifique ne lui étant associé en tant que tel. 

  Enfin, une interdiction limitée au voile intégral serait fragile au regard du principe 

de non discrimination, et vraisemblablement délicate à mettre en oeuvre. 

 

b) Le Conseil d’Etat a donc examiné la possibilité juridique d’interdire de façon 

générale la dissimulation du visage dans l’espace public. 
Il a pris en compte, à cet égard, les exigences de l’ordre public. Mais les significations 

juridiques de cet objectif de valeur constitutionnelle diffèrent. Ses trois piliers traditionnels 

sont la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique, seule la première 

pouvant être invoquée en l’espèce. L’ordre public comporte aussi, en vertu de la 

jurisprudence constitutionnelle, une finalité particulière qui est celle de la lutte contre la 

fraude, laquelle peut impliquer la lutte contre la dissimulation des personnes, voire 

l’exigence de leur identification. 

En outre, l’ordre public comprend une dimension, souvent qualifiée de « non-matérielle », 

qui englobe historiquement les « bonnes moeurs », le « bon ordre » ou la dignité. Mais cet 
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ordre public non matériel, pour les raisons précédemment indiquées, ne peut à lui seul 

servir de fondement à une interdiction générale de la dissimulation du visage. 

Le Conseil d’Etat a donc envisagé une conception renouvelée et élargie de l’ordre public,  

qui serait défini comme les règles essentielles du vivre-ensemble. Celles-ci pourraient 

impliquer, dans notre République, que, dès lors que l’individu est dans un lieu public au 

sens large, c’est-àdire dans lequel il est susceptible de croiser autrui de manière fortuite, il 

ne peut dissimuler son visage au point d’empêcher toute reconnaissance. 

Mais le Conseil d’Etat a été conduit à écarter ce fondement. Outre qu’une telle définition 

n’a jamais fait l’objet d’une quelconque formulation juridique, et serait de ce fait sans 

précédent, elle serait également contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui 

retient une définition traditionnelle de l’ordre public, y compris dans ses décisions les plus 

récentes, et elle ouvrirait un espace de contrainte collective aux conséquences incertaines. 

3. DANS CES CONDITIONS, SEULE LA SECURITE PUBLIQUE, COMPOSANTE 

DE L’ORDRE PUBLIC, ET L’EXIGENCE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

POURRAIENT FONDER UNE INTERDICTION, MAIS UNIQUEMENT DANS 

DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE TEMPS ET DE LIEUX. 

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a estimé que l’obligation de découvrir son visage 

pourrait, de manière solide sur le plan juridique, être consacrée par deux dispositifs.  

  Le premier consisterait à affirmer et à étendre les possibilités d’interdiction de la 

dissimulation du visage pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, 

dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police générale du préfet et, le cas échéant, du 

maire. Audelà, et dans la mesure où ces pouvoirs de police générale n’ont pas 

nécessairement vocation à s’exercer dans tous les lieux ouverts au public, il pourrait être 

envisagé de confier au préfet un pouvoir de police spéciale portant précisément sur 

l’interdiction de dissimulation du visage et susceptible d’être exercé en tout lieu ouvert au 

public, dès lors que la sauvegarde de l’ordre public l’exige, en fonction des circonstances 

locales (par exemple pour l’accès aux banques, aux bijouteries ou pour certaines rencontres 

sportives ou conférences internationales). 

  Le second dispositif consisterait à proscrire la dissimulation du visage dans deux 

hypothèses : 

 

1. lorsque l’entrée et la circulation dans certains lieux, compte tenu de leur nature ou des 

exigences attachées au bon fonctionnement des services publics, nécessitent des 

vérifications relatives à l’identité ou à l’âge. Dans ces lieux, qui seraient définis par voie 

législative ou par voie réglementaire selon le cas, l’obligation serait permanente. On peut 

notamment songer aux tribunaux, aux bureaux de vote, aux mairies pour les cérémonies de 

mariage et les démarches relatives à l’état civil, à la remise des enfants à la sortie de 

l’école, aux lieux où sont délivrées des prestations médicales ou hospitalières, ou encore au 

déroulement d’examens ou de concours, y compris dans les enceintes universitaires.  

 

2. lorsque la délivrance de certains biens ou services impose l’identification des individus 

et, par suite, l’obligation pour ceux-ci de découvrir à cette occasion leur visage (achat de 

produits dont la vente est prohibée en deçà d’un certain âge ou devant donner lieu, en 

raison des moyens de paiement employés, à une identification).  

Une telle mesure, sous réserve des dérogations nécessaires, invite donc les pouvoirs 

publics à décider dans quelles hypothèses il leur apparaît opportun de prévoir une 
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obligation de découvrir son visage, la loi renvoyant à d’autres textes la détermination de 

lieux ou de situations où s’appliquerait une telle prescription. 

Enfin, s’agissant des sanctions, le Conseil d’Etat a distingué deux cas de figure : 

 S’agissant des personnes qui dissimuleraient leur visage en méconnaissance des 

interdictions édictées, le Conseil d’Etat propose de créer une injonction de se soumettre à 

une médiation organisée par un organisme agréé, à titre de peine principale ou, si le juge 

l’estime nécessaire, de peine complémentaire à une amende. Ses modalités pourront être 

adaptées en fonction des motifs et de la nature de la dissimulation : il est clair qu’on ne 

peut traiter le problème du voile intégral comme celui des cagoules. 

 Quant aux instigateurs, le Conseil d’Etat a envisagé une incrimination pénale spécifique 

qui porterait sur le fait d’imposer à autrui par violence, menace, contrainte, abus de 

pouvoir ou abus d’autorité, de se dissimuler le visage en public, en raison de son 

appartenance à une catégorie de personnes, notamment à raison du sexe. La peine 

envisageable serait ici plus lourde puisqu’il s’agirait d’instituer un délit. Le juge pourrait 

également décider, à titre de peine complémentaire, de prononcer l’injonction de médiation 

sociale. 

 

Le Conseil d’Etat a traduit ces dispositifs en formulations juridiques envisageables, sans 

pour 

autant énoncer de propositions, seuls les pouvoirs publics étant compétents en la matière. 
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ANEXO V: Conseil Constitutionnel (Decisão) 

N° 2010-613 DC du 07 octobre 2010 

 

Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public  

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 septembre 2010, par le président de 

l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 

61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi interdisant la dissimulation du visage dans 

l'espace public.  

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,  

Vu la Constitution ;  

 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel ;  

 

Le rapporteur ayant été entendu ;  

1. Considérant que le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat défèrent 

au Conseil constitutionnel la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ; 

qu'ils n'invoquent à l'encontre de ce texte aucun grief particulier ;  

 

2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée dispose : « Nul ne peut, dans l'espace 

public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » ; que l'article 2 de la même loi 

précise : « I. Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies 

publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. - II. 

L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée 

par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de 

santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, 

de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles » ; que son article 3 prévoit que 

la méconnaissance de l'interdiction fixée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour 

les contraventions de la deuxième classe ;  

 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : 

ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent 

aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent 

être déterminées que par la loi » ; qu'aux termes de son article 5 : « La loi n'a le droit de 

défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne 

peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ; qu'aux 

termes de son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 

pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » ; qu'enfin, aux 

termes du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La loi garantit à la 

femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » ;  

 

4. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de répondre à 

l'apparition de pratiques, jusqu'alors exceptionnelles, consistant à dissimuler son visage 



147 

 

dans l'espace public ; que le législateur a estimé que de telles pratiques peuvent constituer 

un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en 

société ; qu'il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement 

ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement 

incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité ; qu'en adoptant les 

dispositions déférées, le législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque là 

réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l'ordre public ;  

 

5. Considérant qu'eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de la nature de 

la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté 

des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits 

constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pas manifestement 

disproportionnée ; que, toutefois, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace 

public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, 

restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ; que, 

sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi déférée ne sont pas contraires à la 

Constitution ;  

 

6. Considérant que l'article 4 de la loi déférée, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 30 

000 € d'amende le fait d'imposer à autrui de dissimuler son visage, et ses articles 5 à 7, 

relatifs à son entrée en vigueur et à son application, ne sont pas contraires à la Constitution,  

DÉCIDE : 

 

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 5, la loi interdisant la dissimulation du 

visage dans l'espace public est conforme à la Constitution.  

 

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.  

 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 octobre 2010, où siégeaient : 

M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY 

MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud 

DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de 

GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.  

Journal officiel du 12 octobre 2010, p. 18345 (@ 2)  

Recueil, p. 276  

ECLI:FR:CC:2010:2010.613.DC  
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APÊNDICE : DETALHAMENTO DA ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 

 

DOCUMENTO 1: 

COMISSÃO NACIONAL CONSULTIVA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 1 - A VISÃO SOBRE A FRANÇA E OS FRANCESES 

Sobre a França A aceitação da França enquanto país 

pluriétnico/Descrição da França enquanto 
República una e indivisível 

Abordagens não presentes no parecer.  

A França como porta-voz dos direitos 

humanos 

Abordagens não presentes no parecer.  

Sobre os franceses de origem estrangeira Referência a muçulmanos nascidos na França 

como “estrangeiros”, “nascidos da 

imigração”, “jovens dos bairros” ou 
“jovens” e às mulheres que usam o véu 

integral como “jovens meninas” ou “jovens 

mulheres” 

A decisão não faz referência a estes termos, 

mas à simples designação de “mulheres” 

(para as mulheres que usam o véu) e 

“muçulmanos”.  
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CATEGORIA 2 – SOBRE O USO DO VÉU INTEGRAL 

1-Caráter religioso? 

 

Consideração do véu integral como símbolo 

religioso/ Desvinculação do uso do véu 
integral enquanto prática religiosa 

Ressalta que não cabe ao Estado 

determinar o que pertence ou não a uma 

religião  

2- Uma escolha pessoal? O uso do véu integral como uma escolha 
pessoal/ imposição de terceiros 

A Comissão observa duas possibilidades: a 

de o véu integral ser reivindicado como 

voluntário ou não. Nota ainda que, embora 

certas pessoas afirmem que o seu uso está 

associado à inferioridade da mulher, o véu, 

em si mesmo, não pode ser puramente 

assimilado a uma ideologia 

3-Expressão de identidade e/ou radicalismo?  Observa que o uso do véu integral pode ser 

uma reação a um sentimento de 

discriminação e marginalização. Ao mesmo 

tempo, atribui o uso do véu integral a uma 

“minoria radical 

 

 

CATEGORIA 3 – ARGUMENTOS DE DIREITOS HUMANOS 

1- Associação do uso do véu integral a uma “cadeia de subserviência feminina”, que inclui 

práticas como casamentos forçados e crimes de honra 

Abordagem não presente no parecer.  

2- Visão dualista universalismo/relativismo cultural (ou “comunitarismo), em que o último 

protegeria o direito ao uso do véu integral. 

Abordagem não presente no parecer.  

3- A proibição e os direitos culturais e/ ou religiosos 

Uma proibição poderia violar os princípios de liberdade de pensamento, consciência e 

religião, do respeito à vida privada e da liberdade de ir e vir 

4- A proibição e o princípio de não discriminação 

A perspectiva de não discriminação é apresentada no sentido de que a CNCDH preocupa-

se com os possíveis efeitos da lei para todos os muçulmanos. Neste sentido, sugere que 

uma lei anti-véu integral seria muito provavelmente percebida como anti-muçulmana 
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CATEGORIA 4 - JUSTIFICATIVA/ FUNDAMENTO A FAVOR DA PROIBIÇÃO DO USO DO VÉU 

INTEGRAL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

1- princípio da laïcité 

A CNCDH observa que o princípio da laïcité não implica a rejeição de todos os símbolos 

relativos a manifestações religiosas presentes no espaço público. Assim, enquanto este 

pôde ser o fundamento para a proibição dos símbolos religiosos ostensivos nas escolas, 

não serve de fundamento para uma proibição do véu integral nos espaços públicos 

2- proteção da mulher/dignidade 

Para a CNCDH, o véu integral, quando imposto, representa um atentado à dignidade da 

pessoa humana (p. 2, grifo nosso). Explica que a gravidade de atentado a esta dignidade 

varia a depender se o uso do véu é reivindicado como voluntário ou não.  

3- ordem pública (material / imaterial) Seria justificada uma proibição com base na ordem 

pública apenas se pontual, isto é, limitada no tempo e espaço (por razões de identificação, 

por exemplo). Dispõe que: “Uma proibição do véu integral com fundamento na ordem 

pública não seria, salvo se estendida abusivamente esta noção, justificada nem 

considerada como necessária em uma sociedade democrática, tendo em vista 

notadamente a gravidade das violações aos direitos humanos que ocasionaria.” (p.2). Esta 

ideia está ancorada na ordem pública em sentido material, não se analisando a 

possibilidade de um fundamento autônomo da lei na ideia de ordem pública imaterial.  

 

CATEGORIA 5 – PERSPECTIVA JURÍDICA: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO DIREITO 

1- Direito comparado Citação de legislação e jurisprudência 

comparada sobre o tema/ citação apenas de 

legislação e jurisprudências francesas 

Faz-se referência aos documentos 

internacionais de direitos humanos, como a 

Carta das Nações Unidas e a Convenção 

para a eliminação da discriminação contra 

as mulheres. 

2- Direito interno Avaliação dos instrumentos jurídicos já 

existentes: suficiência ou necessidade de 

novas soluções jurídicas para o véu integral? 

A CNCDH traz a ideia de uma suficiência 

dos instrumentos jurídicos já existentes. 

Indica que já existem regulamentações em 

tema de ordem pública e neutralidade dos 

serviços públicos, que limitam o véu 

integral no tempo e espaço.  
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CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES  

(CONTINUA) 

1- Soluções jurídicas propostas Proposição de legislação/ Proposição de 

outras vias jurídicas 

A CNCDH não é favorável a uma lei que 

proíba o uso do véu integral nos espaços 

públicos. Em lugar da lei, propõe a 

mediação e o diálogo social. Em sua 

perspectiva, o apoio às mulheres que 

sofrem violência deve ser uma prioridade 

política e constituiria uma medida mais 

adequada para proteger a dignidade das 

mulheres que portam o véu integral 

2- Nomenclatura utilizada/legislação  proposta Referência ao termo genérico “dissimulação 

da face”/ Referência específica ao uso do véu 

integral 

Refere-se ao termo específico da “proibição 

do véu integral” quando analisa a medida 

proposta 

3- Alcance da proibição  O espaço público como âmbito de aplicação/ 

Locais determinados 

O alcance da proibição (como a definição 

de espaço público e privado) é apresentado 

como um dos desafios de aplicabilidade da 

lei 

4- Hipóteses de incidência  Referência exclusiva ao véu integral/ citação 

de outras hipóteses de incidência 

O uso do véu integral é a única hipótese de 

incidência avaliada para a lei e as medidas 

analisadas 

5- A sanção sugerida para o não cumprimento Sanção de caráter penal/ outra natureza 

Não sugere uma sanção para o não 

cumprimento de uma lei, caso aprovada 
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 CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONCLUSÃO) 

6- Análise de proporcionalidade Ressalta a importância da avaliação quanto 

à necessidade da lei e afirma que esta corre 

o risco de não ser proporcional aos 

objetivos perseguidos 

 

 

7- Avaliação quanto ao cumprimento da sua 

finalidade 

A proibição cumpre a finalidade a que é 

destinada / não cumpre a finalidade 

A Comissão enfatiza que a lei poderia ter 

efeitos perversos, na medida em que 

aqueles que impõem o uso do véu integral 

poderiam continuar usufruindo seus 

direitos, enquanto as mulheres-vítimas 

sofreriam discriminação e teriam direitos, 

como a liberdade de circulação e de 

consciência, restritos (p.3). Ao mesmo 

tempo, chama a atenção para o fato de que 

a lei seria de difícil aplicação (p.5).  

8- Efeitos de medida adotada no campo das 

políticas de imigração e integração  

Uso do véu integral como obstáculo à 

aquisição da nacionalidade francesa ou título 

de séjour (permanência) 

Não é feita referência expressa ao uso do 

véu integral como obstáculo à 

nacionalidade ou permanência. Entretanto, 

a relação do uso do véu com as políticas e 

imigração e integração aparece 

indiretamente. Neste sentido, a Comissão 

nota que a redação da lei seria 

problemática em relação a quem estaria 

endereçada: visaria os franceses, os 

candidatos à naturalização, residentes de 

longa estadia, aqueles detentores de visto 

de curta duração, os turistas? 
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DOCUMENTO 2: 

ASSEMBLEIA NACIONAL  

 

 

 

 

CATEGORIA 1 - A VISÃO SOBRE A FRANÇA E OS FRANCESES 

(CONTINUA) 

Sobre a França A aceitação da França enquanto país 
pluriétnico/Descrição da França enquanto 

República una e indivisível 

A pergunta que se faz, no início do 

relatório, é a seguinte: “Como gerir, na 

França, a diversidade de culturas, crenças, 

identidades, sem transigir sobre o 

essencial? Como condenar esta prática do 

véu integral e proibi-la sem dar o 

sentimento de que atacamos a uma parte 

da população em razão de suas origens ou 

de sua crença?” Ao mesmo tempo, a 

República é apresentada como um corpo 

unitário. “A República, é esta vontade de 

permitir à multiplicidade de cidadãos de 

pensarem-se como um só corpo sem que 

ninguém deva abdicar à sua liberdade e 

identidade pessoal.” Neste sentido, o véu 

integral é apresentado como uma ameaça à 

coesão nacional, colocando em causa, 

simbolicamente e concretamente, o pacto 

republicano e seus princípios de liberdade, 

igualdade e fraternidade (pp.85-87). Se a 

República francesa é caracterizada, 

afirma-se, pelo desejo de “viver 

conjuntamente”, o véu integral é um 

atentado a este projeto comum (pp.85-87). 
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CATEGORIA 1 - A VISÃO SOBRE A FRANÇA E OS FRANCESES 

(CONTINUAÇÃO) 

Sobre a França A França como porta-voz dos direitos 

humanos 

A preocupação do relatório, afirma-se, é a 

de a França adotar uma atitude exemplar 

em relação às mulheres com véu integral 

vítimas de coerção na França e no 

estrangeiro. (p.151). Sobretudo, espera-se 

que a decisão tomada seja aceita e 

compreendida não apenas no país, mas 

também no campo internacional (p.128). 

Ademais, entende-se que os valores  

republicanos franceses têm vocação a 

ultrapassar suas fronteiras (p. 150).  Neste 

sentido, sugere-se a proposição de uma 

resolução que contenha uma “mensagem de 

suporte endereçada a todas as mulheres 

que lutam, pelo mundo, para que sejam 

reconhecidos seus direitos mais 

elementares” (p. 128). 

Sobre os franceses de origem estrangeira Referência a muçulmanos nascidos na França 

como “estrangeiros”, “nascidos da 

imigração”, “jovens dos bairros” ou 
“jovens” e às mulheres que usam o véu 

integral como “jovens meninas” ou “jovens 

mulheres” 
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CATEGORIA 1 - A VISÃO SOBRE A FRANÇA E OS FRANCESES 

(CONCLUSÃO) 

Sobre os franceses de origem estrangeira No relatório 2262, as mulheres que usam o 

véu integral são referidas como “jeunes 

filles” (pp.29-30, pp. 46-48, pp. 50-51, p. 53, 

p. 55, p.61, p.70, p. 91, p.97, pp.99-101, p. 

135, p. 143) ou “jeunes femmes” (p. 15, 

p.30, p. 35, pp. 42-45, p. 47, pp. 49-52, p. 54, 

p.62, pp.67-68, p.71, p.81, pp.83-84), isto é, 

“jovens meninas” ou “jovens mulheres”. 

Aqueles que, segundo se afirma, as 

obrigam a usar o véu são os “garçons” (pp. 

49-50), “jeunes hommes” (p. 51, p. 53) ou 

“grands frères” (pp. 53-54) dos bairros 

pobres, traduzindo-se como “rapazes” ou 

“irmãos mais velhos”. Também se faz 

referência, de maneira genérica, à 

expressão “jeunes issues de l´immigration” 

(p. 54), traduzível como “jovens advindos 

da imigração”.  

Ademais, a expressão “les quartiers” é 

recorrente (p.16; p. 29; p. 42, p. 44, pp.49-

50; pp.52-55; pp.84-85; p. 97; p. 100; p. 

169; p. 192), como referência aos bairros 

populares geralmente marcados pela 

presença de origem imigrante, assim como 

“homens, mulheres, jovens ou habitantes 

dos quartiers” (p. 49, p. 53, p. 55, p. 85).    

 

CATEGORIA 2 – SOBRE O USO DO VÉU INTEGRAL 

(CONTINUA) 

1-Caráter religioso? 

 

Consideração do véu integral como símbolo 

religioso/ Desvinculação do uso do véu 
integral enquanto prática religiosa 

De acordo com o relatório, o uso véu 

integral é uma prática marginal e nova, 

fundada em interpretações contestáveis e 

minoritárias dos textos corânicos e da 

tradição muçulmana.  Não seria, assim, 

uma prescrição obrigatória do Islã, 
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CATEGORIA 2 – SOBRE O USO DO VÉU INTEGRAL 

(CONTINUAÇÃO) 

1-Caráter religioso? 

 

fundada em um texto explícito. Em 

determinada passagem afirma-se que o uso 

do véu integral teria uma conotação 

religiosa, mas não assimilável a uma 

prática emblemática do Islã, especialmente 

do Islã da França (p. 41).  

 

Segundo esta interpretação, o uso da burca 

e niqab teriam origens mais históricas e 

culturais que religiosas. Isto porque ou 

seria uma prática do Oriente Médio, de 

uma época anterior à conversão das 

sociedades ao Islã (p. 26), ou reflexo de 

práticas mais contemporâneas, que não 

guardam relação com as raízes da tradição 

religiosa. Neste segundo sentido, destaca-se 

que o uso do véu integral não corresponde 

aos usos e costumes da prática muçulmana 

na região do Magreb, de onde provêm 

muitos dos praticantes na França. Da 

mesma forma, afirma-se que o uso do véu é 

estrangeiro a práticas islâmicas como o 

sufismo (p. 33). Esta interpretação de 

afastamento do véu como símbolo religioso 

foi justificada com lastro em representantes 

da fé muçulmana, como M. Dalil Boubaker, 

reitor da Grande Mesquita de Paris (p. 26) 

e Membros do Conselho Francês do Culto 

Muçulmano (p. 38).Embora traga 

argumentos que dissociam o véu integral 

como símbolo religioso, em diversas 

passagens, é própria Missão que o atribui 

este sentido. Por exemplo, ao buscar um 

fundamento jurídico para banir “este 

símbolo religioso do espaço público” (p. 

174). 
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CATEGORIA 2 – SOBRE O USO DO VÉU INTEGRAL 

(CONTINUAÇÃO) 

2- Uma escolha pessoal? O uso do véu integral como uma escolha 

pessoal/ imposição de terceiros 

Os membros da comissão afirmaram-se 

impressionados com a afirmação de 

mulheres muçulmanas, perante a comissão 

ou a imprensa, de que o uso do véu advinha 

do seu livre arbítrio. A posição da 

comissão, neste aspecto, foi a de considerar 

que estes eram testemunhos estritamente 

particulares que não poderiam servir a 

considerações genéricas de todas as 

mulheres que usam o véu integral. Além 

disso, em sua análise, a afirmação do livre 

arbítrio pode estar associada a uma 

“servidão voluntária” (p.42). 

A Comissão oferece as três motivações 

pessoais para o uso do véu integral (pp. 47-

52): 

- A reivindicação plena e inteira do porte 

do véu integral, ao que denomina “uma 

servidão voluntária”. De um lado, faria 

parte desta motivação o desejo de uma 

prática religiosa austera, um purismo 

religioso, particularmente manifesto entre 

as convertidas ao Islã. De outro, o desejo de 

se pôr à distância de uma sociedade cujos 

valores não se julgam compatíveis com suas 

crenças, uma forma de estabelecer uma 

distância simbólica em relação a esta 

sociedade.   

- A alienação de liberdades em razão de 

uma pressão social. Neste ponto, seria 

reflexo do conformismo com os valores 

familiares tradicionais de essência 

patriarcal, que consagram a subjugação da 

mulher. Além disso, a preocupação com a 

respeitabilidade em bairros desfavorecidos, 

em resposta à pressão exercida pelos 

homens, que considerariam apenas 

“meninas corretas” (des filles bien) aquelas 

que portam o véu integral. 
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CATEGORIA 2 – SOBRE O USO DO VÉU INTEGRAL 

(CONTINUAÇÃO) 

2- Uma escolha pessoal? - Expressão de submissão em um contexto 

de situações limitadores e até mesmo de 

violência. Neste quesito, são narradas 

múltiplas histórias em que o uso do véu é 

imposto por terceiros (em especial a 

família), estando esta situação associada a 

outras, como sequestros e casamentos 

forçados. 

3-Expressão de identidade e/ou radicalismo? Após identificar os possíveis motivos que 

levariam uma mulher a vestir o véu, isto é, 

a sua dimensão pessoal, o relatório passa a 

discorrer sobre a dimensão social desta 

prática. Neste sentido, afirma que o véu 

integral constituiria igualmente uma 

questão política, sendo uma prática ditada 

pela intenção comunitarista de afastamento 

da sociedade ou servindo de símbolo ao 

salafismo, considerado movimento 

militante e proselitista. Na primeira 

hipótese, consistiria em uma intenção de 

afirmação radical de identidades no espaço 

público, fenômeno crescente em especial 

nas periferias ou bairros pobres. Esta 

busca da identidade, por sua vez, poderia 

estar associada a um desejo de recuperar os 

vínculos com as tradições ou a religião não 

necessariamente transmitidas pela família 

ou à pura construção de uma identidade 

em oposição à sociedade francesa. Na 

segunda hipótese, a mulher que veste o véu 

integral seria uma espécie de “porta-

bandeira” da ação de movimentos 

extremistas. Embora considerado 

movimento apolítico e não violento 

(portanto, não envolvido com atentados 

terroristas, por exemplo), o crescimento do 

salafismo é apresentado como ameaça pela 

sua característica de puritana e ortodoxa.  
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CATEGORIA 2 – SOBRE O USO DO VÉU INTEGRAL 

(CONCLUSÃO) 

3-Expressão de identidade e/ou radicalismo? Haveria, sob este prisma, um perigo 

relacionado à tentativa do movimento 

salafista impor a sua interpretação de 

prática religiosa na totalidade do espaço 

público e ao conjunto dos muçulmanos (p. 

61). Estas duas razões políticas, explica-se, 

estariam associadas à imposição do uso do 

véu integral a algumas mulheres.  

Associa-se também o uso do véu integral e 

o movimento salafista a uma abordagem 

sectária e, neste sentido, não religiosa. 

Recorre-se ao depoimento de Dounia 

Bouzar neste sentido, a qual afirma que 

“quando a religião provoca a auto-exclusão 

e a exclusão dos outros, pode-se falar em 

seita.” (pp.101-106). 

 

CATEGORIA 3 – ARGUMENTOS DE DIREITOS HUMANOS 

(CONTINUA) 

1- Associação do uso do véu integral a uma “cadeia de subserviência feminina”, que inclui 

práticas como casamentos forçados e crimes de honra 

A partir das audições, o relatório traz a ideia de que o véu integral representa um 

primeiro estágio em uma cadeia de subserviência feminina, sendo também símbolo de um 

“apartheid sexual” (pp. 109-110).  Para as pessoas ouvidas pela Missão, seria parte de um 

conjunto de práticas que abrange casamentos forçados (p.110), por exemplo, ou crimes de 

honra (p.55). Afirma estar, também, associado a uma regressão da convivência mista 

mulheres-homens, sendo uma “árvore que esconde a floresta” em um contexto de 

situações de coerção e violência (p.49, pp.134-135). Por vezes, o uso do véu integral é 

incluído em um rol de práticas que o relatório denomina “incivilidades” (pp.13-14, 

pp.132-134). 

2- Visão dualista universalismo/relativismo cultural (ou “comunitarismo), em que o último 

protegeria o direito ao uso do véu integral. 

O relatório afirma a “correlação potencial entre o porte do véu integral e a situação de 

crescimento do comunitarismo nos bairros onde as populações, frequentemente de origem 

imigrante, sofrem uma grande precariedade social”(p. 53). As mulheres com o véu 

integral são denominadas “porta-bandeiras” deste movimento comunitarista que deseja 

consagrar a existência de uma comunidade muçulmana distinta do restante da sociedade 

e que reivindica direitos específicos (pp. 56-57, p.64). Haveria, neste sentido, uma “recusa 

do princípio de integração dos indivíduos à República francesa” (p. 65).    
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CATEGORIA 3 – ARGUMENTOS DE DIREITOS HUMANOS 

(CONCLUSÃO) 

Apoiando-se em audições perante Missão, afirma-se que “tolerar o véu integral sob 

pretexto de que estas mulheres pertencem a uma outra cultura não é aceitável. O 

relativismo cultural é utilizado para impedir que as pessoas tenham acesso aos princípios 

universais de dignidade e direito humano, sob o pretexto de que, em seu país de 

nascimento ou de origem familiar, estes princípios não seriam respeitados.” (p. 110). 

3- A proibição e os direitos culturais e/ ou religiosos 

Ainda que afirme que de o uso do véu deriva de uma visão minoritária do Islã, a missão 

reconhece que o fato de usar o véu integral faz parte integral da liberdade de 

manifestação da religião (art. 9, Convenção Europeia). Assim, observa que a Corte 

Europeia dos Direitos Humanos deve examinar se a legislação adotada no sentido de uma 

proibição é uma “medida necessária em uma sociedade democrática” (p. 180). Também 

nesta perspectiva, ao investigar as soluções adotadas por outros países em relação o uso 

do véu integral, dá importância a esta dimensão religiosa. Neste sentido, por exemplo, 

afirma, sobre os Estados Unidos, que “a característica extensiva da concepção americana 

da liberdade religiosa pode explicar que a questão da prática do porte do véu integral não 

seja realmente apreendida apenas pelo prisma da segurança pública e, desde os atentados 

de 11 de setembro de 2001, da prevenção de atos terroristas” (pp. 81-82).  

Como forma de fazer recuar as discriminações sofridas pelos muçulmanos, propõe 

também outras medidas relacionadas à religião, reafirmando recomendações da 

Comissão Stasi: esforço do ensino público no ensino da língua árabe e desenvolvimento de 

estudos universitários sobre o Islã, o mundo e o idioma árabe; reconhecimento simbólico 

de dias festivos religiosos das religiões mais representadas no país; e engaja-se na 

discussão sobre a possibilidade de financiamento para a construção de lugares de culto 

(pp. 136-140). Estas proposições são resumidas na proposição nº 7 do relatório, relativa a 

“Engajar uma reflexão quanto aos modos de garantir uma justa representação da 

diversidade espiritual” (p. 203). 

Quanto aos direitos culturais, não poderiam servir de fundamento para a defesa do uso 

do véu justamente por esta perspectiva ser considerada derivada do relativismo cultural, 

como visto. 

4- A proibição e o princípio de não discriminação 

Fazer recuar a discriminação é estabelecido como um objetivo sob a seguinte perspectiva 

“estimando que o uso do véu integral esta à antítese dos valores da república, a Missão, 

ao mesmo tempo, julgou necessário combater todas as formas de discriminação e 

notadamente aquelas que são fundadas na religião.”(pp.137-138). Isto porque a Missão 

considera que a prática do véu integral pode ser motivo de vergonha para os muçulmanos 

na França. Em suas palavras, ela “nutre a estigmatização de uma parcela de nossa 

população que considera fazer plenamente parte da comunidade nacional e leva sua vida 

e, possivelmente, vive sua fé com respeito às leis da República.” (p. 85). 
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CATEGORIA 4 - JUSTIFICATIVA/ FUNDAMENTO A FAVOR DA PROIBIÇÃO DO USO DO VÉU 

INTEGRAL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

(CONTINUA) 

1- princípio da laïcité 

O véu integral é considerado pelo relatório uma violação do princípio da laïcité em seu 

sentido filosófico, mas não em sua dimensão jurídica. (p. 93) Isso porque, este princípio, 

afirma-se, impõe-se às coletividades públicas, mas não aos indivíduos. Assim, embora o 

“espírito da laïcité” demande que os cidadãos respeitem o dever de discrição na 

exteriorização de suas convicções religiosas (p. 89), não pode este princípio servir de 

fundamento para a proibição do uso do véu integral nos espaços públicos. Nestes termos, 

frisa-se que o uso do véu nas escolas e o uso do véu integral nos espaços públicos 

constituem problemáticas distintas. No primeiro caso, princípio da laïcité pôde servir de 

fundamento por se tratar de um serviço público, no caso, a educação. No segundo, não se 

trata de uma relação entre os indivíduos e serviços públicos, mas de relações entre 

indivíduos.  

Além disso, como afirma o relatório, legislar em nome da laïcité retornaria a considerar o 

véu integral um símbolo religioso (p. 174). E, consequentemente, nesta hipótese, todos os 

signos exteriores indicando o pertencimento a uma religião deveriam ser proibidos, sob 

pena de gerar-se um sistema de discriminações (pp.93-94).  

Em suma, para os relatores, a “questão do véu integral coloca mais a questão da 

diferenciação de direitos entre os cidadãos que a aplicação da laïcité” (p. 90). O 

fundamento da laïcité é definido como “inoperante” pelos membros da comissão. 

2- proteção da mulher/dignidade 

Considera-se “incontestável” que o uso do véu integral é uma ofensa à dignidade da 

mulher que o veste. Salienta-se, também, a estreita relação do princípio da dignidade com 

aquele da igualdade entre os sexos. Assim, a princípio, a noção de dignidade humana 

poderia servir de fundamento para banir o véu integral do espaço público. Contudo, 

observa-se que há dois conteúdos possíveis que podem ser atribuídos à noção de 

dignidade da pessoa humana: no primeiro sentido, ela autoriza o Estado a restringir a 

liberdade individual, em nome da proteção da liberdade; no segundo, protege a liberdade 

individual contra as restrições. E conclui: enquanto apenas a primeira concepção poderia 

legitimar a proibição da dissimulação da face nos espaços públicos, a interpretação 

escolhida pelo Conselho Constitucional e pela Corte Europeia dos Direitos Humanos é no 

segundo sentido. 
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CATEGORIA 4 - JUSTIFICATIVA/ FUNDAMENTO A FAVOR DA PROIBIÇÃO DO USO DO VÉU 

INTEGRAL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

(CONCLUSÃO) 

3- ordem pública (material / imaterial) 

O fundamento da proibição com base na “ordem pública” é considerado o “caminho 

menos arriscado”. Isto porque, esta noção permite o limite a exercício de liberdades com 

base na Constituição francesa e na Convenção Europeia de Direitos Humanos. Investiga, 

então, de que maneiras o porte do véu causaria problemas à ordem pública, considerando 

suas duas dimensões (material e imaterial).   

 

- material 

Levanta-se a possibilidade de que o véu integral seja proibido por ser considerado como 

uma vestimenta que autoriza a dissimulação de armas, facilitando prática de atentados. 

Esta ideia é refutada, pois se considera que este fundamento seria julgado discriminatório 

se visasse apenas o véu integral. Com efeito, pondera-se que há outras vestimentas amplas 

que apresentam as mesmas características.  

Um segundo argumento descartado é a justificativa de que a dissimulação da face não 

permite a identificação imediata da pessoa. Neste sentido, conclui-se que não há um dever 

de ser identificável a todo momento no espaço público, apenas uma necessidade de que o 

véu seja retirado em ocasiões precisas.  

Diante destas ponderações, são desconsideradas as justificativas com base na ordem 

pública em seu sentido material. 

- imaterial 

Uma outra opção é levantada: a baseada na ordem pública no sentido de noções de boas 

maneiras ou de código social. Esta concepção, afirma-se, poderia apoiar-se no art. 222-32 

do Código Penal francês, que define o delito de exibição sexual em “lugares acessíveis aos 

olhares do público”, o que abrangeria os espaços públicos. 

Este fundamento, acredita, poderia ser aceito pelo Conselho Constitucional com base em 

três artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O primeiro (art.4) é o de 

que “a liberdade consiste em poder fazer tudo que não causa danos aos outros.”. O 

segundo (art.5) dispõe que “a lei não tem o direito de impedir senão as ações danosas à 

sociedade”. O terceiro prevê que “Ninguém deve ser inquietado por suas opiniões, mesmo 

religiosas, desde que sua manifestação não atinja a ordem pública estabelecida por lei”.  

Ainda assim, embora a Missão entenda o caminho da ordem pública como o menos 

arriscado, salienta de que não há garantia de que uma decisão neste sentido sustente-se 

frente aos posicionamentos dos controles de constitucionalidade (Conselho 

Constitucional) e convencionalidade (Corte Europeia dos Direitos Humanos). 
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CATEGORIA 5 – PERSPECTIVA JURÍDICA: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO DIREITO 

(CONTINUA) 

1- Direito comparado Citação de legislação e jurisprudência 

comparada sobre o tema/ citação apenas de 

legislação e jurisprudências francesas 

O relatório faz uma pesquisa de legislação e 

jurisprudência comparadas para a análise 

da perspectiva jurídica de uma proibição 

do véu integral. Através dos serviços 

diplomáticos franceses, a Missão de 

Informação busca evidenciar que o uso do 

véu integral constitui um “verdadeiro 

desafio” para as sociedades democráticas. 

É feita, assim, uma compilação não apenas 

da legislação dos países em relação à 

proteção da liberdade religiosa ou ao uso 

do véu, mas também das polêmicas 

relacionadas ao uso do véu integral, a 

presença/ausência de grupos religiosos 

islâmicos radicais, além da atenção 

midiática que é dada ao tema. Os países são 

classificados da seguinte maneira: aqueles 

em que o uso do véu integral seria um 

fenômeno amplamente inexistente 

(República Tcheca, Bulgária, Romênia, 

Hungria e Alemanha); as sociedades 

atingidas pelo fenômeno (Suécia e 

Dinamarca); Sociedades que sentem suas 

identidades e liberdades colocadas em 

causa (Bélgica e Países Baixos); Países 

confrontados com a escalada comunitarista 

(Canadá, Estados Unidos, Reino Unido) 

(pp. 67 – 85).  

Além disso, manifesta-se uma preocupação 

no sentido de que a decisão francesa não 

seja passível de uma condenação pela Corte 

Europeia de Direitos Humanos. A escolha 

da ordem pública como um fundamento 

para uma medida proibitiva está, neste 

sentido, atenta à jurisprudência da Corte 

(p.180). 
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CATEGORIA 5 – PERSPECTIVA JURÍDICA: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO DIREITO 
(CONTINUAÇÃO) 

2- Direito interno Avaliação dos instrumentos jurídicos já 

existentes: suficiência ou necessidade de 

novas soluções jurídicas para o véu integral? 

O relatório mapeia as vias jurídicas 

existentes para endereçar os diferentes 

tipos de coerção, como a exercida pelos pais 

sobre os filhos, maridos sobre as esposas, 

ou as pressões coletivas, consequência de 

pregações fundamentalistas ou sectárias (p. 

142).  Em se tratando do caso do porte do 

véu imposto às menores, observa-se que, 

em processos contenciosos de guarda dos 

filhos, o juiz já levava em consideração o 

fato de os pais imporem aos filhos uma 

“prática extrema da sua religião”. Neste 

sentido, são citados casos em que a visita 

dos pais às filhas foi suspensa, na medida 

em que o genitor impunha-lhes o uso do 

véu muçulmano (simples, neste caso). 

Assim, a Missão conclui que o juiz civil 

protege de maneira eficaz as menores das 

pressões a que possam ser submetidas, mas 

acredita que esta proteção pode ser 

reforçada. Afirma-se, igualmente, que 

atenção particular deve ser dada aos filhos 

de mulheres que portam o véu integral (pp. 

143-144). No caso das mulheres vítimas de 

violência dos seus maridos, também na 

área civil, constata que a prática de 

violência conjugal, somada à imposição do 

uso do véu, foram fundamentos aceitos em 

uma ação de divórcio por culpa. Na área 

penal, entende que não havia uma resposta 

adequada à coerção ao uso do véu, pois as 

respostas possíveis, de classificação do ato 

como ameaça ou violência, não eram 

adequadas. Justifica-se que, nem sempre, a 

coerção se traduz por uma ameaça. No caso 

do delito de violência, por sua vez, refere-se 

a uma situação única de violência, e não a 

uma situação durável. Assim, a Missão 

indica que a proposição de lei sobre 

violência contra a mulher, 
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CATEGORIA 5 – PERSPECTIVA JURÍDICA: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO DIREITO 
(CONCLUSÃO) 

2- Direito interno já depositada na Assembleia Nacional, 

poderia incluir esta hipótese no grupo de 

violência psicológica (proposição nº 9). 

Finalmente, em relação às pressões 

coletivas, na lei de imprensa, que prevê 

vários casos de provocação à prática de 

crimes, salientou a necessidade de incluir 

sanção penal à provocação ao uso do véu 

(proposição nº 10). Ademais, concluiu que 

instrumentos jurídicos existentes contra 

práticas sectárias poderiam ser utilizados 

para o caso do véu integral (pp.105-107).  

No caso dos serviços públicos, observa que 

não existia uma disposição proibindo a 

dissimulação da face pelos usuários destes 

serviços. Destaca-se que a Carta da Laïcité 

nos Serviços Públicos previa disposições 

que poderiam ser aplicadas neste caso 

(como a que afirma a necessidade de os 

usuários expressarem suas convicções 

religiosas nos limites da neutralidade, 

ordem pública, segurança, saúde e higiene, 

assim como a disposição que exige a 

conformidade dos usuários à verificação de 

identidade, quando necessária). Entretanto, 

esta Carta somente possui valor 

declaratório, não implicando efeitos 

jurídicos. O setor escolar tem situação 

particular dentro os serviços públicos, pois 

a lei de 15 de março de 2004 proíbe o uso 

de qualquer símbolo religioso ostensivo. Os 

serviços públicos possuíam, assim, apenas 

disposições setoriais ou diretrizes fixadas 

pelos superiores hierárquicos, uma situação 

que apresentava insegurança jurídica, 

segundo o relatório (pp.155-156).  

Para a Missão, estes instrumentos jurídicos 

devem ser sistematizados e reforçados. 

Neste sentido, investida possíveis soluções 

jurídicas.  

 



166 

 

CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONTINUA) 

1- Soluções jurídicas propostas Já no âmbito mais abrangente do espaço 

público, entende que a solução jurídica 

mais segura seria a de impedir o uso do véu 

integral, sem necessitar proibi-lo. Destaca 

que haveria duas formas principais de 

impedir o seu uso: o reforço dos controles 

de identidade e o endurecimento das regras 

aplicáveis às mulheres que usam o véu 

integral e desejam instalar-se na França ou 

adquirir a nacionalidade francesa. 

Entretanto, o relatório reconhece que estas 

medidas seriam insuficientes para fazer 

este fenômeno desaparecer. No caso dos 

controles de identidade, estes exigem que 

haja um risco à ordem pública ou uma 

relação com determinada infração penal, 

não sendo possível realizar controles 

generalizados apenas com o fundamento de 

que uma pessoa não é identificável. Quanto 

ao controle da permanência ou 

nacionalidade, também é insuficiente, pelas 

seguintes razões: mais de dois terços das 

mulheres que portam o véu integral têm 

nacionalidade francesa; no caso das 

estrangeiras, somente uma medida de 

interdição do véu integral geral e absoluta 

poderia condicionar a emissão ou 

renovação de carta de permanência à 

ausência do porte do véu integral. 

Dessa forma, a Missão conclui que seria 

difícil colocar um fim a esta prática sem 

proibi-la. Passa, então, a estudar duas 

formas possíveis de interdição: via 

regulamento ou lei. Inicialmente, 

considerou que, com base no princípio de 

proporcionalidade, uma interdição com 

base em regulamento seria preferível a uma 

interdição com base em lei. 
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CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONTINUAÇÃO) 

1- Soluções jurídicas propostas Mas, na prática, esta via não seria 

adequada. Isto porque, afirma-se, o 

regulamento não podem conter uma 

previsão geral e absoluta que limite as 

liberdades individuais, o que seria 

competência da lei. Ademais, a 

possibilidade de múltiplos regulamentos 

locais criaria um risco de disparidade de 

regras aplicáveis no espaço e 

estigmatização de determinadas localidades 

(pp.167-172).  

Passou, então, a investigar a possibilidade 

de uma legislação que proibisse o uso do 

véu integral nos espaços públicos, seus 

limites, possíveis sanções e fundamentos. A 

conclusão da Missão, entretanto, foi a de 

que não havia, naquele momento, uma 

unanimidade pela adoção de uma lei geral e 

absoluta que proibisse o véu integral nos 

espaços públicos (p.187). 

Assim, apenas uma legislação limitada ao 

serviço público encontra respaldo 

inequívoco da Missão, que faz, 

paralelamente, outra sugestão: a aprovação 

de uma resolução de afirmação dos valores 

republicanos. Seria a primeira resolução 

adotada em 50 anos, trazendo uma forte 

repercussão na opinião pública. Adotada 

possivelmente por unanimidade, esta opção 

teria a vantagem de, por ausência de 

normatividade, ter um conteúdo mais livre 

que o de uma lei, possuindo também a 

virtude de ter um procedimento célere. 

Além de permitir a reafirmação solene dos 

valores republicanos, teria um papel de 

suporte aos agentes públicos, que poderão 

justificar as decisões diárias tomadas com 

maior legitimidade, a fim de que não sejam 

consideradas segregacionistas. 
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CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONTINUAÇÃO) 

1- Soluções jurídicas propostas Esta resolução, afirma-se, deveria referir-se 

aos “grandes textos que garantem os 

direitos e liberdades” colocados em causa 

pelo uso do véu integral. Este instrumento 

poderia ser, igualmente, uma resposta à 

necessidade da França justificar a posição 

adotada no plano internacional (pp. 123-

128). 

 

2- Nomenclatura utilizada/legislação  proposta Referência ao termo genérico “dissimulação 

da face”/ Referência específica ao uso do véu 

integral 

 

Embora todo o conteúdo do relatório seja 

voltado ao uso do véu integral, inclusive a 

discussão quanto à sua proibição (pp. 166-

181), o termo “dissimulação da face” é 

preferido para a redação de uma legislação 

(p.181), caso aprovada.  

 

3- Alcance da proibição O espaço público como âmbito de aplicação/ 

Locais determinados 

 

A legislação sugerida pela Missão teria 

aplicação aos serviços públicos. No caso da 

proibição da dissimulação da face nos 

espaços públicos, a proposição nº 8 da 

Missão (não aprovada) sugeria a obtenção 

de Conselho de Estado sobre projeto de lei 

que consagrasse esta proibição geral e 

absoluta. 
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CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONTINUAÇÃO) 

4- Hipóteses de incidência Referência exclusiva ao véu integral/ citação 

de outras hipóteses de incidência 

Na análise da possibilidade de uma 

legislação que alcançasse todo o espaço 

público, outras hipóteses de incidência 

(para além do véu integral) aparecem 

apenas no campo das exceções. Neste 

sentido, são feitas considerações sobre 

hipóteses “legítimas” de cobrir o rosto. Mas 

a Missão entende que caberia à 

jurisprudência definir estas exceções, pois 

não seria possível indicar uma lista 

exaustiva (p. 183). 

5- A sanção sugerida para o não cumprimento Sanção de caráter penal/ outra natureza 

Para a missão, no estudo de uma legislação 

de caráter geral, a dissimulação da face nos 

espaços públicos não poderia constituir um 

crime ou delito. Entende que, com base no 

princípio de proporcionalidade, resta 

aberta a via da contravenção, implicando a 

condenação a pagar uma soma em dinheiro 

(inferior a 1.500 euros, ou 3.000 euros, em 

caso de reincidência). Ademais, sugere a 

possibilidade de uma pena complementar, 

como um estágio de cidadania (pp. 183-

184). 

Por outro lado, propõe a criação de um 

delito de violências psicológicas no seio do 

casal. De acordo com a missão, este poderia 

ser um fundamento jurídico adequado para 

as situações em que as mulheres são 

obrigadas a usar o véu (p.146). 
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CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONTINUAÇÃO) 

6- Análise de proporcionalidade A consideração sobre a proporcionalidade 

de uma lei de caráter geral e absoluta é 

feita em referência a uma possível decisão 

do Conselho Constitucional ou da Corte 

Europeia de Direitos Humanos. “Estas 

duas instâncias enxergarão esta restrição 

como justificada e proporcional?”. É a 

pergunta que Brice Hortefeux faz e que a 

Missão deixa em aberto (p.180). 

7- Avaliação quanto ao cumprimento da sua 

finalidade 

A proibição cumpre a finalidade a que é 

destinada / não cumpre a finalidade 

Não há uma avaliação do possível 

cumprimento da finalidade da lei que 

proíba o uso do véu nos espaços públicos, 

no sentindo concreto 

8- Efeitos de medida adotada no campo das 

políticas de imigração e integração  

O relatório propõe, como maneira de 

impedir o uso do véu integral, que sejam 

feitas modificações nas políticas e 

legislações de imigração. Neste sentido, são 

feitas duas propostas. A primeira sugere a 

recusa da carta de residente a pessoas que 

manifestassem uma prática radical de sua 

religião. A segunda, de que seja impedida a 

aquisição de nacionalidade francesa pelas 

mulheres que portam o véu integral e seus 

cônjuges (pp. 163-166). As alterações são 

especificadas em proposições (p.204): 

Proposição nº 3: Reforçar a formação 

cívica dada no quadro do contrat d´accueil 

et d´intégration.  

Proposição nº 12: Levar em consideração, 

nas demandas de asilo, a coerção ao uso do 

véu integral como indício de um contexto 

mais geral de perseguição. 
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CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONCLUSÃO) 

8- Efeitos de medida adotada no campo das 

políticas de imigração e integração 

Proposição nº 14: - Modificar os artigos L 

211-2-1 e L-411-8 do Código de entrada e 

permanência dos estrangeiros e do direito 

de asilo (CESEDA) a fim de mencionar: “a 

igualdade entre homens e mulheres e o 

princípio da laïcité entre os valores que 

devem ser reconhecidos pelas pessoas 

desejosas de adquirirem um visto de longa 

permanência ou desejosas de beneficiarem-

se do reagrupamento familiar”.  

 

 

Uso do véu integral como obstáculo à 

aquisição da nacionalidade francesa ou título 

de séjour (permanência) 

        - Modificar o artigo 

L.314-2 do CESEDA a fim de negar a 

liberação de uma carta de residência às 

pessoas que manifestem uma prática 

radical de sua religião, incompatível com os 

valores da República, em particular o 

princípio da igualdade entre homens e 

mulheres, este sendo considerado como 

uma falta de integração. 

Proposição nº15: Introduzir aos artigos 21-

4 e 21-21 do Código Civil relativos à 

aquisição da nacionalidade francesa uma 

disposição explicitando que é considerado 

como uma falta de assimilação o fato de 

manifestar uma prática radical de sua 

religião, incompatível com os valores 

essenciais da comunidade francesa, 

notadamente com o princípio da igualdade 

entre homens e mulheres. 
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DOCUMENTO 3: 

CONSELHO DE ESTADO  

 

CATEGORIA 1 -  A VISÃO SOBRE A FRANÇA E OS FRANCESES 

Sobre a França A aceitação da França enquanto país 
pluriétnico/Descrição da França enquanto 

República una e indivisível 

Abordagens não presentes no parecer.  

A França como porta-voz dos direitos 

humanos 

Abordagem não presente no parecer.  

Sobre os franceses de origem estrangeira Referência a muçulmanos nascidos na França 

como “estrangeiros”, “nascidos da 
imigração”, “jovens dos bairros” ou 

“jovens” e às mulheres que usam o véu 

integral como “jovens meninas” ou “jovens 
mulheres” 

Não se faz uso destas expressões. O 

Conselho de Estado prefere o termo 

“pessoas de fé muçulmana” (“personnes de 

confession musulmane”) (p.21). 

 

 

CATEGORIA 2 – SOBRE O USO DO VÉU INTEGRAL 

(CONTINUA) 

1-Caráter religioso? 

 

Consideração do véu integral como símbolo 

religioso/ Desvinculação do uso do véu 

integral enquanto prática religiosa 

O caráter religioso e cultural do véu 

integral é apresentado como discutível. De 

maneira geral, afirma-se, esta vestimenta 

testemunha uma “concepção 

profundamente desigual da relação entre 

homens e mulheres” (p.8).  
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CATEGORIA 2 – SOBRE O USO DO VÉU INTEGRAL 

(CONCLUSÃO) 

2- Uma escolha pessoal? O uso do véu integral como uma escolha 

pessoal/ imposição de terceiros 

Partindo dos dados fornecidos pelo 

Ministro do Interior, o Conselho lembra 

que o uso do véu integral é voluntário, na 

maioria dos casos (p.20).  

3-Expressão de identidade e/ou radicalismo?  O Conselho não afirma expressamente que 

o uso do véu é uma manifestação de 

identidade ou radicalismo. Entretanto, esta 

perspectiva é sugerida em sua consideração 

de que uma proibição geral da 

dissimulação da face nos espaços públicos 

implica um risco de censura, podendo ter o 

efeito de reforçar a posição das pessoas que 

levam a cabo estas práticas (p. 29).  

 

CATEGORIA 3 – ARGUMENTOS DE DIREITOS HUMANOS 

1- Associação do uso do véu integral a uma “cadeia de subserviência feminina”, que inclui 

práticas como casamentos forçados e crimes de honra 

Abordagem não presente no parecer.  

2- Visão dualista universalismo/relativismo cultural (ou “comunitarismo), em que o último 

protegeria o direito ao uso do véu integral. 

Abordagem não presente no parecer. 

3- A proibição e os direitos culturais e/ ou religiosos 

A liberdade de manifestação das convicções, especialmente religiosas, poderia ser 

alegada, na medida em que a dissimulação da face também constitui um modo de 

expressão das convicções religiosas ou filosóficas. Esta constituiria uma violação indireta, 

que, de acordo com o Conselho, deve ser conciliada com os objetivos de uma medida de 

interdição de dissimulação voluntária da face (pp. 23-24). A atenção à liberdade religiosa 

também é dada pelo Conselho de Estado quando sinaliza que uma eventual proibição do 

uso do véu integral nos espaços públicos não poderia alcançar os locais de culto (p.29).  

4- A proibição e o princípio de não discriminação 

Uma proibição apenas do uso do véu integral, qualquer que seja seu campo, seria 

juridicamente frágil à luz deste princípio, especialmente pelo direito da União Europeia 

de não discriminação.  
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CATEGORIA 4 - JUSTIFICATIVA/ FUNDAMENTO A FAVOR DA PROIBIÇÃO DO USO DO VÉU 

INTEGRAL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

(CONTINUA) 

1- princípio da laïcité 

Não pode servir de fundamento para a proibição do véu integral.  

Primeiramente, nota que a questão do véu integral ser um símbolo religioso não constitui 

um consenso. Além disso, a laïcité dirige-se às instituições públicas, mas não pode se 

impor diretamente à sociedade ou aos indivíduos, salvo em razão de exigências próprias a 

certos serviços públicos, como estabelecimentos escolares. Com efeito, uma interdição 

específica sobre o véu integral poderia ser interpretada como uma ingerência do poder 

público nas práticas religiosas. Assim, sozinho, o princípio de laïcité não poderia 

constituir um fundamento para a proibição geral do porte do véu integral (pp.17-18). 

2- proteção da mulher/dignidade 

Os fundamentos de dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade entre homens 

e mulheres, isolados ou combinados, não encontram fácil aplicação neste caso, admite o 

Conselho (pp. 19-20).  

Ressalta que o princípio da dignidade implica, por natureza, o respeito à liberdade 

individual. Neste sentido, chama a atenção para o caráter subjetivo do princípio e para os 

dados do Ministério do Interior, que indicariam que, na maioria das vezes, o porte do véu 

seria voluntário. Justamente neste caso de porte do véu integral de maneira voluntária 

por uma mulher maior de idade que este fundamento seria questionável  

Quando ao princípio da igualdade entre homens e mulheres, destaca que é invocado 

diretamente contra as discriminações, ou para garantir um tratamento igualitário aos 

homens e mulheres. Entretanto, não teria vocação para ser oponível à própria pessoa   

3- ordem pública (material / imaterial) 

- ordem pública material 

A ordem pública, no seu sentido tradicional (material), não autorizaria uma proibição de 

caráter geral, mas apenas uma interdição parcial.  

Com efeito, afirma que a segurança pública, principal componente da ordem pública 

material, não poderia fundamentar uma interdição de caráter geral. Conclui que este 

constituiria um fundamento muito sólido para a interdição da dissimulação da face, mas 

somente em circunstâncias particulares, como no caso de busca de autores de infrações e 

luta contra a fraude (p.30). Neste sentido, afirma que o uso do véu integral, até aquele 

momento, não implica problemas de segurança pública particulares (p.20). 
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CATEGORIA 4 - JUSTIFICATIVA/ FUNDAMENTO A FAVOR DA PROIBIÇÃO DO USO DO VÉU 

INTEGRAL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

(CONCLUSÃO) 

Em sua análise, a garantia da ordem pública, compreendida sua componente de 

segurança, não pode justificar a toda restrição de liberdades asseguradas pela 

constituição e convenção europeia. Nesse sentido, explica que quatro exigências devem ser 

observadas. Primeiramente, tais restrições devem ser justificadas pela existência de 

problemas para a ordem pública ou a suficiente probabilidade de que estes ocorram (não 

basta, então, afirmar-se a necessidade da restrição por medida de precaução). Em 

segundo lugar, a limitação a estes direitos e liberdades deve ser proporcional à 

necessidade de salvaguarda da ordem pública. Em terceiro, a estas medidas restritivas 

correspondem garantias (como à vida privada). Em quarto, deve-se atentar para o 

controle da Corte Europeia de Direitos Humanos. Enfatiza que a Corte, em suas análises, 

leva em consideração a existência de consensos entre os países sobre determinados temas, 

assim como dá importância às especificidades de cada país na tomada de suas decisões. 

Neste sentido, ressalta que não existe um consenso entre os Estados Membros do 

Conselho de Europa sobre esse assunto e, além disso, que a França não tem qualquer 

particularidade que justificaria um controle mais flexível por parte da Corte (pp. 32-33).   

Já os outros componentes da ordem pública material, a salubridade pública e a 

tranquilidade pública, não poderiam fundamentar uma medida de interdição do véu. 

Embora, à primeira vista, este segundo fundamento pudesse parecer viável, o seu sentido, 

destaca, é prevenir danos sonoros e outras situações que afetem a tranquilidade. Assim, 

não pode servir de fundamento para a proibição do véu integral quando seu uso não se 

acompanha de pressões ou um proselitismo excessivo (p. 30).  

- ordem pública imaterial 

Ordem pública imaterial, a priori, o único fundamento possível.  

Uma interdição geral da dissimulação da face nos espaços públicos somente poderia 

repousar em uma noção de ordem pública definida mais amplamente como a base de 

exigências recíprocas e garantias fundamentais da vida em sociedade. Uma concepção 

que, ressalta, não tinha precedente jurídico, de forma que estaria exposta a um sério risco 

de censura constitucional ou convencional, não sendo recomendável (p.17). Afirmou 

também não poder recomendar uma mudança tão profunda na ordem normativa, cujos 

contornos e aplicações potenciais seriam difíceis de delimitar-se por antecipação. Admite, 

entretanto, a proclamação destas exigências fundamentais da vida em sociedade por meio 

de uma resolução solene, tal como preconizado pela Missão Parlamentar (p.28). 
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CATEGORIA 5 – PERSPECTIVA JURÍDICA: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO DIREITO 

(CONTINUA) 

1- Direito comparado Citação de legislação e jurisprudência 

comparada sobre o tema/ citação apenas de 

legislação e jurisprudências francesas 

O porte do véu integral e a dissimulação da 

face são objeto de restrições diversas em 

outros países. Entretanto, o Conselho 

observa que estas restrições são 

frequentemente menos coercivas que na 

França e sinaliza que, “democracias 

comparáveis à França” não são dotadas de 

uma legislação nacional proibindo de 

maneira geral o uso do véu integral no 

espaço público. Quando as restrições se dão 

no âmbito do espaço público, são pontuais e 

locais. Assim, mesmo antes da lei de 

dissimulação da face, a França é 

considerada um dos países mais restritivos 

em relação a tais práticas, como nota o 

Conselho (pp. 14-15). 

2- Direito interno Avaliação dos instrumentos jurídicos já 

existentes: suficiência ou necessidade de 

novas soluções jurídicas para o véu integral? 

Destaca-se que o uso do véu integral, seja 

enquanto tal ou como forma de 

dissimulação da face, já é limitado segundo 

determinadas circunstâncias de tempo, 

lugar e pessoas, por dispositivos de 

natureza e alcance diversos (p. 9).  

Exemplos de dispositivos relativos ao porte 

do véu integral: proibição dos agentes 

públicos de manifestação das crenças 

religiosas em suas funções; a lei de 15 de 

março de 2004 (proibição símbolos 

religiosos ostensivos nas escolas); a decisão 

do Conselho de Estado que valida a recusa 

do Ministro do Interior de pedido de 

aquisição da nacionalidade francesa por 

mulher que usava burca; na área civil,  
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CATEGORIA 5 – PERSPECTIVA JURÍDICA: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO DIREITO 

(CONCLUSÃO) 

2- Direito interno o uso do véu islâmico tomado em 

consideração para fins de divórcio, por ser 

considerado um excesso da prática 

religiosa. 

Exemplos de dispositivos que proíbem a 

dissimulação voluntária da face, de 

maneira genérica: por motivos 

especialmente de segurança e necessidade 

de identificação das pessoas.  

Sobre a coerção para o uso do véu integral, 

não poderia ser sancionado diretamente, 

mas havia meios indiretos de punição. 

Como exemplo, cita: delitos de violência 

física ou psicológica; no caso de menores, 

jurisprudência sobre a suspensão do direito 

a visita de pais em razão de pressão moral 

para o uso do véu integral (p. 13). 

 

 

 

CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONTINUA) 

1- Soluções jurídicas propostas Proposição de legislação/ Proposição de 

outras vias jurídicas 

Para o Conselho, uma interdição geral do 

porte do véu integral enquanto tal, ou de 

toda dissimulação da face no espaço 

público seria juridicamente frágil. 

Entretanto, conclui que medidas poderiam 

ser pensadas para harmonizar e reforçar o 

campo de interdição da dissimulação da 

face, que se encontra disperso naquele 

conjunto heterogêneo de prescrições ou 

interdições.  
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CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONTINUAÇÃO) 

1- Soluções jurídicas propostas Neste sentido, vislumbra a possibilidade de 

uma lei que preveja a obrigação de 

manutenção do rosto descoberto em 

determinados lugares abertos ao público 

(quando as circunstâncias ou natureza do 

lugar o justificar), antecedida da resolução 

parlamentar solene, de forma a preparar a 

interdição (p. 41). 

2- Nomenclatura utilizada/legislação  proposta Referência ao termo genérico “dissimulação 

da face”/ Referência específica ao uso do véu 

integral 

O Conselho fala em “medidas do campo da 

interdição da dissimulação da face” (p.37) e 

“interdição geral da dissimulação da face 

nos espaços públicos” (p. 26).   

3- Alcance da proibição  O espaço público como âmbito de aplicação/ 

Locais determinados 

 

Rechaçando a ideia de uma interdição 

uniforme e geral, enfatiza que toda 

interdição adotada deve apoiar-se em uma 

justificativa específica, sendo reservada 

apenas a lugares expostos a um risco 

suficientemente agudo de transtornos à 

ordem pública. Seriam de duas ordens 

estas justificativas: defesa da segurança dos 

bens e pessoas; objetivo de luta contra a 

fraude (p.3). 
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CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONTINUAÇÃO) 

4- Hipóteses de incidência Referência exclusiva ao véu integral/ citação 

de outras hipóteses de incidência 

Além do uso do véu integral, o Conselho faz 

referência à “dissimulação da face por 

menor autor de infrações penais” (p.40). 

No campo de exclusão de hipóteses de 

incidência, nota que, caso fosse aprovada 

uma legislação de dissimulação da face, 

esta deveria comportar grande número e 

delicadas exceções. Exemplos: motivos de 

saúde pública (máscaras); de segurança 

pessoal (como capacetes e equipamentos de 

segurança do trabalho); manifestações 

culturais e festivas; proteção da vida 

privada (por pessoas públicas que são 

perseguidas pela mídia) (p. 29). 

5- A sanção sugerida para o não cumprimento Sanção de caráter penal/ outra natureza 

 

Com base nos princípios de 

proporcionalidade e necessidade, o 

Conselho conclui que o não respeito à 

interdição da dissimulação da face não 

deve qualificar um delito. A este, prefere 

uma sanção contravencional. Haveria duas 

hipóteses possíveis neste sentido. A 

primeira seria a atribuição de uma sanção 

de contravenção clássica (multa, somada a, 

exemplo, um estágio de cidadania). A 

segunda seria uma nova espécie de 

contravenção, consistindo na obrigação de 

ter um acompanhamento de um organismo 

de mediação, ou a participação nas ações 

deste organismo por uma duração limitada. 

Tais organismos seriam associações, que, 

segundo a natureza da dissimulação da 

face, atuem nas áreas de promoção dos 

direitos da mulher (no caso de porte 

proibido do véu integral), ou na prevenção 

da delinquência de menores (no caso de 

dissimulação da face por um menor autor 

de infrações penais) (p. 39). 
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CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONTINUAÇÃO) 

5- A sanção sugerida para o não cumprimento No seu entendimento, a primeira 

modalidade de contravenção não estaria 

necessariamente adaptada à natureza da 

infração e ao fim perseguido. Já a segunda 

atenderia ao princípio de 

proporcionalidade e permitiria a 

individualização da pena segundo os 

motivos da dissimulação da face.  

 

Por outro lado, considera que o ato de 

constranger outra pessoa à dissimulação da 

face poderia ser sancionado de maneira 

mais dura. Ademais, esta penalidade 

deveria ser aumentada quando as vítimas 

do constrangimento fossem menores, ou 

havendo reincidência. Neste caso, esta ação 

poderia ser objeto de uma incriminação 

específica delituosa (p. 39). 

6- Análise de proporcionalidade A análise do Conselho é atenta ao princípio 

da proporcionalidade. Em sua leitura, 

embora a proibição seja viável a partir de 

determinados fundamentos (como a 

segurança pública), esta não autorizaria 

um alcance tão amplo quando todos os 

espaços públicos. Embora aponte para o 

caráter controverso da consideração do véu 

integral como símbolo religioso, destaca a 

necessidade de respeito às liberdades 

pessoas, que somente podem ser limitadas 

via ordem pública quando estritamente 

necessário.  
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CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONCLUSÃO) 

7- Avaliação quanto ao cumprimento da sua 

finalidade 

A proibição cumpre a finalidade a que é 

destinada / não cumpre a finalidade 

A efetividade de uma proibição geral 

apenas do véu integral seria incerta. Com 

efeito, uma proibição ancorada no 

princípio de dignidade e/ou igualdade entre 

homens e mulheres somente poderia ser 

dirigida a pessoas menores ou aquelas que 

vestissem o véu integral sob coerção. Este 

controle, na prática, seria então delicado. 

Ademais, haveria o risco de estigmatizar as 

pessoas de confissão muçulmana que vivem 

na França, além de amplificar as tensões 

(p.21).  

8- Efeitos de medida adotada no campo das 

políticas de imigração e integração  

Uso do véu integral como obstáculo à 

aquisição da nacionalidade francesa ou título 

de séjour (permanência) 

Abordagem não presente no parecer. 
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DOCUMENTO 4: 

CONSELHO CONSTITUCIONAL 

 

CATEGORIA 1 -  A VISÃO SOBRE A FRANÇA E OS FRANCESES 

Sobre a França A aceitação da França enquanto país 

pluriétnico/Descrição da França enquanto 

República una e indivisível 

Abordagens não presentes na decisão  

A França como porta-voz dos direitos 

humanos 

Abordagem não presente na decisão  

Sobre os franceses de origem estrangeira Referência a muçulmanos nascidos na França 

como “estrangeiros”, “nascidos da 

imigração”, “jovens dos bairros” ou 

“jovens” e às mulheres que usam o véu 
integral como “jovens meninas” ou “jovens 

mulheres” 

A decisão não faz referência aos 

muçulmanos ou estrangeiros que vivem na 

França.  

 

CATEGORIA 2 – SOBRE O USO DO VÉU INTEGRAL 

1-Caráter religioso? 

 

Consideração do véu integral como símbolo 
religioso/ Desvinculação do uso do véu 

integral enquanto prática religiosa 

2- Uma escolha pessoal? O uso do véu integral como uma escolha 
pessoal/ imposição de terceiros 

3-Expressão de identidade e/ou radicalismo?   

 A decisão não faz referência expressa ao uso do véu integral, de forma que não manifesta 

opinião sobre o seu caráter. Recorre, entretanto, a diversos documentos jurídicos que 

invocam esses sentidos na dissimulação da face. Neste sentido, recorre a artigos da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: art.4. “A liberdade consiste em poder 

fazer tudo aquilo que não prejudica os demais”; art. 10. “Ninguém deve ser incomodado 

por suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua manifestação não cause transtornos à 

ordem pública”. Ademais, cita o Preâmbulo da Constituição de 1946: “A Lei garante à 

mulher, em todos os domínios, direitos iguais aos do homem.”  
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CATEGORIA 3 – ARGUMENTOS DE DIREITOS HUMANOS 

1- Associação do uso do véu integral a uma “cadeia de subserviência feminina”, que inclui 

práticas como casamentos forçados e crimes de honra 

Abordagem não presente na decisão.  

2- Visão dualista universalismo/relativismo cultural (ou “comunitarismo), em que o último 

protegeria o direito ao uso do véu integral. 

Abordagem não presente na decisão. 

3- A proibição e os direitos culturais e/ ou religiosos 

A referência aos direitos religiosos é feita na reserva da aplicação da lei sobre os lugares 

de culto.  

4- A proibição e o princípio de não discriminação 

Abordagem não presente na decisão.  

 

 

CATEGORIA 4 - JUSTIFICATIVA/ FUNDAMENTO A FAVOR DA PROIBIÇÃO DO USO DO VÉU 

INTEGRAL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

1- princípio da laïcité 

Abordagem não presente na decisão.  

2- proteção da mulher/dignidade 

O Conselho Constitucional destaca que os legisladores consideraram que as mulheres que 

dissimulam a face se encontram em uma situação de exclusão (primeiro fundamento). 

3- ordem pública (material / imaterial) 

Em ordem de segundo fundamento da sua decisão, o Conselho centra-se na ideia de 

ordem pública, nos seus dois sentidos: material, através da exigência de segurança 

pública; imaterial, em virtude de um alegado desconhecimento das exigências mínimas da 

vida em sociedade.  
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CATEGORIA 5 – PERSPECTIVA JURÍDICA: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO DIREITO 

1- Direito comparado Citação de legislação e jurisprudência 

comparada sobre o tema/ citação apenas de 

legislação e jurisprudências francesas 

Não é feita a referência à legislação ou 

jurisprudência comparada (nem mesmo à 

CEDH). Os documentos jurídicos utilizados 

para a decisão são todos franceses, como a 

Constituição de 1946 e a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1779.  

2- Direito interno Avaliação dos instrumentos jurídicos já 

existentes: suficiência ou necessidade de 

novas soluções jurídicas para o véu integral? 

A decisão menciona apenas que, até então, 

as regras existentes limitavam-se a 

situações pontuais com fins de proteção da 

ordem pública.  

 

 

CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONTINUA) 

1- Soluções jurídicas propostas Proposição de legislação/ Proposição de 

outras vias jurídicas 

A legislação é admitida como uma nova 

abordagem ao tema da dissimulação da 

face.  

2-Nomenclatura utilizada/legislação  proposta Referência ao termo genérico “dissimulação 

da face”/ Referência específica ao uso do véu 

integral 

Apenas o termo “dissimulação da face” é 

mencionado. 

3- Alcance da proibição  O espaço público como âmbito de aplicação/ 

Locais determinados 

O Conselho examina uma lei que alcance 

todo o espaço público, e não apenas lugares 

específicos.  
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CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONCLUSÃO) 

4- Hipóteses de incidência  Referência exclusiva ao véu integral/ citação 

de outras hipóteses de incidência 

 

A decisão faz referência apenas ao termo 

“dissimulação da face”, não especificando 

as hipóteses de incidência.  

5- A sanção sugerida para o não cumprimento Sanção de caráter penal/ outra natureza 

 

As sanções estipuladas de um ano de prisão 

e 30.000 euros de multa pelo fato de impor 

a outrem o porte do véu integral, assim 

como os artigos relativos à sua entrada em 

vigor e aplicação, não são consideradas 

contrárias à constituição. 

6- Análise de proporcionalidade Para o Conselho Constitucional, 

considerando os objetivos e a natureza da 

pena fixada, “o legislador adotou 

disposições que garantem, entre a 

salvaguarda da ordem pública e a garantia 

de direitos constitucionalmente protegidos, 

uma conciliação que não é manifestamente 

desproporcional.”. Não justifica, 

entretanto, como chegou a esta conclusão.  

7- Avaliação quanto ao cumprimento da sua 

finalidade 

A proibição cumpre a finalidade a que é 

destinada / não cumpre a finalidade 

 

Abordagem não presente na decisão. 

8- Efeitos de medida adotada no campo das 

políticas de imigração e integração  

Uso do véu integral como obstáculo à 

aquisição da nacionalidade francesa ou título 

de séjour (permanência) 

 

Abordagem não presente na decisão.  
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DOCUMENTO 5: 

LEI Nº 1192 DE 11 DE OUTUBRO DE 2010 

 

CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONTINUA) 

1- Soluções jurídicas propostas Proposição de legislação/ Proposição de 

outras vias jurídicas 

Legislação 

2- Nomenclatura utilizada/legislação  proposta Referência ao termo genérico “dissimulação 

da face”/ Referência específica ao uso do véu 

integral 

Refere-se ao termo genérico “dissimulação 

da face”.  

3- Alcance da proibição  O espaço público como âmbito de aplicação/ 

Locais determinados 

O espaço público 

4- Hipóteses de incidência  Referência exclusiva ao véu integral/ citação 

de outras hipóteses de incidência 

A lei não especifica as hipóteses de 

incidência. A referência ao véu integral é 

indireta, como consequência da previsão do 

delito de “dissimulação forçada da face”. 

Ao mesmo tempo, outras hipóteses de 

incidência possíveis aparecem apenas no 

quadro de exceções à aplicação da lei 

(motivos de saúde, festas, esportes).  

5- A sanção sugerida para o não cumprimento Sanção de caráter penal/ outra natureza 

Previsão se sanção contravencional para o 

caso de dissimulação da face. Na hipótese 

de haver uma dissimulação forçada, a 

sanção prevista é de caráter penal (para o 

sujeito coator).  

6- Análise de proporcionalidade Não é feita.                                      
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CATEGORIA 6 – PERSPECTIVA JURÍDICA: PROPOSIÇÕES 

(CONCLUSÃO) 

7- Avaliação quanto ao cumprimento da sua 

finalidade 

A proibição cumpre a finalidade a que é 

destinada / não cumpre a finalidade 

Não avalia, mas prevê a realização de 

relatório sobre a aplicação da lei (art.7º).  

8- Efeitos de medida adotada no campo das 

políticas de imigração e integração  

Uso do véu integral como obstáculo à 

aquisição da nacionalidade francesa ou título 

de séjour (permanência) 

A lei não faz referência às suas 

consequências no campo das políticas de 

imigração ou integração. 

 

 

 


