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RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre a construção da máquina mulher-véu em 

Curitiba. Tal máquina existiria a partir da relação entre a mulher muçulmana e suas 

vestes, constantemente mediada pelo Islã. O caráter de continuidade e incompletude 

é demonstrado, afirmando a impossibilidade de constituir regras identitárias que digam 

respeito às experiências de todas estas mulheres, restringindo-as a algum padrão. As 

reflexões são teoricamente baseadas, principalmente, em Bruno Latour, Levi Bryant e 

Daniel Miller.  

Palavras-Chave: mulher-véu, indumentária, Islã  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper is about the construction of the woman-veil machine in the city of Curitiba. 

That machine would belong to a relation between the muslin women and their clothes, 

constantly mediated by Islam. The continuity of the process is demonstrated, stating 

the impossibility of making identity rules that tell about the experiences of all these 

women, restricting them into some kind of stereotype. The reflections are based, 

mostly, in the theories of Bruno Latour, Levi Bryant and Daniel Miller. 

Keywords: woman-veil, clothes, Islam 
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INTRODUÇÃO 

 

O uso do véu pela mulher islâmica é bastante criticado pelas pessoas que 

vivem no Ocidente e desconhecem sua motivação religiosa. As muçulmanas são 

acusadas de repressão por parte da religião e de seus homens, principalmente em 

Estados de maioria islâmica. A indumentária utilizada pelas muçulmanas é vista como 

materialização desta submissão, pois demonstraria privação perante seu próprio 

corpo. A religião islâmica é acusada de legitimar essa dominação masculina através 

das passagens escritas no Corão e das leis que se baseiam em passagens do livro 

sagrado (sharia). Edward Said (1996) propõe que estas análises realizadas pelo 

Ocidente são baseadas em estereótipos pouco condizentes com o que pode ser 

encontrado nos países Orientais e de maioria islâmica. A este preconceito, Said dá o 

nome de orientalismo. Ao pensarmos mulheres muçulmanas que habitam contextos 

Ocidentais, devemos colocar em relação os estereótipos orientalistas e um habitar em 

contexto distinto daquele em que comumente se imagina a mulher islâmica.  

A partir de leituras iniciais sobre pesquisas realizadas no meio islâmico 

brasileiro (FERREIRA, 2010) e em países de maioria islâmica (ABU-LUGHOD, 2012; 

MAHMOOD, 2005), percebe-se que há diferenças na forma como as experiências 

femininas ocorrem, gerando problemas distintos. Devido ao Brasil ser um país de 

minoria islâmica, a mulher muçulmana usuária de véu é mais facilmente reconhecida, 

por ser diferente, fazendo com que o uso do véu funcione como vetor de percepção 

dessa diferença. Pode-se supor que o uso da veste islâmica no Brasil é resultado de 

um processo de internalização da religião diferente do ocorrido em países de maioria 

islâmica, onde a cultura local corrobora com a decisão pelo uso. A partir desta 

hipótese, busco observar os diferentes significados dados para o uso e não uso do 

hijab pelas muçulmanas que residem em Curitiba, norteando-me pela noção de fazer-

se1 muçulmana, como um processo infinito, performático e relacional. Não há a 

intenção de pensar a existência de uma identidade única que diga respeito a todas as 

muçulmanas residentes em Curitiba, mas sim observar o fazer-se muçulmana de cada 

uma dessas mulheres, observando seu processo contínuo de construção de si. 

                                                 
1 Essa noção está presente na tese de doutorado de Florência Ferrari (2010) sobre a comunidade calon. 
A autora estabelece uma diferença entre observar o fazer-se calon e a busca por uma identidade calon, 
explicitando a necessidade de observar o grupo como em constante construção e não como algo finito. 
Em suas palavras, “a calonidade é definida pela performance” (FERRARI, 2010: 19). 



2 

 

 

Para a realização deste empreendimento, viso focar na relação entre a mulher 

muçulmana e sua vestimenta, passando por concepções sobre moda, estética e as 

relações disso para com a sua construção enquanto mulher muçulmana em Curitiba. 

Percebi que a mulher é modificada a partir da utilização das vestes religiosas, que 

geram um outro dentro delas mesmas. A construção desse outro e as implicações 

dele na vivência em uma cidade onde os muçulmanos são minoria tornaram a 

pesquisa relevante.  

Este texto se constrói a partir da junção entre as percepções que tenho em 

relação ao Islã e ao uso do véu, em consonância com as concepções teóricas 

apresentadas no decorrer da argumentação e as experiências das mulheres com 

quem conversei em Curitiba. Meu contato com estas mulheres teve duração de dez 

meses, entre conversas físicas e virtuais, onde tive a oportunidade de aprender um 

pouco sobre como é ser uma mulher-véu em Curitiba.  

No Preâmbulo explicitarei as motivações pessoais para o início da pesquisa, 

assim como uma contextualização histórica do Islã enquanto religião e sua presença 

no Brasil e em Curitiba. Em seguida, apontarei a construção do início da pesquisa, 

realizada em dois âmbitos: o físico e o virtual. Por fim, apresentarei as interlocutoras 

cujas experiências nortearão o restante da narrativa. 

Na Parte Um, apresentarei a opção metodológica empreendida na pesquisa, 

baseada em seguir os traços apontados pelos atores, como proposto por Bruno Latour 

(2005). As mulheres e seus véus são pensados como máquinas, que em conjunto 

formam uma terceira coisa, que é a soma das outras duas e capaz de multiplicá-las. 

O norte para este raciocínio é a teoria da onto-cartografia, pensada por Levi Bryant 

(2014).  

Em seguida, versarei sobre a importância de pensar a indumentária em 

contexto islâmico, apontando que as acepções que determinam o uso do véu se 

realizam entre uma escolha baseada em uma moralidade prévia e aquela baseada na 

necessidade de construir ou atingir determinados padrões morais. Para pensar esse 

ponto dialogo com Daniel Miller (2010).  

Por fim, apresentarei os sete tipos de veste islâmica mais comuns de serem 

encontrados, sua composição e diferenças. 

Na Parte Dois, estabeleço o Islã enquanto mediador da relação entre a mulher 

e o véu, baseando-me no conceito de mediador estabelecido por Bruno Latour (2005) 
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e explicito as influências religiosas por sobre as acepções indumentárias, mostrando, 

com base no Corão, a origem da prescrição indumentária islâmica. Posteriormente, 

penso a relação entre o feminino e a utilização da indumentária islâmica é pensada 

sob o viés de Judith Butler (2014), Alain Touraine (2010) e Lila Abu-Lughod (2012). 

Junto com as experiências percebidas durante a observação etnográfica e os escritos 

de Cristina Maria de Castro (2010), Sonia Hamid (2010) e Gisele Fonseca Chagas 

(2010) que mostram como essa relação ocorre em outras localidades do Brasil, e a 

observação realizada por Saba Mahmood (2005), no Egito, demonstro a 

impossibilidade de restringir a construção da mulher islâmica a regras pré-

estabelecidas. 

Apresento então, a partir das diferentes experiências das interlocutoras, as 

formas como essas mulheres se constroem e como elas percebem a moda e a 

estética, nesse universo múltiplo e relacional em que se encontram. Finalizo 

apontando os problemas vivenciados por elas em seu trânsito e moradia na cidade de 

Curitiba. 

À guisa de Conclusão, retraço o que foi construído no decorrer do texto e aponto 

o que pôde ser apreendido, refletido ou indicado a partir desta primeira experiência 

etnográfica de porte considerável realizada por mim. 
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PREÂMBULO 

 

1. COMO CHEGUEI AO ISLÃ 

A primeira vez em que ouvi falar sobre o Islã foi no dia do atentado às Torres 

Gêmeas (World Trade Center) dos Estados Unidos (11/09/2001), quando eu tinha 

apenas sete anos de idade. Desde então, a ideia de que era uma religião ruim e que 

os fiéis eram extremistas e terroristas preponderou em minha mente, em grande parte 

graças à cobertura midiática que os fatos relacionados ao Islã recebia.  

Em 2013, já com dezenove anos, tive a oportunidade de participar de um 

intercâmbio de curta duração para trabalho voluntário em país de minha escolha, 

através da AIESEC2. Escolhi o Paquistão, sem saber algo além de sua localização 

geográfica, pelo fato de que o projeto de voluntariado me pareceu interessante. A 

proposta era trabalhar em uma ONG chamada CARE Foundation, que tem como mote 

o empoderamento de mulheres através da educação. Passei pelo processo seletivo 

e, enquanto isso, fui pesquisando sobre o país e descobri que possuía 97% da 

população formada por muçulmanos, o que me fez ter receio da escolha feita. No 

entanto, as pessoas de Lahore (a cidade para onde fui) que me guiaram até o 

momento do embarque foram muito simpáticas e me fizeram acreditar que não seria 

uma experiência traumática. Correto. 

Em Lahore tive a oportunidade de trabalhar na CARE tanto na parte de 

marketing quanto no ensino (dando aulas para as turmas de inglês avançado sobre a 

cultura brasileira) e também tive um contato próximo com jovens universitários da 

cidade, que me mostraram o país e a religião de forma bastante diversa daquela que 

me havia sido mostrada pela mídia. Aprendi também nas viagens pelo país que o local 

em si era muito mais diverso daquilo que a internet tinha me mostrado anteriormente. 

Tive a oportunidade de sentir na pele os efeitos do “choque cultural” descrito por Roy 

Wagner como o momento em que a cultura local é percebida pela inadequação do 

antropólogo, gerada pelo pertencimento prévio a um outro aparato cultural, tornando-

o visível e mensurável (WAGNER, 2012, 48-53), fator decisivo para a percepção de 

que antropologia seria o meu objetivo universitário final. 

                                                 
2 Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales. Criada no pós-
Guerra por estudantes de seis países diferentes, com a intenção de promover o conhecimento 
intercultural a fim de diminuir a incidência de xenofobia. 
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Ainda em Lahore, comprei diversos livros sobre a religião e a cultura islâmica 

e voltei com a intenção de procurar por muçulmanos que vivessem em Curitiba, a fim 

de ver o quão parecida ou dissonante a percepção religiosa poderia se mostrar.  

 

2. O PERIGO DA HISTÓRIA ÚNICA 

A história que conheci em meus estudos escolares relata a formação do 

Ocidente3 europeu e sua exploração e dominação territorial e de outros povos. Por 

vezes foi deixado de lado aquilo que ocorria no mesmo momento, só que nos países 

do Oriente, África e Oceania. Dessa forma, a versão que conheci sobre as histórias é 

predominantemente narrada sob o ponto de vista Ocidental, na maior parte das vezes 

europeu e, em se tratando de história recente, norte-americano. Para a construção 

deste fazer monográfico, no entanto, é essencial pensar o contexto de surgimento da 

religião muçulmana e suas prescrições e proibições principais, a fim de entender um 

pouco melhor o aparato sociocultural que constrói a fé das pessoas com quem 

trabalho. 

Uma importante visão antropológica sobre países islâmicos, capaz de tirar o 

Ocidente do lugar comum de reflexão sobre esses povos, é trazida ao ambiente de 

reflexão acadêmica por Clifford Geertz, que em 1968 publica o livro Islam Observed: 

Religious Development in Morocco and Indonesia no qual compara o surgimento do 

Islã enquanto religião principal para os países do Marrocos e da Indonésia. Nesta 

obra, fica claro que o desenvolvimento da religião não ocorre da mesma forma 

simplesmente por ser a mesma religião, sendo o contexto de surgimento desse novo 

aparato religioso extremamente relevante para a fé que será ali constituída.  Assim, 

Geertz (1968) propõe que não há um Islã, mas vários e que não é possível caracterizá-

lo enquanto universo religioso, mas sim como um conjunto de práticas e experiências 

passíveis de serem observadas e descritas em comunidades específicas.  

Para Geertz (1968) é a possibilidade de diferença na religião que a conecta e, 

com isso, a todos os países que professam essa fé. Religião é conceituada como uma 

congruência entre os fatores histórico, político e cultural com crenças e ritos 

                                                 
3  “Há Islãs, há Ocidentes”, diz Derrida (CHÉRIF, 2013:45). Não é este o momento de abraçar esta 
discussão, sendo importante frisar que “Ocidente” é usado neste trabalho para demarcar aquilo que 
não é Árabe-Muçulmano e, consequentemente, Oriental. 

 



6 

 

 

perceptíveis empiricamente e que se convergem em práticas de convívio 

determinadas que criam tradições (GEERTZ, 1968). Dessa forma, o que pode ser 

acessado pelo antropólogo é a experiência e a formulação dessas tradições4, que 

estão em constante transformação e que são, por si só, uma confluência de outras 

experiências determinadas, o que gera a dificuldade de dissociação entre religião e 

sociedade, visto que ambas se desenvolveriam em conjunto. 

A corrente histórica que pesquisou a origem do Islã, aqui representada por 

Daniel Lewis, aponta seu surgimento para o século VII d.C, na região de Meca - cidade 

de nascimento do profeta da religião, Mohammed (Maomé, em português). O Islã teria 

sido a primeira religião a conceder direitos de herança, propriedade e pedido de 

divórcio (em casos específicos) às mulheres, isso porque a influência feminina no 

momento de fundação da religião foi grande. 

De acordo com Lewis (2010), Maomé era casado com Khadija, uma 

comerciante com mais de quarenta anos de idade, quando teria começado a ter visões 

do anjo Gabriel e assim descoberto que precisava fundar uma nova fé. Sua esposa 

foi a primeira a acreditar nele, sendo a primeira pessoa a ser chamada de muçulmana 

(palavra que significa “aquela que obedece”), embora isso não tenha feito com que 

ela deixasse de trabalhar e prover o sustento da família. Khadija foi a única esposa do 

profeta até o momento de sua morte. Posterior a isso, não se sabe quantas esposas 

ele teve, visto que não havia um limite estabelecido na época.  

A esposa mais nova do profeta, Aisha, também teve papel importante na 

consolidação da religião. Ela tinha apenas treze anos quando se casou e ficou 

conhecida após ter sido vista andando à camelo com outro rapaz. A carona foi 

motivada pelo fato de ela ter perdido um colar que lhe havia sido dado de presente 

por Maomé e, ao ficar procurando-o no chão, perder-se da caravana que a 

acompanhava. O colar foi encontrado e um moço que passava à camelo lhe ofereceu 

carona até que atingissem a caravana. Este episódio foi visto pelo restante da 

caravana como falha de caráter da menina Aisha, acusando-a de ter traído seu 

esposo. Após este ocorrido, Maomé pediu para que Allah lhe enviasse uma 

                                                 
4 Entendo tradição dentro dos termos de Hobsbawn e Ranger (1984), sabendo que ela é 
constantemente inventada e reinventada, não sendo possível a noção de uma tradição mais dogmática 
que outra. Uma escola com origens étnicas, porém, tem a responsabilidade de passar para seus alunos 
a noção das tradições inventadas pela etnicidade em questão. 
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mensagem comprovando ou não o adultério da esposa e assim surgiu a revelação de 

que o adultério deveria ser punido com açoitamento, desde que houvessem quatro 

testemunhas para corroborar com a acusação. 

Lewis (2010) afirma ainda que a religião teria se consolidado enquanto o profeta 

era vivo, mas teve a primeira cisão logo após sua morte. Maomé não deixou claro 

quem deveria ser seu herdeiro na posição religiosa e política que exercia, causando 

disputa hierárquica entre Ali (esposo da filha mais velha de Maomé, Fatima) e Abu 

Bakr (pai de Aisha e, com isso, sogro do profeta). Abu Bakr foi o escolhido pelo 

conselho de anciãos da região e seus seguidores são aqueles que conhecemos hoje 

como sunitas, enquanto Ali foi escolhido pelo apelo popular e seus seguidores são o 

que conhecemos hoje como xiitas.  

Abu Bakr, sua filha Aisha e a filha do profeta, Fátima, são apontados por Lewis 

(2010) como os responsáveis por iniciar o processo de junção de todos os escritos 

que Maomé fez sob iluminação divina em um único livro, que hoje é conhecido como 

Corão. Somente nele é que foi definida a quantidade máxima de esposas que um 

muçulmano pode ter, quatro. No entanto, há a prerrogativa de que o esposo deve ter 

capacidade de prover sustento igual a todas elas, fator que é visto por alguns 

muçulmanos e muçulmanas com quem tive contato como impossível, visto que não 

há a possibilidade de amar duas pessoas igualmente (quem dirá quatro). A vertente 

islâmica de Abu Bakr e os califas que o sucederam é a mais popular, atingindo cerca 

de 84% dos fiéis muçulmanos nos dias de hoje5. 

A diferença atual entre sunismo e xiismo é atribuída à leitura que ambas as 

vertentes fazem do livro sagrado. Para os xiitas, o Corão é a única fonte de 

informações sobre a fé a ser considerada. Já os sunitas, além de seguirem o livro 

sagrado, seguem também a sunnah, livro com relatos, recordações e lembranças das 

palavras e feitos do profeta (LEWIS, 2010). Cada uma das duas vertentes é 

subdividida em várias outras e há ainda o sufismo, que é a corrente mística do Islã e 

pode ser associada tanto à vertente xiita quanto à sunita, e busca por um 

entendimento e encontro com Allah ainda durante a vida, através de maior 

                                                 
5 Informação divulgada mundialmente e presente na maior parte dos sites de pesquisa sobre Islamismo 
e nos textos utilizados como base para a construção deste texto. Sabe-se que no Almanaque Abril de 
2007, p.85, há a informação de que o número de sunitas corresponde a 84% da quantidade total de 
muçulmanos existente.  
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disciplinamento e auto-reflexão (NASR & SMITH, 2005: 77). No entanto, como 

apontado por Geertz (1968), o Islã é uma religião múltipla e definida por suas práticas, 

de forma que pessoas pertencentes à mesma vertente religiosa podem ter 

concepções e ações religiosas distintas. Os rituais e performances realizados sob viés 

religioso não são, para Geertz (1968), a própria religião, mas a manifestação dela. 

Assim, definir a religião é complicado, ainda mais quando feito a partir de suas 

práticas. Em se tratando de Islã, a multiplicidade se dá não em espaços geográficos, 

mas nas subjetividades, visto que cada fiel constrói sua própria fé. 

A fim de entender melhor a divisão da religião, perguntei a uma muçulmana 

(Fizza Tariq, que conheci em minha estadia em Lahore) sobre o assunto e ela explicou 

que eu compreenderia melhor através de uma analogia com o cristianismo. Fizza Tariq 

comentou que inicialmente existia apenas o catolicismo, mas com o rompimento entre 

Império Romano do Ocidente e do Oriente surgiram os católicos apostólicos de um 

lado e os ortodoxos de outro. No século XVI, com a publicação das 95 teses de 

Martinho Lutero e o início da Reforma, posteriormente denominada Protestante, surge 

a Igreja Luterana. Com a divisão entre católicos e protestantes, foram fundadas outras 

vertentes e filosofias aplicadas a cada uma delas, sendo o ponto comum a fé em Jesus 

Cristo. Fizza Tariq apontou a divisão entre os católicos e os protestantes como 

semelhante à divisão entre sunismo e xiismo, enquanto as subdivisões existentes 

tanto no catolicismo quanto no protestantismo correspondem às diferentes vertentes 

xiitas e sunitas. 

Em busca de uma conceitualização não restritiva sobre o islamismo, 

encontramos os cinco pilares que regem a religião e são seguidos por todos, 

independentemente da vertente. São eles:  1) Não há Deus senão Allah, e Maomé é 

seu profeta; 2) Cumprir com as cinco orações diárias; 3) Pagar o zacat (tributo) aos 

mais pobres; 4) Jejuar no Ramadã, no nono mês do calendário lunar, período em que 

foi revelado o Corão; 5) se houver condições, pelo menos uma vez na vida o fiel deve 

peregrinar a Makka (Meca) (YUKIO NAKASHIMA, 2011).  

As orações devem ser realizadas preferencialmente em árabe, por ser 

considerada a língua sagrada, visto que foi a escolhida por Allah para passar as 
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mensagens ao profeta6. A outra premissa é que todos sigam os escritos do Corão, 

embora o livro esteja aberto a interpretações individuais e subjetivas sobre aquilo que 

está escrito, não sendo totalmente prescritivo. É neste ponto em que as modificações 

e possibilidades de moldar a religião de acordo com o contexto na qual se insere, 

como apontado por Geertz (1968), são encontradas. Não só a relação com o texto 

religioso é relativa, mas também as ações tomadas por base na religião e a relação 

para com os outros símbolos existentes. Além das prescrições, Lewis (2010) aponta 

o consenso perante algumas proibições, como é o caso da ingestão de carne de porco 

e bebidas alcoólicas, além de blasfêmia e usuras. Vale salientar que as formas de se 

cumprir os cinco pilares são divergentes de acordo com a vertente religiosa seguida 

pelo fiel, fator perceptível pela oração, cuja performance corporal é diferente para 

sunitas e xiitas, por exemplo. 

Devido ao fato de a religião ter sido originada no Oriente Árabe, muitos dos 

países dali são compostos por população de maioria islâmica, sendo que alguns deles 

são teocráticos (ou seja, o Estado professa uma religião, no caso a islâmica) e outros 

não, mesmo que ainda assim haja interferências religiosas em suas leis. Muitos dos 

países desta região são, assim como o Brasil, laicos e devem garantir em sua 

constituição que nenhuma religião é privilegiada. Porém, assim como ocorre no Brasil, 

que é laico, mas com feriados cristãos, esses países acabam por ter influências 

islâmicas em seus calendários e formas de decisão. Uma coisa é o Estado não ter 

religião oficial, outra coisa é esvair as decisões da moral religiosa circunscrita na 

sociedade. 

Como a Ásia é o continente mais populoso do mundo, acaba abrigando a maior 

parte dos fiéis islâmicos, de forma que há mais muçulmanos fora do Oriente Árabe do 

que nele. No entanto, caso os dados sejam pensados em relação de concentração de 

fiéis por metros quadrados, o Oriente Árabe tem mais. Ou seja, apesar de haver mais 

gente na Ásia, a concentração de fiéis islâmicos ainda é maior na região de origem da 

religião. Os países asiáticos que têm destaque na quantidade de muçulmanos em sua 

população são: Indonésia, Malásia, Índia, Bangladesh e Paquistão. Tanto nestes 

países quanto nos do Oriente Árabe, é necessário ressaltar que há outras religiões 

                                                 
6 Tal prescrição é difícil de ser seguida em países de minoria árabe, onde o acesso à língua é dificultado. 
Para estes casos existem as aulas gratuitas da língua, oferecidas pelos templos religiosos e também 
os arranjos realizados individualmente pelos fiéis. 
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que são professadas. No caso do Oriente Árabe, a região também sediou a formação 

de pelo menos outras duas grandes religiões monoteístas: o catolicismo e o judaísmo. 

Dessa forma, a população que lá habita é dividida entre, no mínimo, estas três 

vertentes religiosas, mas sabe-se da existência de outras, como o Zoroastrismo, por 

exemplo. 

Além dos países asiáticos, há vários países africanos que são muçulmanos, 

devido ao fato de que no início da religião houve um momento de expansão territorial 

com a intenção de aumentar o número de fiéis, chegando ao Egito, Marrocos, Nigéria, 

Sudão e demais países africanos que atualmente têm fiéis islâmicos. Lewis (2010) 

aponta que os fiéis europeus começaram a surgir a partir do século V, quando o 

primeiro exército muçulmano adentrou a Península Ibérica, sob os comandos de Tariq 

ibn Ziyad. A quantidade de fiéis tanto europeus quanto americanos está aumentando, 

tanto pelo contato maior com imigrantes de países de maioria muçulmana, quanto 

pelo processo de reversão à religião, aderida por pessoas nativas tanto da Europa 

quanto da América, por livre e espontânea vontade. 

Não é necessário ter ascendência árabe ou ser nascido em família já 

muçulmana para participar da religião. Qualquer pessoa pode ser muçulmana, basta 

fazer a profissão de fé, chamada shahada, onde o futuro fiel afirma Allah como único 

Deus e Maomé como seu mensageiro, em frente a testemunhas muçulmanas. Há a 

preferência para que a shahada seja realizada em frente a um sheik7 e dentro de um 

local sagrado, como uma Mesquita, para que assim seja criado um atestado de filiação 

à religião islâmica. No entanto, as pessoas que se tornam muçulmanas não são 

chamadas por seus irmãos de fé de “convertidas”, mas sim de “revertidas”. Isso 

porque há a crença de que todas as pessoas nascem islâmicas, mas apenas algumas 

retornam à religião. Assim sendo, para os muçulmanos, a shahada não é uma 

mudança de curso da vida, mas uma retomada ao curso correto, o da fé islâmica. 

 

3. O ISLÃ NO BRASIL E EM CURITIBA 

Uma vez cientes de que o contexto de criação da religião islâmica é diferente 

do contexto de propagação dessa fé pelos outros locais do mundo, torna-se 

necessário voltar o olhar para a chegada da religião no país e em Curitiba, visto que 

                                                 
7 O termo sheik remonta a um estamento alto da sociedade árabe, mas é comumente usado para falar 
sobre os Imans que administram as Mesquitas. 
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é este o local em que as observações etnográficas que compõem este trabalho 

ocorreram. 

A chegada inicial de muçulmanos no Brasil é dividida em duas etapas 

migratórias, a primeira referindo-se ao período da escravidão e da imigração em 

massa, realizada para trabalho nas lavouras do Brasil (1860 a 1938) e a segunda ao 

período pós Segunda Guerra Mundial (1945 a 1984) (HAJJAR, 1985: 86 apud YUKIO 

NAKASHIMA, 2011). A primeira leva migratória ocorreu devido ao tráfico de pessoas 

advindas da África para trabalho escravo no Brasil. Na época, países como Nigéria e 

Sudão já haviam sido em grande medida islamizados, fazendo com que alguns dos 

escravos advindos destas nações já fossem muçulmanos, enquanto outros 

professavam religiões baseadas em tradições e mitos locais (que também geraram 

vertentes religiosas no Brasil, como é o caso dos Cultos de Nação) (NASSER FILHO, 

2006). 

Durante o período escravocrata, o Brasil era exclusivamente católico. Fator que 

delegava às religiões trazidas pelos escravos e outros imigrantes caráter de ocultismo, 

uma vez que cultos não coerentes com a corrente religiosa oficial eram 

expressamente proibidos. Em termos islâmicos, diz-se que nesta época o Brasil era 

Dar al-Harb (Terra de Guerra), ou seja, local onde o Islã era minoria e estava em 

constante opressão, devendo agir de maneira oculta e de submissão à uma religião 

predominante, que no caso era a católica (YUKIO NAKASHIMA, 2012). 

Esta submissão, porém, não correspondia aos ensinamentos corânicos, que 

pregavam submissão exclusiva a Allah, gerando descontentamento entre os escravos, 

que se organizaram de forma revoltosa. A Revolta dos Malês (1835), como ficou 

conhecida, consistiu na organização política de um grupo de muçulmanos que visava 

tomar o poder na região da Bahia. Os revoltosos foram descobertos antes de iniciar 

sua ação, tendo sido suprimidos, deportados ou mortos, fazendo com que o Islã 

perdesse forças e não fosse passado para as novas gerações (NASSER FILHO, 

2006).  

Em 1937 é promulgada nova Constituição no Brasil, prevendo a liberdade 

religiosa e transformando o país em uma Dar al-Muahadah (Terra de tratado), onde 

os muçulmanos são minoria, mas vivem harmoniosamente. Nesta época a imigração 

árabe já era grande o suficiente para ser contada, porém apenas 15% dos árabes que 



12 

 

 

vinham para o Brasil eram muçulmanos, sendo a maioria de cristão maronitas8 que 

vinham para fugir de países de maioria islâmica, onde eram perseguidos. Os 

muçulmanos que migravam nesta época preferiam países que já tinham tradição 

islâmica consolidada, para prevenir situações em que tivessem que professar sua fé 

de forma oculta (YUKIO NAKASHIMA, 2012). 

Após a Segunda Guerra Mundial e com o início da segunda leva migratória, o 

Paraná surge como opção por ser um importante campo de produção de café e erva 

mate, além da posterior criação da Usina de Itaipu, em 1980. Grande parte dos 

imigrantes vinha do Líbano, graças a instabilidades econômicas no país. O Brasil, por 

outro lado, estava em seu processo de industrialização e necessitando de mão de 

obra barata, tornando-se atraente para quem precisava migrar (NASSER FILHO, 

2006). 

Quem imigrava tinha preferência por morar em regiões já habitadas ou 

conhecidas por parentes, visto que apesar de não ser em quantidade o suficiente para 

aparecer nos censos demográficos, a imigração árabe muçulmana ocorre desde, pelo 

menos, 1860. Os muçulmanos que já residiam no Brasil enviavam informações 

positivas sobre a vida no país para os parentes que não tinham vindo junto, gerando 

neles a vontade de conhecer o Brasil e, possivelmente, fazer a migração. A procura 

por proximidade cultural e familiar criou pequenos aglomerados de imigrantes, que se 

aglutinaram e formaram grupos que conhecemos atualmente, como é o caso dos 

árabes que habitam a região do Centro Histórico de Curitiba (NASSER FILHO, 2006). 

Essa região foi apontada como uma boa escolha por ser área de intensas transações 

comerciais, facilitando a morada dos imigrantes, visto que eles habitavam o andar de 

cima de seus estabelecimentos comerciais, como ainda pode ser encontrado em ruas 

como a Riachuelo, no Centro histórico de Curitiba. 

Em 1956 foi construída a primeira Mesquita do Brasil, na cidade de São Paulo. 

Tal empreendimento foi possível graças à prévia criação da Sociedade Beneficente 

Muçulmana de São Paulo (SBM-SP), em 1929, mesmo com quantidade pequena de 

muçulmanos. O intuito era unir os árabes e muçulmanos da região, a fim de poderem 

exercitar e propagar ações e formas de pensar apreendidas em seus países de 

origem, além de não se distanciarem da língua-mãe, o árabe. No entanto, como não 

                                                 
8 Vertente da Igreja Católica proveniente do Líbano. As missas são celebradas na língua siríaca (dialeto 
aramaico Ocidental). 
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eram todos que entendiam o árabe, foi necessário iniciar a proclamação de um resumo 

em português dos sermões ditados na Mesquita e também a implantação de aulas de 

árabe fornecidas pela SBM-SP (YUKIO NAKASHIMA, 2012). 

Em 1957 foi criada a Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná (SBM-PR), 

com o intuito de promover aos árabes e muçulmanos que residiam no estado um local 

para conversarem sobre seus países de origem e a experiência da imigração, de 

forma a manter a troca de experiências e a união entre eles, com a intenção de formar 

uma comunidade islâmica. Em 1962 é fundada a Escola Árabe-Brasileira, para reiterar 

o desejo dos imigrantes em consolidar suas tradições, fé, modos de pensar e língua 

entre o meio Ocidental de Curitiba. A escola provê o ensino da língua, história, filosofia 

e tradições árabes e islâmicos como matérias optativas e tem preferência por receber 

imigrantes e seus filhos, o que fortalece ainda mais o desejo de formação e 

consolidação de uma comunidade árabe muçulmana, evidenciados pelos fundadores 

de todas as SBM. No momento, a Escola Árabe-Brasileira de Curitiba fornece apenas 

o ensino fundamental, mas há a intenção de ampliação para berçário e maternal, 

ensino médio e superior. Os professores são brasileiros.  

Em 1972 foi fundada a Mesquita de Curitiba, que foi reformada em 1983 para 

ter arquitetura semelhante às Mesquitas existentes em países de maioria islâmica 

(NASSER FILHO, 2006; HANSEN MARQUES, 2010). A divisão entre sunitas e xiitas 

criou cisões entre a comunidade curitibana. A Mesquita, inicialmente sunita, mas 

receptiva a todas as vertentes da religião, passa a ser gerida por Imans xiitas em 1983. 

A mudança de gestão ocorreu pelo fato de a comunidade xiita de Curitiba ter 

ultrapassado a sunita em quantidade de fiéis. A princípio, as duas vertentes seguiram 

realizando as orações no mesmo local, compartilhando-o. No entanto, isso começou 

a ser incômodo e os sunitas passaram a realizar suas orações semanais na Mesquita 

de Paranaguá, que nunca deixou de ser sunita (NASSER FILHO, 2006). Apenas em 

2014 surge uma opção sunita em Curitiba, com sheik marroquino e que já teve 

experiência em Foz do Iguaçu e Paranaguá. O Centro Islâmico Paranaense (CIP) é 

localizado em Santa Felicidade e que ainda não possui espaço físico para ser 

considerado Mesquita, sendo uma Mussalah. A diferença entre os ambientes é o 

tamanho e a abrangência. Enquanto a Mesquita se assemelha a uma Igreja, a 

Mussalah pode ser comparada a uma capela. Mesmo com o CIP, devido à localização 

distante, ainda é possível encontrar sunitas que frequentam a Mesquita. Logo, por 
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mais que haja um anseio separatista entre as vertentes, a viabilidade prática mostra 

um outro rumo. 

Na década de 1970, cerca de cinco mil muçulmanos habitavam a cidade de 

Curitiba (HANSEN MARQUES, 2010). Em 1980, porém, Foz do Iguaçu aparece como 

importante chamariz de imigrantes, graças ao início da construção da Usina de Itaipu. 

Além da promoção de empregos, a cidade era comercialmente atraente por se 

localizar na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Foz do Iguaçu se tornou, 

assim, a cidade com mais muçulmanos do Paraná. Em 1991 o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) divulga o Paraná como o segundo maior estado do 

Brasil em quantidade de muçulmanos, perdendo apenas para São Paulo (Nasser 

Filho, 2006).  

A partir de 2010 o Paraná volta a receber grande fluxo de imigrantes 

muçulmanos, dessa vez movido pelo comércio de carne halal. A Organização das 

Nações Unidas (ONU) afirma que 25% da população mundial é formada por 

muçulmanos e que a religião islâmica é a que mais cresce no mundo. É preferível que 

os muçulmanos ingiram carne halal em suas refeições, visto que ela segue padrões 

sanitários específicos e o abate segue normas religiosas, prescritas no Corão. Cerca 

de 36% do volume de carne de frango produzida no Brasil é exportada para países de 

maioria islâmica, assim como 32% das carnes bovinas. O grande aporte comercial só 

é possível graças à mão de obra islâmica, visto que para a produção da carne halal é 

necessário que o abatedor seja muçulmano.  

A imigração é atraente pela possibilidade de melhoria nas condições de vida, 

visto que os países naturais dos imigrantes geralmente estão em situação de fome, 

crise financeira e disputas territoriais ou políticas. Apesar de não terem o mesmo país 

de origem, os novos imigrantes professam a mesma fé e dividem o mesmo mercado 

de trabalho, gerando consonâncias e a possibilidade de uma vida comunitária. Como 

a produção de carnes ocorre em maior intensidade nas cidades do interior do estado, 

a concentração dos novos imigrantes é maior em outras cidades além de Curitiba. De 

acordo com o aumento do número de cidades com quantidade considerável de 

muçulmanos no Paraná, o número de templos religiosos dobrou. Enquanto em 2011 

o total de Mesquitas e Mussalas do estado era onze, em Janeiro de 2015 já era 

possível contar vinte e dois. Todos estes dados foram encontrados em jornais de 

grande circulação no Brasil, como a Folha de S. Paulo e a Gazeta do Povo. As fontes 



15 

 

 

jornalísticas apontam tendência para crescimento no campo da exportação halal, 

assim como na quantidade de fiéis muçulmanos no Brasil e na popularização da fé. 

 

4. INICIANDO A PESQUISA – VIRTUALMENTE 

Uma das primeiras leituras sobre trabalhos relacionados ao Islã que fiz foi o de 

Roberta Peters (2006). Seu trabalho aborda a trajetória de duas famílias palestinas 

que residem no interior do Rio Grande do Sul e foca no casamento como formação e 

manutenção da cultura árabe na região. Peters (2006) delega um espaço de seu texto 

para falar sobre as relações construídas através do Orkut9, afirmando que as 

comunidades do Orkut eram buscadas pelos jovens que esperavam encontrar futuros 

maridos e esposas de mesma origem étnica. A rede social também era utilizada para 

conversar com parentes que ainda residiam em outros países (ou mesmo no Brasil, 

mas em cidades distantes) e para ampliar a rede de conhecidos entre os jovens 

árabes, palestinos e muçulmanos. 

A partir deste dado e do fato de que sou familiarizada com estes recursos 

tecnológicos, resolvi que seria interessante começar a aproximação etnográfica por 

este meio. Se em 2006 as relações islâmicas estabelecidas online já eram evidentes, 

com a popularização constante da rede, imaginei que essas relações seriam ainda 

mais perceptíveis na rede social com maior destaque no momento, o Facebook10. 

Assim, busquei nesta rede social por grupos de discussão que envolvessem mulheres 

muçulmanas e as comunidades islâmicas de Curitiba. Encontrei e comecei a participar 

de oito grupos11, quatro deles são de participação exclusiva para mulheres, com 

discussões que focam nas práticas relacionadas à religião, enquanto os outros grupos 

têm participação mista e discutem mais sobre a teologia e formação da religião, além 

de comentarem as notícias divulgadas pela grande mídia e relacionadas ao Islã. 

                                                 
9 Rede social que teve seu auge na primeira década dos anos 2000 no Brasil. Permitia o contato com 
pessoas distantes, discussões em comunidades, compartilhar fatores de comum interesse entre as 
pessoas, além de enviar e receber mensagens. 
10 Rede social que está em auge no Brasil desde 2010, abrange quase todos os países do mundo e 
possibilita conversas instantâneas entre pessoas distantes. Há também grupos de discussão, páginas 
que divulgam notícias e a possibilidade de expor publicamente seus pensamentos e opiniões. 
11 São eles: As Muçulmanas; Mulheres Muçulmanas; Muçulmanas e brasileiras; Respeitem o nosso 
Hijab !!!; Islam em Português (SÓ PARA MULHERES); Sou muçulmano, sou brasileiro; Shia Islam 
Brasil - Estudos e Divulgação; Islam Curitiba; Centro Cultural Islâmico Ahlul Bayt. 
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O primeiro grupo em que fui aceita (visto que para garantir que a presença era 

exclusivamente feminina, para entrar no grupo é necessário ser aceito por algum dos 

moderadores), foi o “Muçulmanas e brasileiras; Respeitem o nosso Hijab !!!”. Olhei as 

publicações que já haviam sido feitas e a maioria era sobre a religião em si, pouco se 

falava sobre a vestimenta. Em um dos tópicos, uma integrante denunciava a presença 

de homens no grupo, o que causou um pequeno alvoroço entre as demais, resultando 

na migração massiva para outro grupo, chamado “As Muçulmanas” , ao qual também 

pedi para ser parte, a fim de verificar possíveis diferenças e semelhanças. 

Neste segundo grupo, as postagens sobre vestimenta eram mais frequentes. 

Dias antes havia sido postada uma foto de mulheres utilizando burkinis (uma 

adaptação de veste islâmica adequada para frequentar a praia) e a pergunta “quem 

usaria?”, seguida por uma grande discussão a respeito de possíveis modelos, onde 

poderia ser comprado, dicas de adaptação de roupas que já se tem em casa e 

questionamentos sobre a obrigatoriedade ou não do uso deste tipo de veste para 

ambientes praianos. Fotos com exemplos de vestimentas das próprias mulheres em 

suas idas à praia surgiam constantemente e a conclusão foi a de que deve-se vestir 

na praia da mesma forma que na rua, mostrando só o que é extremamente necessário. 

No entanto, isso não precisa ser feito com a utilização de burkinis, que para algumas 

ainda é muito apertado e para outras é considerado feio ou ainda muito caro. 

Em outro tópico, uma mulher perguntou sobre tecidos leves para fazer túnicas 

confortáveis para o verão, sendo respondida com uma série de dicas das 

companheiras. Enquanto a movimentação acontecia, o outro grupo estava sem novas 

publicações. Fiz uma publicação, em ambos os grupos, agradecendo por ter sido 

aceita e informando sobre as minhas intenções de pesquisa, a fim de averiguar a 

possível presença de curitibanas e saber se a pesquisa teria o aval dessas mulheres. 

No grupo “Muçulmanas e brasileiras; Respeitem o nosso Hijab !!!” não obtive 

respostas, porém, em “As Muçulmanas” as respostas começaram a surgir quase que 

instantaneamente, apesar da publicação ter ocorrido durante a madrugada. Quem 

primeiro me respondeu foi Gabriela12, que informou não morar em Curitiba, mas estar 

disposta a ajudar no que pudesse e indicou que eu falasse com Rose, que morava em 

                                                 
12 Todos os nomes que compõem este texto são originais e foram utilizados graças à autorização prévia 
destas mulheres. 
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Curitiba, usava hijab e poderia falar comigo em mais detalhes. Mais três pessoas 

apareceram indicando que eu conversasse com Rose.  

Pouco depois, Rose apareceu, se apresentou e disse que adoraria me ajudar 

na pesquisa, incluindo-me em seus contatos no Facebook. Em seguida, ela me 

passou seu número de celular e disse que provavelmente teria uma comemoração em 

sua Mesquita (que depois descobri ser uma Mussalah) no domingo e que eu estava 

convidada. Ela me confirmaria na sexta-feira à tarde, porém, enviou uma nova 

mensagem minutos depois já confirmando o evento. Pedi o endereço da Mesquita 

(Mussalah)13, que fica em Santa Felicidade e ela me informou sobre as prescrições 

de veste, por se tratar de um local sagrado. 

Outra curitibana também comentou a publicação, seu nome era Mony 

Bouanaka e ela se ofereceu para ajudar também no que pudesse. Adicionei-a à minha 

lista de contatos e vi em sua foto de perfil que ela tinha um filho pequeno, então 

comecei a conversa privada perguntando sobre ele. Ela disse que seria melhor 

conversarmos pessoalmente e me convidou para um encontro no Shopping Estação, 

por ser de fácil acesso para ela. Passou-me seu número de telefone para que não 

perdêssemos contato e disse que eu estaria em boas mãos, já que Rose estava 

disposta a me ajudar. A outra curitibana que curtiu a publicação se chama Giseli 

Martins e, apesar de demonstrar interesse em ajudar na pesquisa e disponibilidade 

para conversas, após termos nos adicionado na lista de contato uma da outra, vários 

empecilhos para o encontro foram criados por ela, que afinal admitiu estar com medo 

de ser, de minha parte, uma armadilha islamofóbica. Nos conhecemos pessoalmente 

apenas três meses após o contato inicial.  

Além do auxílio que a internet proporcionou para o meu contato inicial com 

estas mulheres, foi também através dela que desenvolvi conversas com as outras 

pessoas que havia conhecido em minha visita à Mussalah. Acabei conhecendo outras 

curitibanas usuárias de hijab na rede, mas nenhuma se interessou por me auxiliar na 

pesquisa, grande parte afirmando que falar com Rose já seria o suficiente.  

Em minhas conversas com as que aceitaram participar da pesquisa, percebi 

que a internet era de extrema importância para o círculo de relações das mulheres 

                                                 
13 Rose foi a única interlocutora a falar da Mussalah como Mesquita, fazendo com que eu buscasse a 
diferença entre os dois. Assim, o termo “Mesquita” aparece aqui enquanto discurso nativo, mas refere-
se à Mussalah. 
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muçulmanas de Curitiba. A maior parte delas havia encontrado seus maridos e/ou 

adquirido noções básicas da religião através da internet e foi nela que encontraram 

liberdade para abordar temas religiosos e pessoais que não teriam condições em 

outros meios, seja por não conhecerem outras mulheres com quem pudessem 

dialogar ou pelo fato de que a internet exime o contato face a face, facilitando a 

abordagem de temas não usuais. Algumas fizeram sua shahada através da internet, 

outras a utilizam para manter contato com os parentes que moram em outros países 

e todas demonstraram ter relações que perpassavam pelo ambiente virtual, tornando-

o essencial para entendê-las e observá-las. 

Além dos perfis em redes sociais, há blogs e sites falando sobre a corrente 

fashion islâmica e maneiras de adaptar vestes Ocidentais ao modo muçulmano de se 

vestir, além de lojas virtuais que vendem roupas importadas ou de pequenas 

confecções. Nos grupos de discussão do Facebook existem publicações constantes 

de recém revertidas pedindo por doação de vestimentas e recebendo grande atenção 

das que possuem muitas destas vestes. Outras publicam fotos de seus lenços, quando 

estão fazendo uma limpeza no armário, e oferecendo-os para quem queira. A doação 

é entendida como um ato de caridade, parte dos cinco pilares da religião, o zacat. 

4.1 Iniciando a pesquisa – Fisicamente 

No dia 11/01/2015 fui convidada a comparecer à Mussalah de Curitiba, pois 

haveria uma celebração ao aniversário do profeta Mohammed. Fui avisada de que 

deveria comparecer com uma roupa larga e comprida, além de portar um lenço sobre 

os cabelos, por se tratar de um local sagrado. Estava muito calor e foi bastante difícil 

para mim ficar com calça e blusa de manga comprida. Deixei para colocar o lenço 

apenas quando chegasse ao local, pois estava me sentindo desconfortável com ele.  

O evento estava marcado para começar às 16h e finalizar às 20h. Eu não fazia 

ideia do que iria acontecer, sabia apenas que teria comida, pois me havia sido 

comentado. Fui de carona com o meu pai e tivemos dificuldade em encontrar o local, 

por ser em uma rua secundária e não haver sinalização de que era um templo 

islâmico. Tive certeza que era ali apenas quando observei pela janela e encontrei 

mulheres utilizando véus - e se abanando de calor. O verão em Curitiba sabe ser 

intenso.  
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Cheguei antes de Rose, que havia me convidado, e ao mesmo tempo em que 

uma senhora egípcia adentrava o local. Coloquei o lenço sobre o meu cabelo e segui 

os passos dela na entrada ao recinto, deixando os sapatos em uma estante do lado 

de fora e sentando no tapete que estava sobre o chão da sala em que ela entrou. Não 

segui as posições de oração que ela fez em seguida, que consistiam em sentar sob 

os calcanhares e se prostrar, em direção à quina da sala, que posteriormente descobri 

ser a direção de Meca.  

Havia outras duas moças na sala, conversando sobre redes sociais. Fiquei em 

um canto por um tempo, pensando em como agir, até que elas vieram e me 

perguntaram quem eu era e o que estava fazendo ali, visto que frequentavam 

constantemente o local e não me conheciam. Apresentei-me como amiga da Rose, 

que pretendia fazer uma monografia sobre os usos do hijab na cidade de Curitiba e 

elas imediatamente começaram a me contar como foram parar no Islã. Ambas são 

brasileiras e se reverteram à religião. 

Uma das moças se chama Fernanda e afirmou ter sido criada como católica, 

migrado para a igreja protestante e se revertido ao Islã há seis anos. Disse ainda não 

utilizar hijab, por causa de seu trabalho. Como trabalha na Escola Internacional, uma 

empresa americana, a utilização do véu não é permitida. Mas ela afirmou que mesmo 

assim se veste de maneira modesta e usa o hijab em todas as situações que acha 

possível, exceto quando está muito calor, pois com essa parte ela ainda não se 

acostumou.  

A outra moça se chamava Valesca e havia se revertido ao Islã há apenas dois 

meses, não tendo modificado completamente seu guarda-roupa até o momento, tão 

pouco adquirido o hábito de usar o hijab o tempo todo. Assim como Fernanda, Valesca 

apontou o uso no local de trabalho como um problema. Por trabalhar na Pontifícia 

Universidade Católica (PUC), não considerava possível a utilização de vestes 

islâmicas durante o trabalho, mas também afirmou que tentava utilizar o véu sempre 

que podia. A partir destes relatos, comecei a perceber que há dificuldade, por parte 

da sociedade brasileira, em aceitar o uso do véu islâmico em ambientes de trabalho, 

principalmente quando há contato com o público. 

Quanto à recepção da família sobre a reversão, Fernanda afirmou que seus 

pais aceitaram muito bem e sua mãe lhe deu um enxoval com diversos hijabs e faixas. 
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Apenas sua irmã não aceitou a reversão. Já a família de Valesca não aceitou a 

reversão e, como demonstrou resistência, ela não havia contado a todos ainda. 

A senhora egípcia entrou na conversa quando fora questionada sobre sua 

estadia na praia. Ela afirmou ter passado um mês em Camboriú, cidade litorânea de 

Santa Catarina, muito frequentada por curitibanos durante o verão. Informou ter 

achado a paisagem bonita, mas ter ficado incomodada com o fato de as mulheres 

“andarem peladas”. Para ela, aquilo foi estranho. Ela já sabia que no Brasil eram 

utilizados biquínis nas praias, mas imaginava que em restaurantes, shoppings e 

demais locais das cidades praianas fossem utilizadas roupas mais compridas. O susto 

foi em perceber que não, fazendo com que ela se sentisse desconfortável por ter sido 

acostumada a estar coberta durante toda a sua vida. 

Fernanda afirmou que dificilmente vai à praia e que quando o faz, é utilizando 

vestidos longos com calças por baixo. Valesca, por sua vez, afirmou que havia sido 

recentemente convidada para ir à praia por seus familiares, mas não teve coragem de 

contar as razões para a recusa do convite e inventou outras desculpas. Afirmou não 

se sentir preparada para enfrentar a praia.  

Com isso, comecei a perceber a multiplicidade de Islãs acontecendo em minha 

frente. Os problemas apontados pelas revertidas são intrinsecamente diferentes dos 

apontados pela senhora egípcia, por exemplo. Isso pois, em termos de Geertz (1968) 

o Islã é diferente de acordo com seu contexto e processo histórico da sociedade em 

que está inserido, mas seu caráter local só é garantido pela multiplicidade passível de 

se observar nas experiências das fiéis. Essas falas ainda me fizeram perceber que o 

processo de reversão é levado com imensa seriedade por essas mulheres, que 

demoram um bom tempo para tornar as atitudes prescritas pela religião orgânicas, 

visto que são muito diferentes das práticas culturais brasileiras às quais elas estavam 

acostumadas desde que nasceram. 

Mais pessoas foram chegando, em quantidade suficiente para que eu me 

perdesse na ordem, nomes ou locais de origem, sendo levada a voltar a minha 

atenção para a maneira como se cumprimentavam, com abraços calorosos e beijinhos 

no rosto. Até que uma moça se aproximou e perguntou quem eu era, disse meu nome 

e ela perguntou se eu era a amiga da Rose, confirmei e ela completou dizendo que já 

tinha sido informada a meu respeito. Falei sobre a minha ideia de pesquisa e ela se 

apresentou como Jaqueline, brasileira revertida ao Islã em março de 2014.  
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Jaqueline afirmou que não utiliza hijab no dia-a-dia, preferindo utilizar 

turbante14, que para ela é mais fácil por utilizar desde antes da reversão. A razão para 

o uso prévio não foi evidenciada por ela. Disse trabalhar em uma loja que vendia 

roupas de gestantes e bebês, cuja dona é muçulmana, gerando um ambiente de 

trabalho não conflituoso, demarcando a diferença para com o caso de Fernanda e 

Valesca, por exemplo. O único estranhamento apontado por ela como observado em 

seu dia-a-dia é em relação aos olhares das pessoas. Jaqueline afirmou imaginar que 

ao olharem para ela, não sabe se as pessoas acham que ela tem câncer, por causa 

do turbante, ou que seu uso tem relação com alguma religião. Incomodada, lançou 

mão de um dos questionamentos que eu viria a ouvir com frequência no decorrer da 

pesquisa: “se as mulheres aqui podem ser livres para andar descobertas, por que não 

podem ser livres para andar cobertas?”. 

Ela completou dizendo que se sente muito confortável com as roupas que 

utiliza. Nos dias de calor, afirmou ser abordada por desconhecidos que perguntam 

como ela consegue estar com tantas roupas e disse responder “você já viu alguém no 

deserto andar de biquíni?”, me explicando em seguida que as roupas auxiliam a 

minimizar a potência do Sol por sobre a pele, fazendo com que ela se sinta mais fresca 

e confortável do que quando andava com menos roupas. Jaqueline afirmou ainda se 

incomodar com a falta de conhecimento sobre o Islã, pois para ela é essa a razão para 

que tudo seja considerado exótico e propôs o estranhamento “acham esquisito, mas 

sempre retratam Maria usando véu… se ela pode, por que a gente não pode?”. A 

analogia com a mãe de Cristo foi retomada diversas vezes ao longo de minhas 

observações e é utilizada para gerar reflexão nos não-muçulmanos por sobre o caráter 

exótico que delegam aos islâmicos. 

Após essa conversa, Jaqueline se afastou e outra mulher se aproximou, me 

abraçando e dizendo “você é a amiga da Rose que veio fazer o trabalho?”, a qual 

respondi afirmativamente. A mulher se chamava Ana Cristina e afirmou ter gostado da 

minha iniciativa, tendo livros para me passar a respeito, sugerindo que trocássemos 

e-mails e se disponibilizando para me ajudar no que fosse necessário. 

                                                 
14 Importante ressaltar que embora Jaqueline não considere turbante o mesmo que hijab, para algumas 
blogueiras de moda islâmica ele é um estilo de amarração do véu. Para elas, utilizar um turbante junto 
com roupas condizentes com as prescrições islâmicas é apenas uma outra forma de compor um hijab. 
No entanto, algumas muçulmanas consideram que o turbante não cumpre com eficácia as prescrições 
do Corão. Mais informações sobre as diferenças das vestes e o que é um hijab no decorrer do trabalho.  
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Já eram quase 17h, Rose não havia chegado e todas as mulheres foram 

chamadas a mudar de sala, pois a celebração iria se iniciar. Ao entrar na sala indicada, 

havia uma pequena quantidade de homens, reunidos ao redor de outro homem, o Imã 

que conduziria a celebração. Todos estavam sentados no chão, em fileiras diagonais, 

direcionados para a quina da sala. As fileiras tinham uma quantidade razoável de 

espaço entre elas. As mulheres, conforme entravam se encaminhavam para o fundo 

da sala e se posicionaram também em linhas diagonais com grande espaçamento 

entre elas. Sem entender muito bem, me posicionei no meio de uma dessas fileiras. 

A separação inicial dos espaços (uma sala para mulheres e outra para homens) 

ocorre para que as mulheres possam se paramentar dentro dos padrões para local 

sagrado (ou seja, colocar o véu) e fazer as orações iniciais. A união no mesmo 

ambiente ocorre apenas para que as mulheres também possam enxergar o Imã 

durante a sua palestra. Essa divisão espacial é diferente na Mesquita da cidade, onde 

as mulheres ficam o tempo inteiro atrás de um tapume de madeira, que as separa dos 

homens e impede a visualização completa do Imã no decorrer de seu sermão. 

O Imã disse algumas palavras em árabe e todos começaram a fazer sua 

oração. A oração islâmica é bonita de ser observada, pois contém uma performance 

única, marcada por uma sequência específica de movimentos, falas e pausas. É feita 

de forma sincronizada por todos que se encontram no templo. Quando ela terminou, 

todos se sentaram e o Imã iniciou uma palestra (ou sermão) sobre a vida do profeta. 

A primeira hora foi inteiramente em árabe. Durante esta fala, Rose chegou, 

acompanhada por seu marido e duas filhas.  

Enquanto isso, percebi que as vestes das meninas mais novas eram diferentes 

das outras. Consistia em um véu muito grande, semelhante a um lençol, com espaço 

apenas para o rosto ficar descoberto. Por baixo, era colocado um saiote que cobria 

da cintura aos pés. Posteriormente, fui esclarecida de que essa diferença era marcada 

a partir da puberdade das meninas. Após a primeira menarca elas passavam a utilizar 

hijab no local sagrado e tinham permissão para utilizar também no dia-a-dia. Antes 

disso, elas deviam utilizar aquelas roupas e não podiam fazer uso do hijab no dia-a-

dia. Como este foi o único caso assim que me deparei, não sei se é uma regra geral 

da religião ou um modo de operar dos frequentadores daquela Mussalah.  

Havia um esforço grande por parte das mulheres mais velhas para cobrir os 

pés enquanto sentadas no chão, visto que algumas das roupas os deixavam à mostra. 
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Essa não é uma regra obrigatória de vestimenta, mas acaba sendo um seguida por 

algumas mulheres. A diferença entre as vestimentas das idosas, imigrantes e 

revertidas para com as jovens era bastante marcada. As primeiras utilizavam roupas 

largas, discretas e simples, com hijabs bonitos (esses sim, estampados e coloridos). 

Já as mais jovens chegaram ao local com roupas compridas, mas Ocidentais, e os 

cabelos à mostra, colocando o véu apenas para adentrar ao ambiente sagrado. A 

única que fugia à regra era a filha do Imã, Yaman, que vestia roupas tradicionais 

(túnica e hijab), mas tinha unhas compridas, fator que depois descobri ser alvo de 

polêmica entre o entendimento estético dessas mulheres. Durante a fala do Imã, um 

casal de recém refugiados sírios adentrou o recinto. A moça vestia uma calça jeans 

justa e uma bata, com um hijab. Embora a roupa fosse bonita, divergia do padrão de 

simplicidade e modestidade que as mais idosas e revertidas haviam afirmado ser 

necessário. Mais uma vez tornando perceptível a construção de uma localidade 

islâmica baseada nas multiplicidades vivenciadas pelas fiéis. 

Após a palestra em árabe, houve um resumo em português e a finalização do 

ritual, para que a celebração pudesse ocorrer. Na outra sala (que antes estava só com 

mulheres) estavam dispostos no chão diversos tipos de alimentos, árabes e 

brasileiros, aos quais todos deveriam sentar ao redor e se servir. Neste momento, 

Rose sentou ao meu lado e começou a conversar comigo. Disse que há outra Rose 

que frequenta o local, mas que estava na praia. Ela é a dona da rede de lojas Mundo 

Egípcio, uma das principais fontes de roupas muçulmanas da cidade. A Rose com 

quem conversava, trabalhava no setor administrativo desta rede de lojas de roupa. 

Como o tempo era curto, não tive oportunidade de conversar com as outras mulheres 

que ali se encontravam e me foquei em explicar melhor para Rose quem eu era e o 

que estava intencionada a fazer. Ela se interessou pelo trabalho e se comprometeu 

em passar meu contato para as outras mulheres, para que conversássemos depois. 

O que foi feito e logo eu tinha todas essas mulheres em meu Facebook. 

 

5. AS MULHERES 

James Clifford (1984) aponta a autoridade etnográfica como um problema. 

Segundo o autor, ela se daria quando o texto é apresentado de forma a reiterar 

posições e pensamentos do pesquisador, sem levar em consideração, na construção 

do texto, os pensamentos e vivências das pessoas observadas. Para resolver este 
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problema, Clifford (1998) propõe que seja inserido no texto o ponto de vista dos 

interlocutores da pesquisa, a fim de que eles possam colocar em questão a tese 

apresentada pelo pesquisador. Dessa forma, o antropólogo deixaria de ser o detentor 

de uma verdade absoluta sobre determinado grupo de pessoas. 

Conceber um processo de escrita em que a inserção dos interlocutores no texto 

não seja permeado pelo pensamento do antropólogo é bastante complicado, exigindo 

uma escrita realmente compartilhada, onde os interlocutores possam ter acesso ao 

texto no decorrer de sua escrita. Não foi possível realizar tal compartilhamento nesta 

pesquisa. Considero importante ressaltar, no entanto, que o produto final da pesquisa 

só é este graças às interlocutoras que participaram de sua concepção. O texto é 

apenas um ponto de vista, construído a partir de contextos específicos e que poderiam 

vir a ser diferentes, caso as interlocutoras também o fossem. Apesar de o processo 

de escrita não ter sido plenamente compartilhado, diminuindo sua capacidade 

polifônica, o texto continua a ser um compósito de análises minhas e relações teóricas 

outras, associado com as opiniões e vivências das mulheres muçulmanas que 

participaram do projeto. 

Tendo em mente a importância das interlocutoras para a construção do 

trabalho, considero válido apresentar, ainda que aqui de modo um tanto sumário, as 

mulheres muçulmanas de Curitiba com quem estabeleci relações mais duradouras no 

decorrer da pesquisa. 

Ana Cristina Melo, revertida ao Islã e usuária do hijab há 12 anos. Formou-se 

em psicologia, mas nunca exerceu a profissão. Pouco após sua reversão foi ao Egito, 

por convite de um rapaz muçulmano que havia conhecido online e retornou ao Brasil 

já casada com ele. Sua aproximação inicial com a religião ocorreu através da internet 

e de livros, antes do casamento. Atualmente é mãe de três filhos (uma menina e dois 

meninos) e afirmou que sua profissão é “ser mãe em tempo integral”. Isso significa 

que Ana Cristina não possui um trabalho remunerado, sendo o que chamamos de 

dona de casa. Ela mora com a mãe, irmão, marido e filhos na mesma casa em que 

residia antes de se tornar muçulmana, que fica no Bairro Alto, Zona Leste de Curitiba. 

Frequenta a Mussalah de Santa Felicidade por se considerar sunita, mas por ser longe 

de sua residência, afirmou não ir ao local com a assuidade desejada. Ana Cristina não 

utiliza transporte público desacompanhada do marido por ter receio de encostar em 

homens desconhecidos, o que considera impróprio, assim sua mobilidade depende 
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da disponibilidade do automóvel da família ou de algum homem que possa 

acompanhá-la.  

Giseli Martins, revertida ao Islã há pouco mais de um ano e usuária do hijab 

desde que tomou esta decisão. Sua aproximação inicial com a religião se deu através 

da internet e contato com outros muçulmanos, foi assim que professou a shahada em 

um site da Arábia Saudita. No entanto, a profissão de fé não foi reconhecida pela 

Mesquita de Curitiba, de forma que, apesar de utilizar o véu e se esforçar para seguir 

os preceitos religiosos, Giseli ainda não é considerada oficialmente muçulmana. Por 

incompatibilidade de horários, não frequenta nem a Mesquita nem a Mussalah, não 

tendo decidido qual vertente religiosa seguir ou tido a oportunidade de professar sua 

shahada pessoalmente.  Divorciada e mãe de dois filhos, reside com sua mãe, irmãos 

e filhos no Cajuru, bairro que também compõe a Zona Leste de Curitiba. Trabalha em 

uma empresa de telemarketing nos períodos vespertino e noturno, como não possui 

automóvel, utiliza transporte público diariamente para o percurso de casa ao trabalho 

e informou não ver problemas nisso. Casou-se no decorrer desta pesquisa, com um 

muçulmano, mas não tive a oportunidade de conversar com ela pessoalmente após o 

casamento para ver se havia alguma mudança em sua relação com a religião ou 

vestimenta.  

Mony Bouanaka, revertida ao Islã há seis anos, casada com um argeliano e 

mãe de um filho. Estudante de Negócios Imobiliários pela UFPR, começou a usar hijab 

quase dois anos após ter se revertido ao Islã, pois entendia que precisava de maior 

maturidade espiritual e proximidade a Allah antes de tomar tal decisão que, em um 

país como o Brasil, é considerada drástica. A demora pela decisão do hijab é apontada 

por ela como relacionada ao medo que sentia de se assumir muçulmana na sociedade 

brasileira. Seu marido, que na época era um amigo virtual, é apontado como 

importante para fazê-la entender que estava preparada para assumir o compromisso 

do véu. Afirmou ter se tornado islâmica após ler sobre diversas vertentes religiosas e 

esta ter sido a que mais se identificou com. Por encontrar dificuldade empregatícia 

devido ao uso de veste islâmica e a ter um filho pequeno, trabalha confeccionando 

artesanatos que vende sob encomendas e leciona francês online. Não possui 

automóvel, realizando todas as entregas de encomendas através do transporte 

público, que utiliza sempre acompanhada por seu filho Hamza. Também mora no 

Cajuru, Zona Leste de Curitiba, frequenta a Mussalah e é sunita. 
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Rose, revertida ao Islã há três anos. É divorciada de um brasileiro e mãe de 

seis filhos (dois casais de gêmeos e duas meninas). Sua reversão só foi possível por 

causa do rapaz que hoje é seu marido. Ele é muçulmano, de origem marroquina, e 

ambos conversavam através da internet sobre a religião, quando Rose estava em fase 

de adaptação e decisão. Desde que se decidiu e professou sua shahada, começou a 

utilizar vestes islâmicas em todos os locais e momentos. Afirmou não ter tido 

dificuldades na transição do guarda-roupa por ser uma amante de lenços e ter vários 

exemplares mesmo antes do Islã. Trabalha no setor administrativo da rede de lojas 

Mundo Egípcio e mora em Fazenda Rio Grande, cidade localizada na região 

metropolitana de Curitiba. Devido ao fato de ter pouco mais de um ano de casada, 

Rose afirmou ainda estar se acostumando com as prescrições de uma esposa 

islâmica, fator que gera dissonâncias entre o que seu marido espera dela e o que ela 

é. Ressaltou que não pretende deixar de andar de ônibus sozinha ou resolver suas 

coisas por conta própria só porque é casada, embora tenha a ciência de que deve 

conversar sobre tudo com seu marido. Rose é sunita e frequenta a Mussalah de Santa 

Felicidade. 

Yaman, filha do Sheik da Mussalah, que é marroquino. É adolescente e 

estudante de cursinho pré-vestibular, localizado na região central de Curitiba. Anseia 

por cursar administração, pois acredita que poderá ajudar nos negócios da família, 

que tem tradição comercial. Tem um irmão e reside com sua família em Santa 

Felicidade, próximo à Mussalah. Utiliza hijab desde que lhe fora permitido, ou seja, 

após a sua primeira menarca. Afirma ter decidido pelo uso por ter crescido vendo a 

mãe usar e sempre achar muito bonito e elegante, além de concordar com a 

concepção religiosa do uso. Por ser filha do sheik, afirmou que as vezes é vista como 

modelo, principalmente pelas mães de outras jovens que frequentam a Mussalah. 

Ainda assim, considera seus pais liberais e pode andar de ônibus sozinha e sair com 

seus amigos para locais não-islâmicos, desde que continue a seguir as prescrições 

religiosas (como não ingerir álcool, comer carne de porco ou namorar). 

Além destas, outras mulheres aparecem eventualmente na pesquisa, visto que 

estabelecemos contatos virtuais ou pessoais, mas não tão intensos e longos como 

com as cinco mulheres aqui citadas. É importante esclarecer que não é intenção desta 

pesquisa generalizar formas de relação entre mulheres islâmicas e suas vestimentas, 

insistindo no fato de que elas não compõem um grupo homogêneo. É visado aqui 
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apontar o que fora observado em relação a essas mulheres em específico e perceber 

o que podemos aprender com isso. 
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PARTE UM 

  

1. PREMISSAS E DESCONSTRUÇÕES 

A intenção inicial desta pesquisa era observar as relações entre dois entes 

fechados, sendo eles a “veste islâmica” e a “mulher muçulmana”, tentando direcionar 

o olhar para o objeto e não para o gênero. No entanto, logo no início da imersão 

etnográfica fora percebido que a divisão entre “mulher” e “veste” é obtusa para as 

mulheres muçulmanas com quem conversei, que falavam de si como “mulheres-

usuárias-de-véu”. Para elas a roupa é parte de sua própria noção de pessoa e do 

compósito que constitui suas potencialidades corporais, de forma que logo em minha 

primeira ida à Mussalah ouvi de uma das mulheres que “sem o véu, me sinto pelada, 

não sou eu”. 

A desconstrução sobre o fato de muitas vezes consideramos o termo “mulher” 

como algo fechado pode ser feita sob o viés teórico de Judith Butler (2014). A autora 

questiona, em seu livro Problemas de gênero, a presunção de haver uma base 

mundial que regulamente o que é entendido como feminino e, com isso, o que deve 

ser o feminismo. Para ela, essa suposição suprime as diferenças existentes entre os 

femininos e prorroga opressões, visto que certos tipos de feminino seriam mais 

legítimos que outros. 

Ao questionar o termo “feminino” como algo fechado, Butler nos leva a refletir 

sobre aquilo que entendemos como identidade. Para que haja identidade é necessário 

que uma coisa seja exatamente igual à outra. Não há mulheres iguais, então ao invés 

de se buscar por uma “identidade feminina”, é necessário que antes o “feminino” seja 

construído. Porém, é impossível que isso ocorra de modo ao “feminino” ser 

considerado um ente fechado e acabado. Ao invés de um conceito, o termo se refere 

a um processo constante e performartizado por todas as mulheres, que operam em 

constante devir. 

Dessa forma, percebemos ser impossível tentar estabelecer uma categoria 

identitária entre as mulheres muçulmanas, visto que apesar de terem semelhanças, 

elas possuem divergências e não podem ser acopladas em um mesmo campo, como 

se fossem idênticas. Observar a relação entre elas e suas vestes é ter em mente que 

nenhuma das duas coisas é fechada e completa, mas sim que ambas estão em 

constante construção. 
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O véu, quando olhado separadamente, é um objeto. De acordo com certa 

corrente da antropologia que estuda objetos, eles agem unicamente a partir de sua 

relação com os humanos, sendo de sua capacidade agenciar alguns comportamentos 

e práticas. Alfred Gell (1998) é um dos nomes dessa corrente teórica e apresentou a 

ideia de que é possível explorar o domínio das relações entre os objetos e pessoas e 

como um pode agir através do outro. Essa observação se daria no domínio da 

agência, ou seja, do movimento exercido por um desses entes, mas havendo 

preponderância perante a agência da pessoa em relação à do objeto. 

Em contraponto, Tim Ingold (2012) aponta a possibilidade de enxergar essa 

relação de forma um pouco mais igualitária. Para tal, ao invés de utilizar o termo 

“objeto”, ele utiliza “coisa”, afirmando que o primeiro conceito é fechado e se refere a 

coisas estáticas e mortas, enquanto o segundo se define pelo entrelaçar de vários 

acontecimentos distintos. Segundo ele, seria possível analisar todas as coisas como 

vivas ao invés de “atuando por agenciamentos”, como era a proposta de Gell (1998), 

o que produziria uma análise mais abrangente.  

Embora a premissa de igualdade constante em Ingold (2012) seja relevante e 

resolva a questão de observar os objetos como sempre ligados à pessoas e 

dependentes delas, considero a teoria ator-rede de Bruno Latour (2005) mais 

instigante para pensar sobre estas relações. 

Bruno Latour publicou em 1991 um ensaio postulando a não existência daquilo 

que conhecemos como Modernidade. Para ele o que constitui a Modernidade é a 

separação completa entre sujeitos e objetos, que ocorre primeiramente na ciência, 

mas pode ser observada em outros locais. No entanto, Latour demonstra a 

impossibilidade da observação prática dessa separação (LATOUR, 2013: 43), visto 

que a ação humana está sempre produzindo algo em relação aos não-humanos. A 

existência em completa separação, para ambos, é impossível. Basta que imaginemos 

um dia de nossas vidas sem utilizar qualquer objeto. 

Com a impossibilidade dessa separação, constituinte da Modernidade, Latour 

afirma que ela não existiu e institui uma corrente de estudos a-modernos (LATOUR, 

2013: 51). Estes estudos seriam diferentes dos pós-modernos justamente por não 

considerarem que a Modernidade existiu. Neles, a separação entre humanos e não-

humanos é oblíqua, sendo necessária a utilização do termo híbrido como 

correspondente àquilo que é formado, por tradução, a partir da conjunção entre 
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humanos e não-humanos. A proliferação destes híbridos é constante. Se o contato 

humano com um não-humano produz um híbrido, ao longo dos dias nós produzimos 

diversos deles e agimos a partir dessa relação, que é constante.  

Para refinar seu argumento, o autor utiliza a Teoria Ator-Rede (ANT) (LATOUR, 

2005), onde a concepção de social e a forma como as ciências sociais lidam com este 

conceito e o de sociedade é reformulada a partir de uma nova forma de lidar com 

atores, que deveriam passar a ser percebidos como operando em redes e construindo 

o social constantemente. Logo, voltamos à ideia de que da mesma forma de que não 

podemos caracterizar o feminino, por estar em constante construção, com os objetos 

e o social é a mesma coisa. 

É importante retraçar alguns conceitos de Latour (2005). O social deixa de ser 

algo estabelecido e passa a ser um movimento constante de relações entre atores, 

existindo apenas durante e a partir dessas relações (LATOUR, 2005: 1-8). A noção 

de social em relação com as muçulmanas da pesquisa, por exemplo, condiz com essa 

formulação, visto que elas são compostas por um movimento constante entre 

preceitos religiosos islâmicos, regras sociais brasileiras e um fundo de tradições 

árabes, fazendo delas um composto híbrido demarcado por articulações relacionais 

específicas. A articulação destas relações gera um entendimento do social que é 

distinto daquele existente em uma pessoa que exerça outros tipos de relação, com 

outros atores e contextos. Assim, como nem todas as interlocutoras têm seu aparato 

social formado pela relação dos mesmos atores, há um movimento constante de 

formação e dissolução de sociabilidades, explicitando o social como residente nas 

relações e não em uma esfera amorfa da sociedade, pronto para ser acessado pelos 

indivíduos.  

O exercício proposto por Latour é o de observar os não-humanos (sejam eles 

animados ou não) como atores ao invés de meros portadores de projeções simbólicas 

(LATOUR, 2005: 10). Os não-humanos que se relacionam com as mulheres 

muçulmanas e serão aqui observados são suas vestes e demais concepções 

estéticas, porém o Corão, por exemplo, também pode ser pensado como um não-

humano que produz agenciamentos. 

Ator é aquele que age com garantia de multiplicidade, estando sempre em 

deslocamento e modificando o estado das coisas, gerando diferenças (LATOUR, 

2005: 46;71). Quando em movimento e agindo através de agenciamentos, um ator se 
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torna actante (LATOUR, 2005: 54). Observar o véu como um ator com tantas 

potencialidades quanto a mulher amplia a possibilidade de análise e corrobora com a 

percepção de que a relação não é possível enquanto duas entidades separadas. Pelo 

contrário, o véu se torna interessante apenas quando relacionado com a mulher 

muçulmana. E, quando em relação, tanto o véu quanto a mulher se tornam actantes, 

pois são agentes produtores e resultados de relações em constante movimento. O Islã 

e a internet também são actantes na relação entre a mulher, o véu e sua subjetividade. 

De forma que todos estes atores estão em constante construção e movimento, sendo 

impossíveis de se definir para além das relações que estabelecem. 

O processo de criação do social e relação entre os humanos e não-humanos 

pode ser mediado ou intermediado. Um mediador é aquele que transforma, traduz, 

distorce e modifica os significados dos elementos que carregam, ou seja, apesar de 

sabermos as informações de entrada, não podemos prever as de saída. O 

intermediário é uno, mesmo quando formado por vários e definir as informações de 

entrada já é suficiente para prever as de saída (LATOUR, 2005: 39). O Islã pode ser 

entendido como mediador e intermediário da relação entre a mulher e a vestimenta. 

Mediador no sentido de que não podemos prever as ações dos atores que se dizem 

muçulmanos, simplesmente por sabermos que professam essa fé. Assim, dois 

muçulmanos podem agir de maneiras completamente diferentes, por causa da relação 

entre localidade e multiplicidade, como já foi mostrado por Geertz (1968). 

Intermediário por ser a causa da utilização do véu, por exemplo, visto que neste 

quesito ele modifica a maneira como um pedaço de pano, que poderia ser utilizado 

como cachecol, cobertor, cinto ou outras formas, é usado, gerando uma forma 

relacional específica. O que torna o pedaço de tecido um véu é a sua relação com a 

mulher, mediada e intermediada pela religião islâmica. Apesar do caráter de 

intermediário poder ser estabelecido, ao olharmos para as relações estabelecidas 

entre o Islã, as mulheres e suas vestimentas, estaremos levando em consideração o 

caráter de mediador que a religião apresenta. 

A fim de tornar a análise simétrica, considero interessante pontuar o fim da 

desigualdade entre humano e não-humano, desigualdade esta dada pela própria 

nomenclatura. Para algo ser não-humano é necessária uma noção estabelecida 

daquilo que é humano e sua definição é dada a partir de uma negação desta definição. 

Como o observado não é a mulher separada do véu, mas sim o acoplado híbrido 
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composto por mulher-véu, vê-se que o interesse não é em discutir o que é humano ou 

não-humano, mas sim essa terceira coisa produzida pela relação entre ambos. O véu 

é, por vezes, um não-humano que opera como componente na construção da mulher 

enquanto muçulmana, visto que algumas interlocutoras apontaram seu uso como 

necessário para completar o processo de reversão, como se sem o véu elas fossem 

se sentir menos muçulmanas. 

Para seguir nesta linha de raciocínio, utilizo o conceito de máquina, conforme 

proposto por Levi Bryant (2014), onde ela seria qualquer entidade, material ou 

imaterial, corpórea ou incorpórea que existe (BRYANT, 2014: 15). Assim, todas as 

coisas que existem no universo são máquinas que operam em relação com outras 

máquinas. O acoplado entre máquinas não é uma relação de dominação, mas sim 

uma combinação entre entidades maquínicas produzindo uma nova máquina, que é 

diferente das duas primeiras e tem novas potencialidades. Seguir essa chave de 

análise nos possibilita equiparar as potencialidades do véu e da mulher na formação 

do acoplado mulher-véu como uma terceira máquina, diferente das duas primeiras, 

mas que soma a potencialidade de ambas.  

Bryant pontua que todas as máquinas são estruturalmente abertas, ou seja, 

aptas a se conectar com fluxos e máquinas específicos, não podendo se conectar com 

todas as máquinas que existem (BRYANT, 2014: 54), operacionalmente fechadas, 

uma vez que elas trabalham e se relacionam de maneiras específicas com o fluxo ao 

qual se conectam (BRYANT, 2014: 56) e propensas à evolução, que seria a 

possibilidade de novas aberturas estruturais e fechamentos operacionais (BRYANT, 

2014: 61).  

Pensando na mulher islâmica enquanto máquina, ela seria estruturalmente 

aberta para se conectar com o véu e, uma vez conectada, operacionalmente fechada 

a trabalhar de maneira específica com ele.  Mas a mulher islâmica não é 

estruturalmente aberta, por exemplo, para se conectar com um biquíni. Ou seja, as 

máquinas não são estruturalmente abertas para todas as coisas. O fechamento 

operacional, por sua vez, funciona no sentido de que uma vez que a mulher islâmica 

opta pelo véu necessita passar por uma série de mudanças em sua conduta, deixando 

de ser a mesma mulher que era antes da conexão com o véu e, por isso, formando 

uma terceira máquina, que aqui chamamos de mulher-véu. 
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O véu, enquanto máquina, seria estruturalmente aberto a se conectar com 

pessoas, podendo cumprir várias funções (ex.: cobertor, cachecol, cinto, véu) e 

poderia também se conectar a outros objetos (ex.: cabides, cadeiras, guarda-roupas). 

Mas não poderia se conectar, por exemplo, com uma frigideira. Ele seria 

operacionalmente fechado quando fosse operar uma dessas funções específicas, 

visto que seria impossível realizar, ao mesmo tempo, a conexão com a cabeça da 

mulher (véu) e com sua cintura (cinto). Logo, apesar de possuir diversas 

potencialidades, cada máquina é operacionalmente fechada a realizar determinadas 

funções de acordo com a abertura estrutural utilizada na conexão estabelecida.  

Cada conexão dessas máquinas com outras máquinas, gera uma nova 

máquina, que é estruturalmente aberta e operacionalmente fechada para outras 

coisas e é nesse movimento que reside a evolução. Ou seja, quando a máquina 

mulher se acopla com a máquina véu, gerando a mulher-véu, tanto a mulher quanto o 

véu evoluíram e modificaram suas capacidades de abertura estrutural e fechamento 

operacional. Assim, as aberturas estruturais e os fechamentos operacionais 

impulsionados por elas, são diferentes na mulher-véu do que os existentes no véu e 

na mulher enquanto máquinas separadas. A mulher-véu é, dentre outras coisas, 

estruturalmente aberta a ir à praia e operacionalmente fechada a não olhar os corpos 

expostos de outras pessoas e não expor o seu. A mulher-véu, portanto, tem aberturas 

estruturais proporcionadas pelas acepções práticas de seu formato físico (que agora 

é um acoplado entre o corpo humano e o de tecido) e fechamentos operacionais 

desencadeados pela realização de determinada atividade dentro da abertura 

estrutural selecionada. 

 

2. PENSANDO A INDUMENTÁRIA 

 A sociedade Ocidental costuma enxergar a utilização de vestimentas como 

uma exteriorização da essência humana previamente constituída. Algumas correntes 

da psicologia, por exemplo, iniciam o processo de análise pela veste que a pessoa 

optou por utilizar no momento da terapia, como behavorismo15. A ideia é que a roupa 

fala sobre coisas que a pessoa pode não conseguir expressar conscientemente, mas 

que dizem respeito a traços que compõem o seu interior. O que caracteriza uma noção 

                                                 
15 Corrente da psicologia que tem o comportamento humano como objeto de estudo. 
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de profundidade no humano, que seria composto a partir de uma relação entre o 

externo e o interno. 

Daniel Miller (2013) intitula essa concepção Ocidental como sendo uma 

ontologia da profundidade e dedica um capítulo inteiro de seu livro Trecos, Troços e 

Coisas para exemplificar locais e contextos em que essa ontologia não se aplica, 

razão para que seja possível caracterizá-la como um fato Ocidental. A ontologia da 

profundidade, existente no Ocidente, pregaria que por trás daquilo que o corpo 

evidencia, através da vestimenta e das técnicas corporais, existe uma essência 

humana, acessada pela escolha indumentária do sujeito.  

Explicando em termos de Erving Goffman (2011), a ontologia da profundidade 

se caracterizaria por uma existência humana dependente da fachada16, que 

esconderia uma essência a ser descoberta apenas com rituais de interação que 

proporcionassem a quebra dessa fachada. Goffman (2011) afirma que a interação só 

é possível pois ambos os atores assumem determinadas fachadas e lutam ao máximo 

para não rompê-las.  

Daniel Miller (2013) mostra, porém, que nem todas as relações entre as 

pessoas e suas indumentárias operam pelo sistema da ontologia da profundidade, ou 

luta por manutenção de fachadas, razão pela qual ele denomina que esse conceito 

seja aplicável apenas no Ocidente. O autor afirma que as roupas devem ser olhadas 

para além da chave de representação ou símbolo de uma pessoa, devendo ser 

considerada como uma incógnita e não uma certeza (MILLER, 2013: 62). Ou seja, ao 

invés de uma pré-suposição sobre a indumentária, a proposta é ouvir o que ela 

significa para aqueles que a utilizam.  

Os exemplos de Miller (2013) advêm de sua experiência observacional em 

Trinidad e na Índia. Em Trinidad, Miller aponta que a verdade encontra-se na 

superfície, sendo o interior reservado para a desonestidade, falsidade e mentira. 

Assim, uma pessoa verdadeira demonstra suas verdades de maneira superficial, 

enquanto a desonesta esconde em si as verdades e na superfície mostra o oposto 

(MILLER, 2010: 31). Em Trinidad, portanto, as roupas não representam algo interno a 

ser descoberto apenas com um contato mais íntimo, como ocorre na ontologia da 

profundidade. As roupas podem assumir a posição daquilo o que a pessoa tem para 

                                                 
16 Imagem do eu delineada em termos de tributos sociais aprovados. (GOFFMAN, 2011: 14) 
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ser mostrado ou, no caso dos desonestos, daquilo que se esconde. Logo, a 

indumentária serve tanto para criar uma fachada, no caso dos desonestos que a 

utilizam para esconder injúrias interiores, quanto para destruir a possibilidade de 

fachada, no caso dos honestos, uma vez que eles são o que mostram ser. 

As mulheres muçulmanas, por sua vez, operam em um misto entre ontologia 

da profundidade e outras formas de pensar a relação entre mulher e indumentária. A 

ontologia da profundidade pode ser observada, por exemplo, nos casos em que as 

mulheres utilizam a veste islâmica para exteriorizar a modéstia e aceitação a Allah 

que já conquistaram. Nesses casos, a essência construída ao longo da existência da 

mulher é mostrada a terceiros, através da utilização das vestes islâmicas. Elas agem, 

portanto, como representações da interioridade dessas mulheres. Essa chave de 

explicação é bastante utilizada pelas muçulmanas de Curitiba, talvez pelo fato de que 

todas as minhas interlocutoras nasceram no Ocidente e constroem suas essências 

sob um viés de pensamento que se adequa ou relaciona com os modos Ocidentais 

de existir. A existência de uma corrente fashion islâmica confirma a possibilidade de 

escolha que essas mulheres têm perante a sua veste, como forma de representação 

dessa essência já existente - adequação da vestimenta a gostos, estilos ou modos de 

se enxergar que são construídos ao longo de suas trajetórias. A cor ou estilo de 

amarração de seu véu e a escolha do resto da vestimenta acabam por ser feitas com 

a intenção de apresentar preferências subjetivas da pessoa. Adequa-se, assim, um 

estilo de vestimenta não-ocidental aos moldes ontológicos aplicados pelo Ocidente. 

Mas as dissonâncias são corriqueiras, fazendo com que a ontologia da 

profundidade não explique todas as situações ou casos. Algumas mulheres, como Ana 

Cristina afirmou as vezes fazer, utilizam uma roupa ocidental comum e nos momentos 

de oração ou contato repentino com homens, colocam uma grande túnica (abaya) por 

cima. A túnica pouco diz sobre essa pessoa, exceto que pertence a uma vertente 

religiosa que não lhe permite mostrar o corpo. Mas talvez a roupa que está por baixo 

da túnica possa conter os traços de personalidade que acreditamos estarem contidos 

nas escolhas da indumentária Ocidental. Então, mesmo que a ontologia da 

profundidade possa explicar algo, esses casos onde uma camada de roupa é 

sobreposta por outra, que esconde a primeira, demonstra um possível esforço dessas 

mulheres para escolher a quem se mostra a representação de sua subjetividade, de 

forma que a veste islâmica acaba por cumprir um papel de proteção à essência desta 
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mulher, ao invés de uma exteriorização dela. Retornando à ideia apresentada por 

Miller (2013), de observar as roupas como incógnitas ao invés de certezas, vemos que 

uma mesma categoria indumentária pode estar atrelada a concepções múltiplas, de 

acordo com a subjetividade de suas usuárias, que têm inúmeras capacidades de ação, 

ou, em termos de Bryant (2014), aberturas estruturais, sendo insuficiente categorizá-

las como x ou y. 

A ontologia da profundidade também não se aplica aos povos ameríndios 

xinguanos, como é o caso dos Yalawapiti, observados por Eduardo Viveiros de Castro 

(1979). Para este grupo, o corpo passa por um constante processo de construção, 

mediado pela alimentação, fluidos corporais, tabaco e tinturas vegetais. Ao contrário 

da existência de um social amorfo e pré-existente, os Yalawapiti mostram que o 

homem é construído em conjunto com o social, através de suas transformações 

corporais (VIVEIROS DE CASTRO 1979: 41). Ao transformar o corpo, transforma-se 

também a concepção que a pessoa tem sobre si mesma e a que o resto do grupo 

possui por sobre ela. As pinturas corporais, por exemplo, são feitas com o intuito de 

agregar qualidades à pessoa que as utiliza e não para externalizar uma qualidade já 

alcançada. Por exemplo, caso a intenção seja adquirir força, passar por um processo 

específico de transformação corporal será mais eficiente em gerar isso do que fazer 

exercícios físicos, que seria o modo Ocidental de adquirir força e resistência física.  

A concepção Yalawapiti serve de analogia para outra das explicações comuns 

sobre a utilização do véu: alcançar a vida modesta pregada pelo profeta islâmico. No 

Paquistão, onde tive mais contato com não-usuárias de véu, era comum ouvir que 

elas pretendiam iniciar a usar o hijab algum dia, mas ainda não se sentiam preparadas 

ou maduras o suficiente.  

Saba Mahmood (2005) explicita exemplos de como a utilização do hijab pode 

ser uma forma de agregar para a sua individualidade uma característica desejada, ao 

relatar os casos de suas interlocutoras que iniciaram a utilização a fim de obter a al-

haya (sentimento de piedade e compaixão que é almejado pelas muçulmanas). 

As interlocutoras de Mahmood (2005) eram mulheres egípcias que se 

encontravam regularmente na Mesquita para conversar sobre assuntos referentes à 

religião islâmica. Para elas, começar a utilizar o hijab é uma ação mecânica, que vem 

do exterior para o interior, não partindo delas, mas da concepção de que a roupa 

modesta auxilia no alcance da al-haya desejada. Com o passar do tempo, o 
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estranhamento diminui e a ação de utilizar o hijab passa a ser considerada orgânica 

por essas mulheres. Uma vez que o início do uso é feito para adquirir a al-haya, a 

continuidade é necessária para a manutenção da al-haya alcançada, pois o uso da 

veste torna-se uma parte integrante desse comportamento adquirido (MAHMOOD, 

2005: 158). Quando a relação entre a mulher e seu véu atinge esse nível de 

organicidade, a simbiose ocorre e ela passa a se sentir mal com a ideia de não poder 

fazer uso da veste islâmica em algum momento. 

Em ambos os casos, as pessoas já existem, mas necessitam de intermediários 

e mediadores para que possam criar em si uma essência que seja condizente com a 

sociedade em que habitam e as crenças que compõem a subjetividade de cada um. 

No caso dos Yalawapiti para aparentarem coisas diferentes e no das muçulmanas 

para se tornarem estas diferenças. 

 Os processos de modificação corporal, ingestão de fluidos e pinturas 

executados pelos Yalawapiti para a obtenção de valores e capacidades determinadas, 

são análogos ao uso de uma veste específica com a finalidade de obter valores morais 

referentes às suas crenças. Ao se utilizar desses artifícios para obter os valores 

desejados, essas pessoas estão construindo suas essências e subjetividades, o que 

é um processo contínuo, mas que causa diferentes efeitos de acordo com o momento 

em que se encontra. Cada passo nessa construção agrega qualidades e 

potencialidades diferentes que, uma vez alcançadas, são levadas por estas pessoas 

até a morte. Fator que se mostra, nas muçulmanas de Mahmood (2005), pela recusa 

de retirada do hijab após alcançar a al-haya desejada, uma vez que a veste não 

funciona apenas como intermediária para obter o fim, transformando-se em parte 

deste fim.  

Outros exemplos podem ser observados em etnografias brasileiras, como é o 

caso das interlocutoras de Gisele Fonseca Chagas (2010). Márcia afirmou que “tudo 

o que você fizer não vai ser você, mas a muçulmana. Então o uso do hijab me fez 

melhor como pessoa, porque ele é um comportamento, e não só uma roupa” 

(FONSECA CHAGAS, 2010: 84). Outra interlocutora, Ana, afirmou “eu tenho até 

pesadelo que estou sem o hijab, não consigo assimilar em tirá-lo” (FONSECA 

CHAGAS, 2010: 86). Fonseca Chagas (2010) afirma ainda que “o uso do hijab faz 

parte de um investimento que as mulheres fazem em suas identidades religiosas” 

(FONSECA CHAGAS, 2010: 85) e que a utilização do hijab pode ser vista como um 
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elemento disciplinador, que é corporificado e passa a constituir um autocontrole sobre 

seu próprio corpo (FONSECA CHAGAS, 2010: 86). Esse autocontrole é relativo, 

sendo mais uma das aberturas estruturais possibilitadas pela utilização da veste 

islâmica.  

Utilizar este tipo de indumentária permite que a mulher controle a forma como 

enxerga o mundo, mas não a forma como é enxergada. No Islã, porém, acredita-se 

que é mais importante que você se controle e aja de acordo com a moral religiosa do 

que se preocupe com as inflexões que causa nas pessoas que não seguem os 

mesmos preceitos. O início da utilização do hijab, portanto, pode ser feito com a 

intenção de controlar o próprio olhar e disciplinar as próprias atitudes. É interessante 

ressaltar que, quando executado por essa razão, o início do uso do hijab difere-se 

completamente das acepções da ontologia da profundidade, uma vez que operaria 

como construção da subjetividade e não externalização de uma já construída, 

assemelhando-se assim à máxima existencialista e ao modo Yalawapiti de assimilar 

valores. 

Sonia Hamid (2010) aponta que suas interlocutoras em maioria não utilizavam 

o véu, mas apontavam o desejo e o projeto de fazê-lo no momento em que se 

sentissem preparadas, o que significava atingir maturidade espiritual (HAMID, 2010: 

47). O mesmo fora observado por mim em Valesca e Fernanda, as duas únicas 

mulheres revertidas que conheci e não utilizavam o hijab em seu dia-a-dia. Ambas 

afirmavam que ainda não se sentiam preparadas e maduras para tal, mas que não 

descartavam a possibilidade. Neste caso, a acepção do uso estaria mais relacionada 

com a ontologia da profundidade, pois estas mulheres acreditam na necessidade de 

criação de determinada essência para só então iniciar o uso da veste.  

As mulheres muçulmanas com quem conversei, se dividiram em duas formas 

diferentes de entender a necessidade de início da utilização da veste islâmica. 

Algumas afirmaram utilizar as vestes islâmicas por obediência/submissão a Allah e 

outras disseram o fazer por enxergarem este tipo de veste como boas ferramentas 

para alcançar a modéstia e a compaixão, que são pregadas pela religião, admitindo 

desta forma a capacidade de agência que estas vestes têm por sobre elas. O primeiro 

seria um motivo baseado no anseio por exteriorizar uma característica de sua 

essência (a fé islâmica), assemelhando-se ao que é aplicado pela ontologia da 

profundidade. O segundo, seria baseado no anseio por atingir algum ideal pré-
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estabelecido pelo meio em que elas vivem (al-haya, ou seja, sentimentos de modéstia 

e compaixão), assemelhando-se à cosmologia Yalawapiti explicitada por Viveiros de 

Castro (1979). 

 A mulher-véu é o resultado dessa relação entre mulher e véu, que pode ter 

sido originada por qualquer uma das duas motivações apresentadas. A razão para 

que a relação ocorra influi na subjetividade desse novo ser, refletindo em suas futuras 

aberturas estruturais e fechamentos operacionais. Há a potencialidade de a mulher-

véu se conceber como alguém que esconde determinada essência, sendo a veste 

uma proteção, ou que ela se conceba como alguém que expõe sua subjetividade e 

essência a partir do uso da veste. Ambas as possibilidades são aberturas estruturais 

da mulher-véu e o fechamento operacional desencadeado por ela é relativo à 

concepção subjetiva destas pessoas. 

 

3. DO QUE FALAMOS QUANDO FALAMOS DE VÉU? 

A definição do dicionário Silveira Bueno para a palavra véu é a seguinte: “s.m. 

Tecido fino com que se cobre qualquer coisa; tecido transparente com que as 

senhoras cobrem o rosto; o que serve para encobrir alguma coisa.” (SILVEIRA 

BUENO, 2000: 796). Dessa forma, muitas são as coisas que podem ser chamadas de 

véu. A veste islâmica é mais diversa do que o imaginado pelo senso comum, havendo 

no mínimo sete tipos de véu e, em cada um deles, várias possibilidades diferentes de 

utilização. As possibilidades existem a partir de diferentes combinações, estampas, 

cores e, no caso do hijab, elas são ampliadas graças à facilidade de modificar a forma 

com a qual se veste o véu. 

Em Curitiba, observei o uso de hijab, chador, khimar e al-amira, não tendo sido 

observado nenhum caso de niqab, burqa ou shayla. No entanto, o fato de não ter sido 

observado não significa que não exista, visto que no Brasil há a liberdade de se 

escolher a veste que cada mulher achar que condiz melhor com a sua fé, concepção 

de si e da religião.  
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FIGURA 1 – OS SETE TIPOS DE VÉUS E SUAS DESCRIÇÕES 

 

FONTE: Infográfico: Breno França/Jornalismo Júnior. (03/11/2015) 

 

Na figura 1 observamos pequenas definições e imagens para cada um dos sete 

tipos de véu.  

O hijab é o véu mais popular e utilizado por muçulmanas em todo o mundo. A 

palavra significa “esconder o olhar” e a veste consiste em um véu que cobre o cabelo 

e o colo, mas deixa o rosto inteiramente à mostra, associado com roupas compridas 

(indo até os tornozelos e próximo ao pulso) e não muito justas ao corpo. Caso não 

sejam utilizadas roupas adequadas, o véu deixa de ser um hijab e se torna apenas 

um véu. Pode-se estabelecer analogia perante a roupa da freira católica, em que a 

veste completa se chama hábito, sendo composta pelo véu e a túnica que cobre o 

restante do corpo. O hijab também é composto pelo véu e a veste condizente com ele, 

que não necessariamente precisa ser uma túnica. 

Todas as interlocutoras da monografia utilizam o hijab. Porém, quando desejam 

variar, Yaman e Rose afirmaram utilizar a al-amira. Ana Cristina é a única que já teve 

experiência com outras vestes, devido ao fato de o marido ser egípcio e, por ter 

morado lá por um tempo, ter utilizado vestes condizentes com as tradições do país, 

que se assemelham mais com chador ou khimar.  
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O chador é maior que o hijab e se assemelha a um manto. Cobre o corpo inteiro, 

mas deixa o rosto à mostra. Pode vir acompanhado de uma touca que cubra os 

cabelos, a fim de garantir que não aparecerão. É exclusivamente preto, fazendo com 

que a possibilidade de combinação entre cores e estampas não exista. Mas as 

personalizações ainda podem ocorrer, com a utilização de bottoms e tecidos diversos, 

com várias texturas. Um chador de cetim, por exemplo, brilha e chama mais atenção, 

podendo ser usado em situações formais e festivas, já um de malha, por ser mais 

confortável, pode ser utilizado em situações mais corriqueiras. Para dar detalhes ao 

tecido, franzindo algumas partes ou deixando outras propositalmente mais soltas, são 

utilizados alfinetes ou bottoms.  

A veste utilizada pelas meninas crianças e que ainda não haviam menstruado, 

observada na Mussalah, assemelha-se a um chador. A diferença é que não há 

restrição de cor ou estampa. No entanto, como é para uso exclusivo no templo 

sagrado, fora percebida uma preferência pela utilização de tecidos simples, como os 

de algodão.  

O Khimar é a veste citada no texto sagrado do Corão. Ocupa uma posição 

intermediária entre o Chador e o Hijab. Cobre da cabeça até a cintura, mas deixa o 

rosto à mostra. É uma peça única, pode ser usada em diferentes cores e estampas. 

Observei seu uso em Curitiba em pessoas de mais idade, casadas, viúvas e mães. É 

também o tipo de veste fornecida pela Mesquita da cidade para visitantes, que devem 

colocá-la antes de adentrarem o recinto. 

A Al-Amira é um conjunto formado por duas peças, sendo uma delas uma touca 

que prende o cabelo e fica bem rente à cabeça e a outra um véu, que é colocado por 

cima. Geralmente os tecidos são parecidos ou se combinam, assim como as estampas 

e as cores. O véu deve cobrir, além do cabelo, o pescoço e o colo, mas o rosto é 

deixado à mostra. Observei seu uso entre mulheres jovens e também recém 

revertidas, que ainda estavam aprendendo as técnicas de utilização do véu e 

afirmaram este ser o tipo mais prático. 

Dentre as vestes que não tiveram uso observado em Curitiba, está o Niqab. Ele 

é um grande manto, que cobre completamente o rosto e o corpo, deixando apenas os 

olhos descobertos. Seu uso é exclusivo na cor preta e é mais comum na Arábia 

Saudita. Assim como o hijab, niqab é o nome do conjunto composto pelo véu e o 

restante da roupa. Neste caso, abaixo do véu é utilizada uma túnica, chamada abaya.  
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No entanto, é possível utilizar abaya para compor um hijab ao invés de um niqab e ela 

é considerada pelas muçulmanas como uma peça chave do vestuário, prática e 

passível de ser usada a qualquer momento. Quando não é usada para compor um 

niqab, a abaya pode ter outras cores além da preta. 

A Burqa, outra veste que não teve uso observado em Curitiba, também é um 

conjunto de véu específico e abaya preta. Diferente do niqab, porém, na burqa os 

olhos são cobertos com uma tela. Dessa forma, além de inteiramente coberta, a 

mulher tem sua visão periférica acabada e a visão comum prejudicada pela presença 

de uma tela. Seu uso é mais comum em locais dominados pela facção extremista 

chamada Talibã, como é o caso da região Pashtun do Afeganistão. Alguns países de 

maioria islâmica proíbem sua utilização, que é mal vista por muçulmanos e 

muçulmanas de diversas localidades, por considerarem seu uso exagerado e muito 

restritivo. Ana Cristina, por exemplo, demonstrou grande rejeição pela peça, afirmando 

que espera que um dia ela seja proibida para todas as muçulmanas. O argumento é 

que seu uso se respalda em uma má interpretação do Corão, ligada a hábitos culturais 

de populações específicas. 

A Shayla teve seu uso observado em mulheres não-muçulmanas. As 

muçulmanas, por sua vez, não chegaram a comentá-la como possibilidade 

indumentária. A razão disso é que ela consiste em enrolar um lenço por sobre a 

cabeça e pescoço, deixando-o cair levemente por sobre o seu colo. Tal estilo de 

utilizar um véu é bastante frequente nos dias frios e chuvosos de Curitiba, onde há 

muito vento e as mulheres recorrem a essas vestes para proteção. No caso do uso 

para muçulmanas, não há problemas em aparecer partes do cabelo ou couro 

cabeludo. O uso é evidente em países europeus e americanos, além de regiões da 

Tunísia e do Paquistão. 

Apesar da existência de tantos tipos diferentes de vestes islâmicas, a mais 

observada ainda é o hijab. Dessa forma, todas as vezes em que esse trabalho estiver 

mencionando vestes islâmicas, estará falando sobre o hijab. 
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PARTE DOIS 

  

1. ISLÃ COMO MEDIADOR DA RELAÇÃO MULHER-VÉU 

O Brasil é um país constitucionalmente laico, o que em teoria significa que 

todas as religiões são permitidas e que o Estado deve garantir que sejam respeitadas. 

Curitiba, dessa forma, é uma cidade plurireligiosa, possuindo templos budistas e 

hindus, centros espíritas, terreiros de umbanda e cultos de nação, igrejas católicas e 

protestantes, sinagoga e mesquita. Cada um destes lugares se refere a religiões 

diferentes, com suas respectivas prescrições, sejam elas de vestimenta, alimentação 

ou ambos.  

 Quando pensamos as prescrições de vestimenta, é notável o cuidado que é 

tido com a região da cabeça, sendo mais específico para as mulheres. As imagens de 

Nossa Senhora sempre demonstram uma mulher com os cabelos cobertos por um 

véu. Até metade do século XX era comum que as mulheres comparecessem a Igrejas 

Católicas com cabelos e rostos cobertos por um véu, em sinal de respeito. As freiras 

católicas continuam a utilizar um véu para cobrir seus cabelos, sendo este parte de 

uma veste que cobre todo o seu corpo, denominada hábito, que deve ser utilizado o 

tempo inteiro. Algumas vertentes hinduístas, como é o caso dos hare krishna, também 

têm uma indumentária específica. Neste caso, os homens possuem pouco (ou 

nenhum) cabelo e as mulheres estão sempre com os seus cobertos por mantos que 

perpassam por todo o seu corpo. Algumas igrejas protestantes prescrevem que as 

mulheres não devem cortar seus cabelos, deixando-os sempre compridos e retos, a 

fim de evitar um aumento na sensualidade e desejo carnal por parte dos homens.  

 Algumas vertentes do judaísmo preveem que as mulheres utilizem perucas 

sempre que em contato com uma pessoa que não seja de sua família, restringindo a 

visão do cabelo natural aos mais próximos. Os homens, por sua vez, devem utilizar 

chapéus e um cacho comprido de cabelo próximo a cada orelha. Algumas vertentes 

dos cultos de nação, por sua vez, fazem o uso de turbantes e outros tipos de 

coberturas capilares, pelo menos no decorrer do ritual. Já em alguns terreiros da lei 

de Umbanda se opta por não cobrir as cabeças dos médiuns, devido ao fato de elas 

serem regidas pelos Orixás e, em respeito a isso, deverem estar abertas para as 

influências que receberão. Os momentos em que a cabeça é coberta são parte de 
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rituais que objetivam estabelecer uma ligação do médium para com a casa em que 

pertence, necessitando de um fechamento operacional das capacidades mediúnicas. 

 O que há de comum em todas essas vertentes religiosas é o fato da prescrição 

indumentária - seja ela exclusiva para o momento do ritual ou estendida para o dia-a-

dia. Cobre-se a cabeça em sinal de respeito e submissão ao ser divino que se cultua, 

ou em razão de direcionar as energias da pessoa para fins específicos. Ou ainda, 

como no caso da Umbanda, é necessário que se cubra a cabeça apenas em rituais 

específicos, como é o caso do batismo (amaci). No entanto, sempre o modo como 

deve-se tratar a cabeça em relação com a fé religiosa que se professa é pensado, 

porém, as razões são divergentes de acordo com as religiões.  

Desmond Morris (2005), que é etólogo e busca explicações de caráter biológico 

ou psicológico para explicar determinados comportamentos que teriam relação com a 

preservação e seleção das espécies, em seu livro A mulher nua, afirma que a 

prescrição religiosa para cabelos femininos é relacionada com o “poder de seduzir os 

homens”, sendo a proibição de mostrá-los em determinados locais e para 

determinadas pessoas uma maneira de garantir a eliminação deste potencial erótico. 

Ou seja, apenas uma reminiscência de práticas puritanas baseadas em morais 

religiosas (MORRIS, 2005: 25). No caso das mulheres muçulmanas, a prescrição 

indumentária está no livro sagrado da religião, o Corão, em dois trechos.  

O primeiro afirma “E diga às crentes que recatem seus olhares, preservem os 

seus pudores e não mostrem seus atrativos, a não ser os que (normalmente) 

aparecem, e que joguem os seus khimár sobre o pescoço e o peito” (Corão, 24:31). 

Khimár é um nome genérico para qualquer veste que cobre a cabeça, embora também 

denote um tipo específico de veste, como já visto. Neste trecho a prescrição de cobrir 

cabelos, peito e pescoço é clara, sendo ele utilizado para reiterar que a prescrição do 

véu é um mandado de Allah, que necessita ser cumprido. 

 O segundo trecho fala “Ó profeta, diga para suas esposas, para suas filhas e 

para as mulheres dos crentes que façam descer sobre elas perto dos seus rostos o 

jilbáb” (Corão, 33:59). Jilbáb é um tipo de vestimenta que cobre todo o corpo. Como a 

prescrição é para que seja coberto tudo localizado abaixo do rosto, pode-se entender 

que toda a extensão corporal deve estar coberta.  
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 Como todo o Corão é aberto para interpretações dos fiéis, sendo ele próprio 

um agenciador de subjetividades, apesar de existirem dois trechos que afirmam a 

prescrição indumentária, ainda podem existir compreensões diversificadas sobre eles. 

 No primeiro trecho, por exemplo, não é deixado claro o que é considerado 

como “atrativo que normalmente aparece”. Dessa forma, uma mulher pode considerar 

que o que normalmente aparece é sua mão, seu pé e seu rosto enquanto outra pode 

considerar que normalmente aparece seu pescoço, pernas e braços. Cada uma faz 

sua própria acepção do que foi prescrito, porém no caso das mulheres casadas, suas 

concepções devem ser discutidas com seus maridos, para que cheguem em um 

acordo por sobre como ela deve se mostrar em público. 

Já o segundo trecho, não deixa claro quão perto dos rostos deve-se deixar o 

Jilbáb. Dessa forma, pode-se compreender que o ideal é a utilização de uma veste 

que não mostre o rosto, ou que mostre apenas abaixo dos olhos ou que mostre os 

rosto completamente. 

 Nesse aspecto, podemos observar que o Islã age como mediador no sentido 

latouriano acima demonstrado, visto que dois trechos de um livro sagrado podem 

gerar inúmeras compreensões e práticas distintas, sendo imprevisível. Além do Islã 

como mediador, podemos observar também que o Corão também opera enquanto 

máquina na relação, possuindo suas próprias aberturas estruturais, que 

desencadeiam fechamentos operacionais distintos, de acordo com os agenciamentos 

operados pelos diferentes atores da ação. 

1.1 O uso do véu como prática religiosa 

 A falta de consenso quanto ao que é entendido como regra é uma característica 

do Islã e, no que diz respeito à indumentária, gera práticas diversas, não apenas em 

Curitiba, como podemos ver na Figura 2.  
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FIGURA 2 – VÉUS ISLÂMICOS PELO MUNDO 

 

FONTE: Arsalan Khan/Deviantart. (03/11/2015) 
 

 Cada país que hoje tem maioria islâmica, era habitado por outros povos antes 

da chegada do Islã (da mesma forma que o Brasil já era habitado e tinha concepções 

próprias antes da chegada dos colonizadores portugueses). O islamismo se tornou 

conhecido e tomou conta de muitos lugares. Por ter a política de expansão da fé como 

uma de suas premissas, associada a potentes táticas de guerra e capacidade de 

dominação territorial, atingiu em pouco tempo parte considerável da Europa Oriental, 

Ásia e África. Entretanto, ao entrar em contato com os novos territórios e as tradições 

ali já existentes, a religião se torna mediadora de uma série de novas relações, que 

produzem acepções de social diferentes das que existiam no período pré-Islã. A 
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religião, portanto, intervém no social anterior a ela, estabelecendo novas 

possibilidades relacionais que acabam por gerar novas tradições, baseadas em 

agenciamentos referentes a tradições antigas e relações estabelecidas com as 

tradições islâmicas, que agora compõem aquele social.  

 Não cabe a mim discutir qual das acepções das fiéis por sobre as prescrições 

indumentárias é mais adequada ou não de acordo com os trechos do Corão 

apresentados. O que nos interessa é a consequência dessas diferentes 

interpretações, que geram novas compreensões sobre o que é público ou privado nos 

corpos delas, a partir da forma com a qual eles se relacionam com suas vestimentas, 

tendo como ponto comum a fé no Islã. 

 Perceber a utilização da veste islâmica de maneira mais ampla, possibilita 

diferenciar a prescrição religiosa da tradição cultural, como me foi apontado por 

Fernanda, em minha primeira visita à Mussalah de Curitiba. Fernanda afirmou que eu 

deveria “tomar cuidado em minhas conversas com as imigrantes, pois elas tendem a 

confundir aquilo que é da religião com aquilo que é do país delas”. Seguir a pista de 

Fernanda é importante para mantermos clara a noção de que há essa diferença, assim 

diminuímos o risco de cairmos em posições orientalistas, como as que costumam 

afirmar que toda mulher muçulmana deve estar inteiramente coberta e que isso denota 

submissão ao masculino. 

Agora é possível perceber o tipo de veste escolhida pela mulher como resultado 

da relação entre as tradições árabes - que originaram o Islã e as do povo que habitou 

primariamente o território em que a mulher nasceu. Além de relações estabelecidas 

com os locais que frequentam, as pessoas com quem se relacionam e com quem elas 

se casam. Ou seja, cada nova relação estabelecida pela mulher pode se refletir em 

suas práticas religiosas e escolhas indumentárias, visto que ajuda a compor sua noção 

de social e subjetividade. 

No caso do Brasil, que não foi alvo da expansão territorial e política islâmica, a 

relação ganha aspecto diferenciado. É realizada entre as tradições dos primeiros 

muçulmanos que aqui vieram (que já tinham as tradições arranjadas entre árabes e 

nativas do território) e as tradições brasileiras (novo território ao qual o fazer religioso 

precisa ser moldado), que não influenciam apenas o entendimento religioso, mas 

também a relação para com as prescrições e restrições do Islã. 
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Tamanha diversidade na composição do aparato cultural e religioso seguido 

por essas mulheres causa dúvidas, visto que a possibilidade de arranjo individual à 

vestimenta amplia a regra, tornando difícil defini-la. Dessa forma, as regras acabam 

por passar por um processo constante de reformulação e reflexão no decorrer da 

vivência da mulher enquanto muçulmana, jamais existindo enquanto entes fechados. 

Isso auxilia a reiterar a noção de que as mulheres-véu nunca estarão completas, visto 

que são máquinas em constante processo de evolução. A possibilidade de novas 

aberturas estruturais e fechamentos operacionais é constante e mediada pelo 

desenvolvimento da subjetividade dessas mulheres, acionado pela relação constante 

delas para com a religião islâmica, que nunca perde sua função de mediadora, em 

todas as relações operadas pela mulher-véu. 

 

2. TENTANDO ESTABELECER REGRAS 

Tentar entender os usos das vestes islâmicas em Curitiba a partir da concepção 

de regras não se fez possível. Isso porque não há um conjunto de normas de conduta 

em relação à indumentária estabelecido e seguido por estas mulheres. Sobre os 

modos de uso, foram ouvidas as frases “só podemos mostrar os rostos e as mãos em 

público”, “não importa apenas o que mostramos e o que deixamos de mostrar, mas 

também aquilo que olhamos e deixamos de olhar” e ainda “foi o que ouvi falar, pode 

ser que seja diferente” ou “bom, foi assim que aprendi”. Mais uma vez, a noção de 

impossibilidade de generalização e, com isso, estabelecimento de padrões ou regras. 

Gisele Fonseca Chagas (2010) ressalta as formas pelas quais o Islã é 

apreendido pelas mulheres do Rio de Janeiro. Ela afirma que grande parte dos 

ensinamentos são transmitidos nos cursos de religião, oferecidos pela própria 

Mesquita. Em suas observações neste curso, ela notou que a maior parte dos alunos 

eram mulheres que haviam se revertido ao Islã. O curso funcionava não apenas como 

introdutório para o universo religioso, mas também como meio de socialização 

feminina, sendo o local onde as práticas sobre a utilização da indumentária e novos 

modos de se portar e apresentar em público eram pensados (FONSECA CHAGAS, 

2010: 81). Logo, os cursos funcionavam para proporcionar novas relações, que 

produziriam um social condizente com o universo religioso islâmico. 

Em Curitiba, as aulas de religião oferecidas pela Mesquita não foram bem 

recebidas pelas mulheres com quem conversei. Elas afirmaram que o curso se 
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demorava mais na história da religião, contando sobre a época das conquistas e 

guerras de expansão do saber religioso e menos nas práticas, que eram o principal 

interesse delas, por serem revertidas. Dessa forma, afirmaram ter começado o curso 

e logo deixado de frequentar. No entanto, como não compareci a essas aulas por 

incompatibilidade de horários, ou conversei com todas as mulheres muçulmanas da 

cidade, não posso afirmar que o curso não tem grande frequência feminina ou caráter 

de sociabilidade, pode ser que apenas não tenha gerado interesse nas mulheres com 

quem tive contato. Essas aulas ocorrem uma vez por semana, às quartas-feiras, das 

19h às 20h e são abertas para todo o público, desde que as mulheres que 

comparecerem estejam trajadas com véu, visto que as aulas são ministradas no 

interior da Mesquita. 

A Mussalah da cidade também oferece aulas de religião, que são ministradas 

por Ikram, esposa do Sheik e mãe de Yaman, natural do Marrocos. As aulas ocorrem 

aos sábados, a partir das 20h e tiveram maior receptividade por parte das minhas 

interlocutoras, mesmo porque quase todas elas são sunitas, que é a vertente seguida 

pela Mussalah. Elas afirmaram que as aulas eram melhores por se focarem em ouvir 

as dúvidas das alunas sobre práticas religiosas específicas ao invés de se demorar 

na história da civilização árabe e suas conquistas. Ainda assim, devido a restrições 

quanto ao dia e horário, poucas informaram participar com assiduidade às aulas que, 

de acordo com Yaman, acabam sendo pouco frequentadas. 

O conhecimento sobre as prescrições, restrições e práticas religiosas 

demonstrou se viabilizar nos momentos de socialização informal entre as mulheres, 

que ocorre em encontros nos dias de oração na Mesquita ou quando elas marcam 

para sair em conjunto. Elas também demonstraram aprender através de vídeos 

assistidos na internet, discussões nas redes sociais (como nos grupos de Facebook 

previamente apresentados) e também através de conversas com seus maridos e 

famílias, que na maioria das vezes pertencem originalmente a países de maioria 

islâmica. Mais uma vez, essas mulheres são atores de relações que modulam e 

constroem constantemente um social, a partir de agenciamentos específicos. Ou seja, 

cada relação que ocorra entre atores distintos vai gerar concepções distintas por sobre 

a religião, o social e elas mesmas. 

A sociabilidade face a face continua sendo um fator de extrema importância no 

que diz respeito a passar informações sobre um novo modo de vida, principalmente 



50 

 

 

para as recém revertidas. Tanto na Mesquita quanto na Mussalah, o momento mais 

importante em que isso ocorre é antes ou após as orações de sexta-feira. A religião 

islâmica prevê cinco orações diárias, que podem ser realizadas em qualquer 

ambiente, desde que sejam cumpridos os preceitos. Porém, nas sextas-feiras é 

realizado um sermão junto com a oração do meio dia, de presença obrigatória para 

homens e facultativa para as mulheres. 

Considerando que o espaço sagrado é dividido entre homens e mulheres, para 

que haja distanciamento do olhar e diminuição de distrações no decorrer da fala do 

Imã, as relações entre as mulheres se estreitam, ao mesmo tempo em que a dos 

homens. Porém, o comparecimento ao sermão de sexta-feira é obrigatório somente 

para os homens, de forma que se a produção da sociabilidade feminina fosse restrita 

a estes momentos, não contemplaria todas as mulheres. Por esta razão, as aulas de 

religião e os encontros fora dos templos religiosos, além das conversas com amigos 

e parentes e pesquisas em livros e na internet se fazem essenciais para que as 

mulheres ampliem seus conhecimentos teológicos e práticos em relação ao Islã. 

Nas conversas entre as mulheres, acabam surgindo questões relativas às 

regras indumentárias. As experiências se multiplicam, visto que há visões de 

imigrantes, brasileiras nascidas na religião e revertidas. As falas costumam ser 

diversificadas, mas há acordo no que diz respeito à entrada em ambientes sagrados 

e às orações: só podem ser feitos caso a mulher esteja utilizando véu. Outro ponto 

em que há consenso é sobre as situações e em frente a quem deve-se utilizar o véu 

islâmico. 

Em caráter religioso, o véu é entendido como necessário para que as mulheres 

adentrem os locais sagrados, sejam eles Mussalahs ou Mesquitas, além de ser 

obrigatório o uso dele nos momentos de oração, independentemente de onde a mulher 

esteja. No caráter social, o véu é visto como necessário em situações onde a mulher 

se encontra no mesmo ambiente que homens. Seus avós, pai, tios, irmãos, marido e 

filhos são os únicos homens com permissão para ver seus cabelos. Todos os outros, 

por terem possibilidade de se casar com essas mulheres, só podem vê-las quando 

em uso do véu. As mulheres, independente de parentesco ou relacionamentos, são 

autorizadas a ver os cabelos umas das outras. Dessa forma, observamos que as 

relações estabelecidas entre essas mulheres-véu e outras pessoas propõem 

aberturas estruturais específicas. Por exemplo, ao mostrar o cabelo para um primo, a 
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mulher-véu quebra a prescrição religiosa e sua ação pode conotar interesse em 

estabelecer uma relação matrimonial com aquela pessoa. Como mulher-véu, portanto, 

seu cabelo se torna parte privada do seu corpo, devendo ser protegido e mostrado 

apenas após reflexão sobre as consequências do ato. 

No caso curitibano, onde a utilização do véu em ambiente de trabalho é 

demonstrada como problema por parte das mulheres-véu observadas, percebe-se 

que mais uma vez a necessidade de arranjos por sobre suas compreensões religiosas 

é imputada. Escolhe-se entre não utilizar o véu no ambiente de trabalho, mas o fazer 

em todos os outros momentos ou, havendo a possibilidade, nega-se o emprego, até 

encontrar um local onde possa trabalhar e fazer o uso do véu ao mesmo tempo. A 

cidade acaba impondo que estas mulheres realizem suas atividades no ambiente de 

casa, o que reitera a concepção orientalista de que as mulheres muçulmanas não 

podem transitar pelos espaços sem seus maridos. O que ocorre, porém, é uma 

frequente negativa em aceitar a mulher-véu como componente da cidade, relegando 

uma posição periférica a ela - a não ser que elas se adequem a regras indumentárias 

Ocidentais. Outra consequência, além de delegar a estas mulheres papel periférico e 

de submissão a seus maridos, é a de construção de uma comunidade islâmica 

fechada, onde as empresas geridas por muçulmanos contratem apenas pessoas que 

professam a mesma fé, garantindo que as mulheres-véu sejam empregadas e não 

passem por humilhações ou transtornos. 

O contraste nas acepções das regras percebido por mim entre as revertidas e 

as que nasceram em famílias muçulmanas ou vêm de países com maioria islâmica, 

também foi observado por Cristina Maria de Castro (2010). Castro afirma que a 

necessidade expressada pelas revertidas em seguir a religiosidade cotidiana de 

maneira mais estrita é uma resposta ao fato de que não contam com o poder simbólico 

da origem árabe, fundadora da religião. As revertidas, portanto, procurariam angariar 

prestígio pelo uso do véu e frequência na Mesquita (CASTRO, 2010: 126), como se 

elas se sentissem atrás das nascidas muçulmanas e precisassem demonstrar 

capacidade de se adequar às tradições percebidas como religiosas, como é o caso 

do véu. 

As relações estabelecidas entre as imigrantes e descendentes para com a 

religião islâmica, seus símbolos, prescrições e restrições é mais orgânica pelo fato de 

a construção da subjetividade destas mulheres ter se realizado em um ambiente que 
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corroborava com suas acepções religiosas. Já as relações estabelecidas pelas 

revertidas são inicialmente mecânicas, visto que sua subjetividade foi inicialmente 

inscrita em um meio judaico-cristão, que criou outros agenciamentos e possibilidades 

de ação em sua existência. A tentativa de se inscrever em tradições vistas como 

nativas da religião que professam é parte de uma guinada na construção da 

subjetividade, que soma as experiências anteriores com acepções percebidas em 

relação com as mulheres imigrantes e descendentes de países árabes. Apesar de não 

conseguirem se afastar completamente dos preceitos apreendidos e vivenciados 

antes da reversão, ao se voltarem para novas tradições e modos de operar por sobre 

o mundo, essas mulheres constroem novos agenciamentos, ampliando suas 

aberturas estruturais e proporcionando novas vivências e relações no social. 

Enquanto apenas duas revertidas que frequentam a Mussalah afirmaram não 

utilizar o véu no seu dia-a-dia (Fernanda e Valesca), dentre as imigrantes e 

descendentes apenas as casadas e mães fazem uso constante da vestimenta. A única 

exceção é Yaman, que é solteira, descendente de marroquinos e utiliza o véu 

constantemente. As outras jovens descendentes de imigrantes de países árabes 

afirmaram que ainda não atingiram a maturidade religiosa que consideram necessária 

antes de assumir esse compromisso, retomando a ideia do uso do véu como garantia 

de uma série de comportamentos e acepções morais. 

Entre as revertidas, a reflexão sobre o uso do véu é escassa, sendo comum 

elas responderem que “utilizam véu porque são muçulmanas”, “porque Allah mandou 

e eu, como muçulmana obedeço” e narrarem sua primeira vez como “decidi fazer a 

shahada, então já procurei um lenço em casa e a próxima vez que fui para a rua foi 

com ele”, como se a associação entre muçulmana-véu fosse instantânea. Nessas 

situações o processo de utilização do véu como algo que vai de mecânico a orgânico 

como apontado pelas interlocutoras de Mahmood (2005) é minimizado. Embora as 

revertidas afirmem que passam por um período de adaptação, não costumam relatar 

isso como algo relevante, apenas complicado pelo fato de que elas têm que se 

desfazer de várias das roupas que utilizavam previamente e não mais se encaixam. 

Ana Cristina, inclusive, afirmou ter gostado da transição, pois nunca gostou de se 

arrumar e agora isso não seria mais necessário, ou seja, tornar-se mulher-véu 

possibilitou que ela reinventasse seu critério estético, previamente Ocidental. 
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Giseli afirmou que a parte mais difícil para a transição para a nova religião foi 

ter que parar de ingerir carne de porco, visto que bacon era uma de suas comidas 

preferidas. A segunda maior dificuldade apontada por ela, era relativa à falta de 

especificidade quanto ao comportamento adequado para mulheres solteiras, fazendo 

com que ela ficasse confusa. Dado que não teve contato prévio com outras mulheres 

muçulmanas da cidade, as dicas iniciais referentes ao uso do véu vieram através de 

uma colega da internet, que passou o tamanho que o lenço deveria ter. Giseli foi a 

única das interlocutoras a apontar a existência de um tamanho específico para o tecido 

do lenço, no entanto, ela não recordou a medida para me informar. Seus primeiros 

lenços foram confeccionados por uma costureira amiga, visto que ela não encontrou 

nas lojas cachecóis ou lenços que tivessem o tamanho adequado. Com os lenços 

prontos, afirmou ter aprendido a amarrá-los via Youtube, mas que só conseguiu 

aprender uma forma de amarrar e, por ser prática, é a que ela sempre utiliza. Na época 

com oito meses de reversão, apesar de afirmar que ainda não tinha se acostumado 

completamente com a utilização do véu, já não conseguia se imaginar sem ele. Apesar 

de o hábito de utilizar constantemente o véu ainda não ser considerado orgânico por 

ela, imaginar-se sem o uso demonstra-se tão estranho quanto.  

Os discursos dessas mulheres revertidas demonstram que utilizam essas 

roupas porque entendem como prescrito na religião, como disse Giseli. No caso de 

Yaman e Mony, porém, percebe-se a noção de que é necessário estar preparada para 

iniciar a utilização da veste islâmica, mesmo que ela seja uma prescrição religiosa. 

Dessa forma, reforço a ideia de que para compreender o que essas mulheres pensam 

e como vivem em relação com sua indumentária é efetivo que deixemos de pensá-los 

enquanto instâncias separadas e observemos o composto híbrido mulher-véu, 

mediado pela religião islâmica. 

 

3.  VÉU COMO PRODUTOR DE PESSOAS 

Alain Touraine afirma que “assim como o Ocidente dominante inventou, de 

acordo com Edward Said, o Oriente simultaneamente misterioso, divino e bárbaro, o 

poder masculino inventou a mulher como a face oculta, confusa e ao mesmo tempo 

atraente da humanidade.” (TOURAINE, 2010: 17). Quando se trata da mulher 

muçulmana, as duas concepções (sobre Oriente e mulher) se cruzam e a mulher se 

torna misteriosa, divina, bárbara, confusa e atraente, tudo ao mesmo tempo.  
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A partir do viés orientalista, a mulher muçulmana seria contrária à noção, 

considerada Ocidental, de vaidade. Essa mulher, por estar constantemente coberta, 

não precisaria se preocupar com a maneira pela qual se apresenta ao mundo.  No 

entanto, apesar de abranger situações diferentes, essa preocupação existe. Mony 

explicou que a beleza é reservada às pessoas mais próximas a elas, no caso sua 

família. Dessa forma, quando em casa e perto de sua família, a mulher tem maior 

liberdade para expressar a sua vaidade. São os momentos de intimidade, onde elas 

podem ficar sem seus véus e utilizar as maquiagens, perfumes e acessórios que bem 

entenderem. São nestes momentos que as relações estabelecidas por uma 

subjetividade com origens múltiplas, se traduzem em práticas de cuidado com a 

aparência. Estas práticas são, portanto, relativas aos modos subjetivos dessas 

mulheres, estabelecidos por relações específicas entre suas concepções estéticas, 

religiosas e sobre o feminino. Sabendo que todas essas coisas estão em constante 

construção, tentar identificar modos de operar passíveis de generalizações descritivas 

se faz incoerente, visto que cada uma destas mulheres vai operar de modo 

relacionado com as próprias relações que estabeleceu e os agenciamentos que 

moldou e a moldaram. 

Nenhuma das interlocutoras afirmou utilizar suas acepções estéticas para 

agradar seus maridos, conforme o pensamento orientalista prega. A divergência entre 

o padrão estético demonstrado por estas mulheres para o mundo exterior e aquele 

passível de ser encontrado dentro de suas residências, diz respeito às aberturas 

estruturais existentes na mulher-véu. Uma vez híbrida, ela se torna estruturalmente 

aberta a mostrar ao público apenas o que se sobrepõe à veste islâmica, sendo um 

fechamento operacional desta escolha a relação entre público e privado que delega 

caráter íntimo a tudo aquilo que está sob a indumentária islâmica.  

Ser mulher-véu estabelece, de imediato, possibilidades específicas de relação 

entre público e privado no que diz respeito aos limites do seu corpo. Assim, utilizar 

perfumes, maquiagens e acessórios em casa pode não ser relacionado com agradar 

seus maridos, no sentido orientalista onde a mulher muçulmana seria misteriosa, 

divina, bárbara, confusa e atraente, mas sim um caráter libertador, onde estas 

mulheres se sentem aptas a explorar a abertura estrutural que lhes é proporcionada 

em âmbito privado. 
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No entanto, da mesma forma que uma mulher Ocidental não-islâmica pode não 

se identificar com os padrões estéticos e a vaidade tida como natural do feminino, isso 

pode ocorrer entre as muçulmanas. Ana Cristina, por exemplo, ressaltou que utilizar 

a veste islâmica condiz com a sua noção de vaidade pré-Islã. Ela afirmou não gostar 

de utilizar maquiagem, acessórios ou fazer penteados nos cabelos, não sentindo falta 

ou necessidade de fazer estas coisas após ter se tornado muçulmana e adotado o uso 

do hijab. Pelo contrário, a utilização da veste islâmica proporcionou a construção de 

um significado para a sua falta de interesse nos artifícios vaidosos: a obediência a 

Allah. 

Apesar das concepções sobre a vaidade e sua relação com o Islã serem 

distintas, tanto Ana Cristina quanto Mony a caracterizaram como uma condição natural 

da feminilidade. De modo que a vaidade seria parte constitutiva do ato de ser mulher. 

O argumento das interlocutoras é que, apesar da mulher não admitir ou não saber 

demonstrar, em algum aspecto ou nível a vaidade se encontra. Tal acepção se 

contrapõe com o discurso previamente apresentado por elas, onde a utilização de 

maquiagens, perfumes e acessórios não seria feita com o intuito de agradar seus 

maridos, visto que, se há vaidade, há necessidade de aceitação por parte do outro. 

Mesmo Ana Cristina, após afirmar sua rejeição por maquiagem e acessórios, reiterou 

que pensa na combinação da veste antes de colocá-la, evitando utilizar véus que não 

combinem com o restante da roupa e com seu sapato.  

Mesmo com a beleza sendo reservada para os familiares, todas as 

interlocutoras ressaltaram que isso não significa que elas precisam sair às ruas 

completamente desleixadas. Ou seja, a preocupação com a combinação, o estilo de 

amarração do véu, o sapato que será utilizado e até mesmo a maquiagem que 

algumas delas utilizam, não é vista como relacional à sua característica de ser 

muçulmana, mas sim ao fato de serem mulheres. O discurso aponta para o fato de 

que é concebido, por parte das interlocutoras, como característica da mulher o ato de 

se importar com sua própria aparência e a forma como ela se mostra ao mundo. Sendo 

a mulher-véu um acoplado entre mulher e véu, pode-se pensar essa característica 

concebida pelas interlocutoras como natural do feminino como uma das partes que 

compõem a mulher que não foram modificadas após sua conexão com o véu. 

A dualidade vivenciada pelo desejo de parecer bonita e apresentável fora de 

casa e o contentamento em poder realizar isso na máxima potência quando no 
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ambiente caseiro evidencia a analogia cunhada por Lila Abu-Lughod (2012) de que a 

veste islâmica funciona como uma “casa-móvel” para estas mulheres. Abu-Lughod 

(2012) afirma a casa como um ambiente seguro e puro e a utilização da veste islâmica 

como um prolongamento dessa sensação de segurança e pureza, tornando a mulher 

mais forte e resistente às intermitências existentes na vida fora de casa, não sendo 

um fechamento corporal absoluto, mas uma nova forma de regular o que é público e 

o que é privado em seu corpo. Tudo que está por baixo da veste está protegido. Assim, 

é possível utilizar uma abaya por cima de roupas que seriam consideradas indevidas, 

acessórios que seriam restritos à utilização caseira e afins. Estando por baixo da 

veste, está seguro e puro, não dizendo respeito a quem vê de fora. O que é importante 

para a visão exterior é aquilo que se sobrepõe à veste e não o que está por baixo dela. 

O que se sobrepõe é imprevisível, assim como tudo que pode acontecer fora de casa, 

por isso exige cuidado. A veste islâmica seria uma proteção a esse corpo, sagrado e 

puro, funcionando como uma casa-móvel justamente por estender a separação entre 

público e privado análoga a estar em casa e estar na rua para qualquer ambiente em 

que essa mulher transite. 

 A vaidade feminina pode até ter sido naturalizada pelas interlocutoras, mas 

isso não faz com que ela perca seu caráter de produto de uma cultura patriarcal e 

machista que opera na construção de identidades e categorizações sobre as 

mulheres, gerando intensa pressão para que ela esteja sempre bela, como se o feio 

e o descuidado fizessem dela menos mulher. Munzer Armed Isbelle (2011) enxerga a 

utilização da veste islâmica em países de minoria islâmica como uma subversão a 

essa ditadura da beleza imposta pelos Ocidentais. Para ele, utilizar a veste islâmica  

 
 
É uma forma de se posicionar contra a ditadura da moda e da “beleza ideal” 
que querem impor à mulher, forçando-a a se sacrificar de todas as formas 
para se enquadrar em um padrão, dito “ideal”, que dá lucro, mas muito lucro, 
ao capitalismo selvagem no qual estamos inseridos. (ARMED ISBELLE, 
2011: XI) 

 

Tive acesso ao texto de Armed Isbelle (2011) através de Ana Cristina, que me 

deu um exemplar de seu livro, intitulado O Hijab 17. Nele constam explicações e razões 

                                                 
17 O livro pode ser encontrado online na íntegra. O autor, Munzer Armed Isbelle, também escreveu os 
livros Descobrindo o Islam, Sob as Luzes do Alcorão e A Revelação e a Ciência. Além disso, possui 
um blog chamado Descobrindo o Islam, que pode ser acessado pelo link: 
http://www.descobrindooislam.blog.br/ 
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para seu uso mesmo em países com minoria islâmica. Mãe de uma pré-adolescente, 

Ana Cristina precisava de meios comprobatórios da importância da utilização da veste 

islâmica para apresentar à sua filha, buscando seu convencimento do uso a partir do 

momento de sua primeira menarca. Ela não havia obtido sucesso até então, visto que 

Mariam, sua filha, não considerava necessária a utilização diária da veste islâmica em 

um país como o Brasil. Era premissa educacional de Ana Cristina e seu marido não 

obrigar sua filha a adotar a prática do uso diário da veste islâmica, então restava a ela 

aguardar que Mariam mudasse de ideia. 

Devido ao contato constante com o livro que ela me forneceu, Ana Cristina 

reiterava constantemente seus argumentos no decorrer de nossa conversa. Apesar 

de ela demarcar a vaidade feminina como algo natural, deixava claro que as formas 

de manifestar a vaidade baseadas na cultura Ocidental-capitalista deveriam ser 

combatidas. Era como se, sem a vaidade, a mulher conseguisse atingir um outro nível 

de feminilidade, não atrelado à concepções materialistas, mas sim espirituais. Apesar 

do argumento e de não se identificar com as manifestações Ocidentais da vaidade, 

Ana Cristina não conseguiu exemplificar como seria esta feminilidade que não 

depende da concepção Ocidental (e material) da vaidade. 

A noção de que a vaidade é restrita aos ambientes íntimos, como suas casas, 

corrobora com a ontologia da profundidade, onde a veste islâmica cumpriria o papel 

de compor uma fachada (no sentido de Goffman, 2010) desta mulher, que em 

ambientes privados poderia ser completamente diferente daquilo que se mostrava em 

público. A capacidade de agência da vaidade seria restrita, portanto, aos momentos 

de quebra dessa fachada pública, que seriam restritos às relações estabelecidas com 

caráter íntimo por estas mulheres, podendo estas serem caracterizadas pela 

construção de uma nova fachada, dessa vez privada, visto que a subjetividade é 

sempre modulada e reconstruída. Assim, para a mulher-véu, a vaidade teria acepção 

diferente da operada pela mulher Ocidental, visto que estaria estruturalmente aberta 

a existir, mas operacionalmente fechada para momentos de intimidade, enquanto a 

vaidade da mulher Ocidental pode ser expressa em qualquer situação, 

independentemente do nível de intimidade que a relação remete. 
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3.1 Implicações da moda islâmica na construção dos estilos 

Para além de especulações em ordem de análise, o que observamos são 

mulheres que se importam com a combinação de suas roupas, com a adequação às 

regras que concebem como existentes e com se olharem no espelho e gostarem do 

que estão vendo. Tudo isso se reflete na forma com a qual elas utilizam o hijab no dia-

a-dia. As diferentes amarrações possíveis de serem realizadas com o lenço são aqui 

entendidas como estilos diferentes, que em outras palavras seriam maneiras distintas 

de se utilizar o mesmo objeto. Novamente, o véu aparece como actante na relação e 

estruturalmente aberto a aparecer nas composições vestuárias a partir de diferentes 

modelos. Além do estilo de amarração adotado pela mulher-véu, a combinação entre 

a amarração escolhida e o restante da roupa opera produzindo outro estilo, aquele 

que remonta a concepção que a mulher-véu tem de moda islâmica e como a aplica 

em sua vida. Como já vimos, é possível estabelecer uma diferença generalista entre 

o estilo das revertidas, que buscam utilizar roupas parecidas com o que entendem 

como parte de um padrão indumentário árabe e o das jovens imigrantes, que unem o 

hijab a roupas compridas, mas Ocidentais. 

Apesar de não haver variedade de lojas com roupas e adereços islâmicos em 

Curitiba, as influências fashion chegam através da internet. Há blogs, comunidades 

em redes sociais, perfis no Instagram e várias lojas virtuais destinadas à venda de 

roupas islâmicas. Tudo isso é compartilhado pelas mulheres com quem conversei. Em 

vídeos, são ensinadas diferentes maneiras de se amarrar o hijab, as fotos mostram 

combinações possíveis entre o véu e o restante da roupa, com adequações para 

roupas Ocidentais e que podem ser encontradas em lojas comuns de Curitiba. Alguns 

perfis são alimentados diariamente, com novas combinações e a composição 

vestuária do dia, optada pela blogueira em questão.  

As lojas online regularmente têm novos produtos, com diferentes estampas, 

cores, tecidos e tamanhos. As formas de pagamento são diversas, com opções de 

parcelamento e descontos. A entrega está cada dia disponível para mais lugares e a 

promessa de rapidez é constante. A maior parte das lojas não é brasileira, mas faz 

entrega para o Brasil. Mesmo as lojas brasileiras, oferecem produtos importados, 

devido à dificuldade de produção deles no país.  
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Nos grupos do Facebook, a oferta de indumentária é constante. Tanto de 

mulheres que são imigrantes ou casadas com imigrantes e conseguem os produtos 

importados por um preço menor, quanto de mulheres brasileiras que confeccionam as 

próprias vestes e revendem para interessadas. Os preços variam e a entrega é feita 

por Correio, da mesma forma que a compra em uma loja virtual, mas neste caso o 

contato é direto com a vendedora ou revendedora. Além de vestimentas, é possível 

encontrar ofertas de henna18 e outros acessórios comuns no meio islâmico. 

Yaman informou que quase a totalidade de seus véus advém de Marrocos. Isso 

porque sua mãe é natural de lá e trouxe muitos deles quando veio para o Brasil. Ela 

mesma, quando visitou o país, comprou alguns véus e trouxe. Afirmou possuir uma 

quantidade incontável deles, com várias cores, estampas, tamanhos e tecidos. Por 

não gostar de rotina, baseia-se em tutoriais do Youtube que ensinam diferentes modos 

de vestir o hijab, para que sua aparência não seja sempre a mesma. No Brasil, afirmou 

fazer compras em lojas comuns, como a Renner, onde adquire roupas Ocidentais que 

veste em conjunto com seu véu. Ressaltou que Curitiba, por ter um clima mais frio, 

possui boa oferta de roupas compridas e adequadas para muçulmanas.  

Já Alessandra Hamid, que encontrei rapidamente e por acaso enquanto estava 

em uma livraria, me disse que a maior parte dos véus é produzida no mesmo país, 

como o Vietnã, mas tem estampas adaptadas de acordo com o local de revenda. Ou 

seja, se olhar a etiqueta, quase todos eles têm a mesma origem, mesmo que tenham 

sido comprados em locais bem diferentes. No caso, quando se compra um véu nos 

Emirados Árabes, ele vai ter estampas e cores que remontem o lugar. O mesmo 

ocorre quando os véus são comprados na Tunísia, por exemplo. Estas estampas 

podem ser símbolos nacionais, pontos turísticos famosos na região, a bandeira do 

país ou simplesmente as cores dela. A qualidade do tecido não muda, apenas a 

estampa. A diferença, apontada por ela, está nos véus produzidos artesanalmente. 

Estes seriam diferentes em cada lugar de produção, e teriam preços mais altos. 

Enquanto os outros são feitos em máquinas e com estampas impressas, os artesanais 

são manufaturados e bordados à mão.  

Tentando conciliar o modo de se vestir e o fato de não ter parentes, amigos ou 

contatos em países de maioria islâmica, Giseli acabou, como já mencionado, 

                                                 
18 Utilizada por muitos países árabes para a confecção de decoração na pele das mãos e pés em 
ocasiões especiais. Também é utilizada para pintar cabelos e barbas.  
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produzindo seus próprios véus. Além disso, ela informou que foi a várias lojas que 

vendem cachecol e tentou encontrar peças que fossem grandes o suficiente e com 

tecido grosso o bastante para cobrir o cabelo, teve dificuldade em encontrar, mas 

comprou os exemplares encontrados. Ela disse que foi mais fácil fazer os próprios 

véus do que encontrar cachecóis que se adaptassem, mas que não é impossível.  

Rose, por trabalhar em uma loja de roupas árabes que possui grande variedade 

de lenços possíveis de serem usados como véu e outras roupas que se adaptem a 

eles, afirmou adquirir suas vestes sempre nas lojas Mundo Egípcio. Ela gosta bastante 

do estilo Oriental e árabe de se vestir, com roupas largas e frescas, coloridas e 

bastante bordadas. Assim sendo, evita a utilização de roupas condizentes com uma 

moda Ocidental e valoriza a utilização de roupas árabes. O mesmo ocorre com Ana 

Cristina.  

Já Mony, embora goste bastante de roupas árabes e Orientais, as considera 

muito dispendiosas, preferindo adaptações de roupas Ocidentais, que se adequem às 

prescrições religiosas que escolheu seguir. Seus véus, porém, são uma mistura de 

peças compradas no Brasil, doações recebidas de outras muçulmanas e também de 

sua sogra, que reside na Tunísia.  

Surge então a possibilidade de generalizar os estilos como diferentes para as 

revertidas e as que pertencem à famílias muçulmanas. As revertidas têm o anseio 

pelo uso constante de roupas condizentes com uma moda islâmica de origem árabe, 

mas nem sempre podem realizá-lo, pela dificuldade em encontrar estas peças no 

ambiente curitibano. Nesses casos as adaptações para a construção de uma moda 

islâmica baseada em peças Ocidentais se torna evidente. Podemos considerar, 

portanto, que a moda islâmica é caracterizada por adaptações realizadas com peças 

de roupas de diversas origens com o objetivo de cumprir as prescrições religiosas do 

Islã. 

Com relação ao processo de transformação dessa mulher em mulher-véu, uma 

das questões que elas apontam como constantes é relativa ao calor que viriam a sentir 

com a utilização constante de roupas compridas. A este respeito, Ana Cristina se 

utiliza dos argumentos expostos por Armed Isbelle (2011), que afirma o calor sentido 

durante a vida como mínimo comparado com aquele que seria sentido caso a mulher 

não utilizasse o véu e tivesse seu pós-vida no inferno. Ana Cristina afirmou sentir muito 

calor com suas roupas e relatou que no início de sua vida como muçulmana utilizou 
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khimár e chador, com luvas que cobriam todo o seu braço, a pedido de seu marido. 

Atendeu ao pedido por ser parte das acepções religiosas da região do Egito natural 

de seu marido, em que ela estava morando por algum tempo, o que a fazia se sentir 

coagida ao uso daquele tipo de veste. 

Enquanto iniciante no processo de consolidação da máquina mulher-véu, a 

abertura estrutural para vestes islâmicas ainda não tinha encontrado um fechamento 

operacional condizente com a subjetividade que estava sendo construída por Ana 

Cristina, através de suas novas relações e da mediação islâmica, tornando possível 

que ela experimentasse diferentes correntes indumentárias. A partir destas 

experiências, porém, sua subjetividade começou a se refinar, fazendo com que 

quando ela e o marido retornassem ao Brasil, um processo de convencimento para a 

modificação da acepção indumentária começasse a ser incutido na cabeça dele, 

advindo dela. Seu marido a entendeu e aos poucos os tamanhos foram diminuídos, 

até chegar ao ponto atual, onde ela não utiliza luvas e utiliza um hijab comum, cobrindo 

apenas até a altura do colo.  

Ainda assim, ela relata sentir muito calor. Tanto que, quando a visitei em sua 

casa, ela estava sem a veste islâmica, com uma bermuda e blusa de manga curta, 

afirmando que como eu era mulher e ela estava em casa, a utilização da veste islâmica 

não se fazia necessária. Era Janeiro e o calor estava intenso, então ela relatou que 

apesar de “morrer de calor”, não se arrependia de utilizar o hijab, pois acreditava que 

todo o calor que ela passar na Terra será menor do que o calor que ela passaria caso 

fosse para o inferno. Como um dos fechamentos operacionais da veste islâmica é o 

que conduz a usuária para o paraíso, eximindo-a de um pós-vida infernal, ela afirmou 

preferir passar calor aqui, por ser uma estadia momentânea, do que no inferno, que 

seria eterna. O mesmo argumento, como se tivesse sido copiado e colado do livro de 

Armed Isbelle (2011).  

Giseli, por sua vez, afirmou que não sente calor e que, inclusive, se sentiu 

surpresa com a rapidez com a qual seu corpo se acostumou com a nova forma de se 

vestir, visto que continuou a produzir a mesma quantidade de suor que produzia 

quando usava camisetas sem manga ou calças mais curtas. Mony, Rose e Yaman 

reiteraram que a utilização da roupa em maior quantidade protege a pele e as faz 

sentir mais confortável, sendo o calor suportável.  
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Foi Alessandra quem me explicou a necessidade de utilizar o véu em diferentes 

formatos e amarrações. Ela o comparou com os cabelos das mulheres Ocidentais, 

que variam de penteado, textura e cor sempre que podem. Devido ao fato de as 

usuárias de hijab não mostrarem o cabelo, é o próprio lenço que cumpre este papel. 

Assim, quando determinado modelo é utilizado frequentemente e a necessidade de 

mudança surge, uma das possibilidades é optar por uma maneira diferente de vestir 

o mesmo véu. Alessandra afirmou não utilizar os tutoriais como metas, preferindo 

inventar seus próprios estilos, algo que é apenas entre ela e seu véu. É nesse 

processo que as diferentes aberturas estruturais do tecido se tornam evidentes e 

podem ser moldadas pela usuária, que transforma o véu em outra coisa, ao mesmo 

tempo em que ela se transforma, criando a tal subjetividade.  

Para demonstrar como essas diferenças são produzidas, utilizarei dois tutoriais 

feitos por fotos e encontrados no Facebook da Rose, que tem um álbum exclusivo 

para hijabs e seus diferentes modelos e acepções. Ela procura fotos na internet e 

posta as que mais a agradam, seja de modelos a serem copiados ou imagens que 

demonstrem a importância do uso do hijab e que valorizem a mulher que os utiliza, 

em relação às muçulmanas não-usuárias. A existência desse álbum mostra como a 

mulher-véu se sente diferente da mulher que não usa o véu, independente da religião 

que tenha.  

Embora apontado como um desobedecimento à prescrição religiosa de Allah, 

é evidente que a utilização do hijab não depende apenas de fatores externos, estando 

relacionada com realizações internas dessa mulher, através de uma nova concepção 

de pessoa, existente apenas a partir da coalisão com a entidade véu. O que nos 

remonta à discussão teórica anterior que mostra a impossibilidade de restringir o uso 

do véu a um interesse em alcançar determinado padrão moral, visto que em alguns 

casos ele é utilizado para representar algo já adquirido. Em ambas as situações, 

porém, seu uso está ligado com a moralidade: seja para ajudar a construí-la, seja para 

refletir o que já foi alcançado. Ao ser muçulmana a mulher precisa escolher entre 

utilizar ou não o véu. O respaldo da decisão é subjetivo e diferente para cada uma 

delas, mas sempre será relacionado com a escolha religiosa prévia e com o padrão 

de moralidade que elas pretendem se entender como pertencentes. 
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FIGURA 3 – TUTORIAL DE ESTILO DE AMARRAÇÃO DE HIJAB 

 

FONTE: Destrya Puti. (03/11/2015) 
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FIGURA 4 – TUTORIAL DE ESTILO DE AMARRAÇÃO DE HIJAB 

 

FONTE: Pinterest. (03/11/2015) 
 

 

As Figuras 3 e 4 são tutoriais fotográficos que demonstram maneiras diferentes 

de utilizar o hijab. Um tecido pode formar amarrações que produzem efeitos diferentes 

nos rostos de suas usuárias, transformando a forma como elas se enxergam e se 

apresentam ao mundo. Ou seja, não é porque a escolha pelo hijab ocorreu que a 

mulher está condenada a ter a mesma aparência para sempre. 
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Em ambos os tutoriais é perceptível que a diferença na nuance é causada pelos 

alfinetes, estrategicamente colocados. Alfinetes e bottoms são utilizados em quase 

todas as amarrações e têm o objetivo prático de fixar o tecido à touca que fica rente 

aos cabelos, garantindo que nada aparecerá. Mas também possuem a finalidade 

estética, na qual são utilizados com o intuito de gerar diferentes dobras no tecido, 

gerando efeitos distintos na composição do visual. Na Figura 3 vemos que, além dos 

alfinetes bem posicionados, o que dá uma nuance diferente ao lenço é a forma como 

ele é trabalhado na parte localizada por sobre o colo, onde é realizado um tipo 

específico de nó, gerando um efeito diferente do que o tradicional, de deixar aquela 

parte solta. Já na Figura 4, as partes que ficariam soltas são franzidas com mais 

alfinetes, ficando completamente presas ao restante da cabeça da usuária. As 

possibilidades são incontáveis, sendo muitos os tutoriais online. 

É importante ressaltar que apenas o hijab necessita de amarração. Quando 

qualquer outra veste islâmica é utilizada, sua forma já é fixa, não havendo a 

possibilidade inventiva proporcionada pelo hijab. Mesmo usuárias de hijab acabam 

optando por essas outras formas de se vestir de vez em quando, tanto pela praticidade 

que elas oferecem, quanto pelo fato de serem diferentes da que estão acostumadas, 

no caso o hijab. Rose, por exemplo, faz uso de al-amira para variar com o hijab do 

dia-a-dia. Ela exaltou a praticidade da peça e afirmou ter de várias cores, por ser mais 

fresca e não exigir tanto trabalho para colocar: basta pôr a touca rente aos cabelos e 

o véu, que já vem fechado, em cima. Os alfinetes não são de extrema necessidade, 

mas ela coloca para garantir fixação. 

Ana Cristina, pensando também na praticidade e em situações onde precisa 

colocar a veste islâmica muito rápido, fez uma adaptação, costurando a touca rente 

aos cabelos com o véu que vai em cima, transformando a al-amira em uma peça única, 

semelhante a um véu utilizado por freiras católicas. Por passar a maior parte do tempo 

em casa, e morar em um sobrado, tendo seu quarto - e suas roupas - localizado no 

andar de cima, Ana Cristina deixa uma muda de roupa próxima à porta da entrada de 

casa, para quando, por exemplo, um homem tocar a campainha e ela precisar atender 

rapidamente.  

As roupas deixadas em local de fácil acesso são um exemplar desse véu 

personalizado, que ela mandou fazer, e uma abaya preta. A abaya pode ser colocada 

por cima da roupa que ela estiver no momento, tornando-a automaticamente 
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apresentável. O véu, de colocação rápida e fácil, completa o visual, garantindo que 

ela não descumpra sua prescrição indumentária e ainda assim possa receber quem 

quer que apareça à porta de sua casa. Ana Cristina afirmou ter mandado fazer pelo 

menos três destes véus adaptados, mas que os utiliza apenas em momentos de 

pressa. Nos outros, ela evita utilizar essas roupas, optando por hijabs comuns e calças 

largas com batas.  

Giseli, mais nova na religião e com menos prática nas possibilidades de 

adaptação, relatou que ao chegar um homem do Correio em sua casa e tocar a 

campainha, ela, que não estava com véu, pediu para o filho atender a porta. No 

entanto, era preciso que ela assinasse um papel para receber a encomenda. Então, 

como não consegue colocar o véu de maneira rápida, cobriu os cabelos do modo que 

conseguiu, sem alfinetes, sem nada, apenas para assinar e voltar para casa. Disse ter 

feito isso por, apesar do pouco tempo na religião, sentir-se desconfortável com a ideia 

de mostrar os cabelos para um homem desconhecido. 

Yaman explicou que situações em que o véu sai do lugar, ou simplesmente não 

fica do jeito que era esperado, são comuns, mas costumam ser contornáveis. Ela disse 

que tem problemas com as aulas de educação física. As vezes, por conta da correria, 

o tecido escapa do alfinete e ela precisa recolocar sem olhar no espelho, deixando em 

um formato diferente do desejado e correndo o risco de aparecer pequenas partes de 

seu cabelo. Porém, assim que recebe autorização do professor, vai ao banheiro 

arrumar.  

Mony, com um filho pequeno, afirmou que todo dia precisa colocar o véu para 

lavar, porque ele fica molhado com a saliva do pequeno Hamza, que tem o costume 

de brincar com o véu da mãe, da mesma forma que crianças com mães não usuárias 

de hijab brincam com os cabelos delas. Assim, a preocupação deixa de ser apenas 

com o quanto ele vai mexer no véu, mas também no cuidado para que ele não se 

machuque com os alfinetes. Mony acaba tendo que ficar arrumando o véu o tempo 

inteiro, para que não apareçam partes de seus cabelos e está sempre tentando fazer 

Hamza parar de mexer no véu. As outras interlocutoras, afirmaram que conseguem 

reutilizar os véus, dependendo da quantidade de suor produzido em cada dia e da 

ocasião em que fora utilizado.  

Aqui vemos mais algumas aberturas estruturais da mulher-véu, sendo elas a 

de adaptação do modo de amarração escolhido perante as possíveis interferências do 
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dia-a-dia, a adaptação de tecidos, construindo modelos únicos de véu que tornam 

suas vidas diárias mais práticas e ainda a abertura do véu, enquanto brinquedo para 

crianças pequenas, enquanto no colo de suas mães. Dessa forma, evidenciamos a 

relação e os agenciamentos exercidos por ambas as partes do acoplado que compõe 

o híbrido mulher-véu.  

3.2. Relações entre o Islã e a concepção estética das muçulmanas 

Regras estéticas foram abordadas em nossas conversas, gerando conflitos de 

entendimento. Além do já citado conflito em relação à sobrancelha, falta acordo sobre 

o que é ou não permitido em relação à maquiagem, por exemplo. 

Foi publicado em um grupo no Facebook um vídeo em que um sheik falava 

sobre a utilização da maquiagem pelas mulheres muçulmanas. Segundo sua 

concepção, utilizar maquiagem ia totalmente contra as regras estabelecidas e 

seguidas, principalmente pelas usuárias de hijab, sendo incoerência delas modificar 

suas aparências para pessoas desconhecidas na rua. Tive a oportunidade de assistir 

a este vídeo junto com algumas das interlocutoras. Mony informou que em quase 

todas as jurisdições islâmicas a maquiagem em público é considerada haram 

(pecado), por ser um adorno que contradiz a noção de modéstia adotada por estas 

mulheres, devendo ser utilizada apenas em casa. Porém, Mony admite que a imagem 

da mulher muçulmana é sempre relacionada com o uso da maquiagem, 

principalmente a que realça o olhar. A razão é desconhecida, mas ela disse acreditar 

ser cultural. A relação entre o olhar recatado que a usuária de hijab deve ter e o realce 

de seus olhos que a maquiagem causa, gera uma visão externa dúbia por sobre o 

fato. Da mesma forma, afirmou utilizar maquiagem desde muito jovem e não conseguir 

ter se desvincilhado do uso após a reversão ao Islã, porém, coloca isso como uma de 

suas metas do processo de acepção da religião. 

Já Mariam Benegas, com quem tive contato exclusivamente através do 

Facebook, mas reside em Curitiba e é usuária de hijab, afirmou ter ouvido em uma 

das aulas de religião ofertadas pela Mesquita, a qual ela compareceu, que a 

maquiagem pode ser utilizada, desde que moderadamente, de forma mais natural. Ela 

afirmou utilizar constantemente, por trabalhar em uma farmácia, com contato direto 

com o público e considerar que a boa aparência conta bastante na melhor realização 

de seu trabalho. 
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Giseli afirmou que a maquiagem é outra das coisas que entrou na religião 

islâmica sabendo que deveria abrir mão. Disse que sua sorte foi que ela já não usava 

muito, mas sente falta do batom vermelho. Após a reversão, disse que usar 

maquiagem ainda é permitido, mas precisa ser leve e natural, para evitar chamar 

atenção por causa dela. No entanto, reiterou não ter certeza se era essa a regra. 

Assim como quando perguntei sobre quais cores poderia usar no cabelo e ela 

respondeu que apenas as que se assemelhassem com cores naturais, como loiros, 

ruivos e castanhos, Giseli reiterou que não tem como saber essas regras, por não ter 

muito contato com outras muçulmanas solteiras. As regras para casadas são 

diferentes, mas ela não encontrou prescrições específicas para as solteiras. Então, 

ela sabia que as casadas poderiam utilizar maquiagens e perfumes em casa, no 

contato com a família, já as solteiras, não tinha como saber se poderiam utilizar em 

alguma ocasião ou não. 

Yaman, que ainda é solteira, mas tem a experiência de ter nascido em uma 

família já muçulmana, explicou que não é permitido fazer maquiagem definitiva, 

porque seria como fazer uma tatuagem, indo contra uma das prescrições religiosas, 

que proíbe de passar por dor desnecessária e mudar a natureza do corpo.  Mas disse 

que poderia utilizar maquiagem forte se quisesse, só não o faz para evitar atrair 

olhares na rua. Ou seja, apesar de não haver uma proibição religiosa expressa, a 

moralidade de Yaman não a permite utiliza maquiagem forte, visto que para ela é 

extremamente importante não atrair olhares nas ruas. Yaman deixa bem claro que o 

mais importante é não se vestir para chamar atenção, visto que o objetivo do hijab é 

manter a discrição. No entanto, em ocasiões como formaturas, casamentos e outras 

festas, maquiagens fortes podem ser utilizadas, no dia-a-dia, apenas em um tom não 

exagerado. Afirmou que utiliza maquiagem diariamente desde muito nova e não vê 

problema nisso. 

Quanto às unhas, Yaman explicou que elas não podem estar pintadas durante 

as orações. Antes das orações, é necessário realizar uma ablução, onde o fiel lava 

três vezes a região do antebraço até as mãos e dos tornozelos aos pés, recitando 

palavras sagradas específicas. De acordo com Yaman, estar com as unhas pintadas 

impede que a água penetre nelas, deixando a ablução incompleta. Assim sendo, a 

manicure só pode ser realizada em momentos onde a mulher não realizará orações, 
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como é o caso do período menstrual. A outra opção seria retirar o esmalte a cada 

ablução, porém são cinco orações diárias, tornando essa opção inviável.  

A depilação é um consenso entre as interlocutoras. Todas elas seguem o 

padrão brasileiro de depilação, deixando a menor quantidade possível de pelos em 

seus corpos, mesmo que eles não tenham como aparecer devido às roupas 

compridas. Porém, elas afirmam que não o fazem por serem brasileiras, mas sim por 

ser uma prescrição da religião islâmica, onde os pelos são vistos como poluentes da 

pele e necessitam ser retirados regularmente. Na região da ablução (pernas e braços) 

a depilação é ainda mais recomendada, inclusive para os homens. Mas é sempre 

reiterado que nada pode ser feito com a intenção de modificar o seu corpo para torná-

lo mais bonito ou atraente e sim com a intenção de purificação e limpeza. É por essa 

razão que a sobrancelha não pode ser tirada em demasia, de forma a modificar o 

desenho original de cada pessoa.  

Enquanto as imigrantes utilizam roupas Ocidentais (calças, blusas, casacos, 

camisetas e afins), as revertidas utilizam batas, túnicas e roupas tipicamente árabes, 

esforçando-se para não descumprir nenhuma regra. As imigrantes e descendentes 

têm unhas grandes, rostos maquiados, sobrancelhas feitas e algumas delas utilizam 

salto alto. Já as revertidas têm unhas modestas, fazem pouco ou nenhum uso de 

maquiagem, afirmam não poder usar salto ou qualquer tipo de acessório e há uma 

enorme discussão sobre tirar ou não as sobrancelhas.  

Conversando com Rose sobre as sobrancelhas, ela explicou que as regras, 

tanto para elas quanto para o salto e demais indicações, constam na sunnah do 

profeta, ao qual todos os sunitas devem seguir. No entanto, como são muitas as 

prescrições, não é esperado que a pessoa consiga agir de acordo com todas. Uma 

das indicações é de não passar por dor desnecessária, modificar as formas corporais 

ao qual se nasceu ou remeter à sensualidade. Assim, algumas mulheres acreditam 

ser errado tirar a sobrancelha por ser dor desnecessária, outras afirmam que desde 

que não modifique o formato não tem problema e tem também o caso que foi relatado 

por Rose, de uma senhora egípcia que ao saber disso exclamou: “ih Rose eu não 

sabia disso. Mas eu não posso, porque eu não tenho sobrancelha mais". No caso, 

apesar de ter nascido em país de maioria islâmica e ser muçulmana desde que 

nasceu, a senhora não sabia da regra e realizou processos regulares de retirada de 

pelos das sobrancelhas, a ponto de agora, em idade avançada, não possuir mais pelos 
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nesta região. Apesar de estar, sob o ponto de vista de Rose, descumprindo uma 

proposição da sunnah, por ter feito sem a intenção de ofender Allah ou descumprir 

sua ordem, a ação não é considerada errada pela moral islâmica. Ou seja, além de o 

arranjo por sobre as práticas religiosas estar sempre aberto a interpretações, a moral 

que rege a fé também é aberta a agenciamentos e negociações, sempre dependendo 

mais da intencionalidade do fiel do que da forma como a ação é vista por um terceiro. 

Nenhuma dessas regras sobre vestimenta ou acepções estéticas está escrita 

em algum lugar que possa ser acessado por todas essas mulheres, fazendo com que 

elas tenham um local a recorrer caso haja questionamentos ou dúvidas. Isso porque, 

até mesmo as prescrições existentes na sunnah são passíveis de serem interpretadas 

por essas mulheres. As regras estão contidas nas relações sociais e são passadas de 

mulher para mulher, oralmente. É nesse ponto que o consenso inexiste, mas que a 

possibilidade de diferentes atuações por sobre as mesmas possibilidades iniciais 

surgem.  

A partir das mesmas regras e prescrições é possível encontrar pessoas com 

ações distintas umas das outras e todas elas, ainda assim, professam a mesma fé e 

frequentam o mesmo templo religioso, adorando o mesmo deus. A materialização 

dessa fé nas ações dessas mulheres é importante em um quesito social hierárquico, 

mas não demonstra ter influência em sua concepção da evolução espiritual. A mulher 

usuária do hijab afirma utilizá-lo para se sentir mais próxima e obediente a Allah, mas 

a que não utiliza também se sente próxima e obediente e não é possível que um 

terceiro diga qual das duas está mais correta em sua forma de agir perante sua fé. 

 

4. A MULHER-VÉU E SEU ANDAR NA CIDADE 

No dia 08 de Outubro de 2015, Angelo de Oliveira registrou uma denúncia à 

Prefeitura de Curitiba e à URBS, referente a situações recorrentes de intolerância 

religiosa proferidas contra ele e sua família no ônibus que utiliza diariamente. Angelo 

é brasileiro e muçulmano, casado com Mariam Benegas, paraguaia e muçulmana que 

tem duas filhas. A denúncia foi copiada por Mariam em seu perfil pessoal do Facebook 

e decidi colocá-la na íntegra 

 

BOM DIA A TODOS. MENSAGEM ENVIADA A PREFEITURA DE CURITIBA, 
E A URBS. DEIXO AQUI UMA DENÚNCIA DE PÉSSIMO 
COMPORTAMENTO E PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA FEITA PELO 
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MOTORISTA E PRINCIPALMENTE PELA COBRADORA DA LINHA 
ALIMENTADOR ACRÓPOLE19 ÔNIBUS DA 019, EMPRESA PIONEIRO. JÁ 
HÁ ALGUNS DIAS TEMOS UTILIZADO ESTA LINHA QUE DEVERIA 
PASSAR EM NOSSO PONTO ÀS 06:05, AS VEZES PASSA 06:12. AO 
ENTRARMOS NO ÔNIBUS, POR EU ESTAR JUNTO COM MINHA ESPOSA 
E FILHAS, SOMOS TODOS MUÇULMANOS, A COBRADORA DA 
REFERIDA LINHA SE DIRIGE DISCRETAMENTE AO MOTORISTA, COM 
PALAVRAS OFENSIVAS A MINHA ESPOSA, QUE UTILIZA O VÉU 
ISLÂMICO SOBRE SUA CABEÇA, E TAMBÉM CONTRA NOSSA 
RELIGIÃO. MINHA ESPOSA LEVA NOSSA FILHA MENOR A PRÉ ESCOLA 
E AO REGRESSAR A NOSSA CASA, UTILIZA OUTRA VEZ A LINHA 
ACRÓPOLE QUE SAI DO TERMINAL DE ÔNIBUS CENTENÁRIO AS 07:30. 
NESTE HORÁRIO, POR COINCIDÊNCIA ELA UTILIZA O MESMO ÔNIBUS 
DA 019, COM A MESMA COBRADORA E MOTORISTA. POIS BEM, HOJE, 
08/OUTUBRO/2015, PELO FATO DE MINHA ESPOSA ESTAR SOZINHA, A 
COBRADORA COMEÇOU CONVERSAR COM O MOTORISTA OUTRA VEZ 
COM PALAVRAS OFENSIVAS A MINHA ESPOSA. ELA COMENTOU DO 
PERIGO TER UMA MUÇULMANA NO ÔNIBUS, QUE AS MULHERES 
DESTA RELIGIÃO NÃO VALEM NADA, QUE OS MUÇULMANOS QUEREM 
IMPOR SUA RELIGIÃO NO BRASIL, E OUTRAS QUE PREFIRO NÃO 
ESCREVER AQUI. SOU BRASILEIRO. DESDE CRIANÇA APRENDI A 
RESPEITAR A TODAS AS RELIGIÕES, ATÉ PORQUE VIVEMOS EM UM 
PAÍS LAICO ONDE SE PROFESSAM INÚMERAS DENOMINAÇÕES 
RELIGIOSAS. AGUARDO UMA POSIÇÃO DE ÓRGÃOS COMPETENTES 
DA PREFEITURA DE CURITIBA PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA 
QUE JÁ ESTÁ SE TORNANDO ROTINEIRO E INCOMODANDO A MIM E A 
MINHA FAMÍLIA. SÃO ATITUDES IMPENSADAS E AGRESSIVAS COMO 
ESTA QUE PODEM SE TORNAR PERIGOSAS QUANDO SE TORNAM 
REPETITIVAS. JÁ TEMO PELA INTEGRIDADE FÍSICA DE MINHA FAMÍLIA. 
Denúncia feita pelo meu marido Angelo 

   

Em conversa privada com Mariam Benegas no Facebook, ela me informou que 

as situações em que se sentiu alvo de preconceito em Curitiba não foram poucas, 

afirmando ser a única cidade do Brasil em que passou por isso. Além do preconceito 

de desconhecidos, ela tem que lidar com a opinião de seu pai e filha mais velha, 

expressamente contrários ao uso do véu islâmico no dia-a-dia. Morando em Curitiba 

desde 2010, Mariam afirma que apesar das situações ruins que passou, ainda 

considera a cidade melhor em receptividade aos muçulmanos do que sua cidade natal, 

Assunção (capital do Paraguai).  

Informou que encontrar emprego foi complicado, pois apesar de gostarem de 

seu currículo, não a aceitavam por causa do véu. Porém, conseguiu vaga em uma 

farmácia de manipulação, localizada próximo à sua residência. Afirmou passar 

                                                 
19 A linha inicia seu itinerário no Terminal Centenário, passando pelas ruas Tailândia, Eng. Benedito 
Mário da Silva, Rutildo Pulido e Antônio Moreira Lopes. O trajeto de volta se inicia na Rua Antônio 
Moreira Lopes e percorre as ruas Rivadávia Fonseca de Macedo, João Tobias de Paiva Netto, Rutildo 
Pulido, Eng. Benedito Mário da Silva e Filipinas, completando o circuito no Terminal Centenário. Todo 
o percurso ocorre entre os bairros Centenário e Cajuru. 
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corriqueiramente por situações de constrangimento com viés preconceituoso gerado 

por clientes, que questionam suas razões para utilizar o véu e a humilham por sua 

religião. Todos os dias ela utiliza a linha de ônibus Acrópole para levar sua filha mais 

nova para a escola e retorna à sua casa no mesmo ônibus, indo a pé para o trabalho. 

Infelizmente, a situação vivida por Mariam não é um caso isolado de 

preconceito. A despeito de Curitiba não ser considerada pela maior parte das 

interlocutoras como uma cidade islamofóbica, ou seja, com pessoas que têm reações 

agressivas ao fato de elas serem muçulmanas, foi relatado que nos dias que 

procedem atentados relatados pela mídia como terroristas, a quantidade de olhares 

acusatórios e piadas de mal gosto, que já existem no dia-a-dia, aumentam. 

Rose afirmou ter passado por muitas situações de preconceito após ter se 

revertido ao Islã “acho que as pessoas começaram a olhar para o meu véu, não para 

mim ou para o meu profissionalismo, mas para o que eu estava usando na cabeça. Aí 

começaram piadinhas, é ‘a mulher bomba’, ‘a terrorista’ e coisas assim desse tipo”. 

Na época, ela era gerente de produção de uma empresa e começou a ser tratada de 

maneira diferente após o início do uso do véu, culminando em seu pedido de 

demissão. Encontrar um emprego depois disso foi bastante complicado, pois ela 

começou a perceber que não importava mais o seu currículo ou suas habilidades, mas 

sim o fato de ser muçulmana e o que isso implicaria para a empresa. O fato de não 

ter problemas no emprego atual foi apontado por ela como relacionado com a Mundo 

Egípcio ser muçulmana. 

Mony também sofreu consequências no trabalho. Estudante de Negócios 

Imobiliários, ela trabalhava como corretora de imóveis para uma grande imobiliária. 

Ficou sem jeito de pedir para utilizar o véu em seu ambiente de trabalho, visto que 

havia sido contratada antes da opção pelo uso. Assim sendo, ela utilizava apenas 

quando saía do local de trabalho, isso porque tinha contato direto com o público e 

sabia que não seria bem vista pela empresa caso fosse atender utilizando o véu.  

Quando retornou de seu ano vivendo na Tunísia com seu marido, foi procurar 

um novo emprego e não conseguia ser aceita, pelo fato de ser usuária do véu. Mony 

afirmou que nas entrevistas por telefone tudo sempre dava certo, mas quando 

chegava para entregar os documentos e respondia “não” para a pergunta “você pode 

tirar o véu para trabalhar?”, era imediatamente rejeitada pelos empregadores. Ela 
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disse se sentir muito mal com isso, pois seu véu não restringe suas capacidades 

profissionais. 

Devido ao fato de estar casada com um estrangeiro, que tinha dificuldades com 

a língua portuguesa e, com isso, de conseguir um emprego, ela acabou tendo que 

aceitar trabalhar em uma imobiliária, novamente sem utilizar o véu no contato com o 

público. Contou que isso era bastante humilhante para ela, ter que chegar no local de 

trabalho e tirar o véu para atender o público, podendo recolocar apenas na hora de ir 

embora. Pouco depois ela descobriu estar grávida e acabou saindo do emprego. Após 

ser mãe, as dificuldades foram ainda maiores. Não apenas pelo fato de ser 

muçulmana, mas também por ter um filho pequeno. Nessa época seu marido já tinha 

emprego fixo, facilitando a situação financeira da família. Ela ainda não conseguiu um 

novo emprego com carteira assinada onde possa utilizar o véu islâmico, conseguindo 

uma renda extra com a produção de artesanatos. 

A desculpa utilizada pelos possíveis empregadores, ao rejeitarem estas 

mulheres, dizem respeito à pretensão de garantir a segurança delas e da empresa. 

Afirmam que o uso do véu pode chocar os clientes e gerar revoltas que a empresa 

não tem como controlar. Por essa razão, sempre que a função almejada tinha relação 

com o público era pedido que essas mulheres trabalhassem sem a veste islâmica. Os 

entrevistadores de emprego afirmavam não ter preconceito, mas não saberem lidar 

com as reações possíveis. As mulheres acabavam, por diversas vezes, se sentindo 

obrigadas a aceitar empregos que não lhes satisfaziam, em locais onde não se 

sentiam confortáveis, por impossibilidade de ficarem desempregadas. 

Giseli não teve problemas com seu trabalho, mas acredita que isso tenha 

ocorrido apenas por não ser um trabalho que exige contato com o público. Ainda 

assim, ela tem receios de atentados contra ela pelo fato de ser muçulmana. Afirmou 

que todas as vezes que sai às ruas é alvo de olhares e piadinhas, mas que não se 

ofende mais com eles. No começo, disse que ficava brava, mas com o tempo se 

acostumou e consegue fingir que não é com ela. Ou seja, após assumir a posição de 

mulher-véu, Giseli se viu obrigada a levantar uma nova fachada a ser mantida nos 

rituais rasos de interação, permitindo que o fingimento seja possível.  

Apenas Ana Cristina não trabalha por escolha própria. No entanto, ela afirmou 

ter sido uma decisão conjunta entre ela e seu esposo, visto que ele tem emprego fixo 

e capaz de prover sustento a toda família e ela tem três filhos pequenos, que ficariam 
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sob os cuidados de outra pessoa caso ela fosse trabalhar. Considerando as 

dificuldades de criar filhos muçulmanos no Brasil, eles concluíram que seria mais 

adequado que as crianças tivessem o acompanhamento direto de alguém que fosse 

muçulmano, no caso, a mãe deles. As dificuldades dizem respeito a 

incompatibilidades existentes entre o modo brasileiro de operar por sobre o mundo, 

baseado na moral judaico-cristã, e o modo islâmico que visa ser aplicado por estas 

famílias e segue a moral muçulmana.  Ana Cristina informou que não sabe se vai voltar 

a trabalhar após seus filhos crescerem, vai deixar para decidir quando o momento 

chegar.  

Percebe-se, pois que apesar de a mulher-véu ser estruturalmente aberta para 

realizar diversos tipos de trabalhos remunerados, acaba passando por um fechamento 

operacional forçado, onde suas capacidades de agência são restringidas pela 

sociedade curitibana a atividades que não exijam contato com o público. Gerando um 

ostracismo social perante estas mulheres, que acabam se tornando invisíveis dentro 

da massa urbana, não importando sua quantidade numérica. 

Mony considera que as circunstâncias de sua vida lhe fizeram “mãe em tempo 

integral”, no sentido de que, desempregada e com um filho pequeno, é a ele quem 

dedica a maior parte dos seus dias. Porém, como ela precisa dos artesanatos para 

complementar sua renda, leva seu filho para todos os lugares onde vai. Ela não possui 

automóvel, andando de ônibus com a criança pela cidade inteira. Não há locais da 

cidade em que ela não possa comparecer pelo fato de ser muçulmana ou situações 

que deva evitar. Ela afirmou que utilizar o véu não a torna diferente de outras mulheres 

no quesito mobilidade urbana, a única diferença é que ela usa um véu por sobre sua 

cabeça. 

O mesmo ocorre com Rose, que mora em uma cidade da região metropolitana 

de Curitiba, tendo que percorrer grandes percursos de ônibus para se locomover aos 

locais que necessita. Além disso, ela tem quatro filhos adolescentes, que não são 

muçulmanos e precisa aprender diariamente a lidar com as divergências de 

pensamento existentes, embora afirme que seus filhos nunca desrespeitaram sua 

religião ou escolhas, por verem que ela é feliz nelas. Apesar de ela se vestir da 

maneira islâmica, suas filhas não se vestem do mesmo modo e ela não tem como 

proibir ou controlar suas escolhas indumentárias, mas afirmou que tenta mostrar a 

elas as vantagens de se vestir modestamente, sendo o máximo que pode fazer. 
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Mariam, a filha de Ana Cristina, ainda utiliza roupas ocidentais fora de casa, 

mas lida com a pressão de seus pais para que comece a se vestir do modo islâmico 

assim que menstruar. Por causa de sua religião e por estudar em uma escola que não 

professa a mesma fé (visto que a única que o faz é a escola árabe-brasileira, que fica 

distante de sua casa e não é aceita por seus pais, por seguir os preceitos xiitas), ela 

passa por algumas situações de adequação comportamental, exigidas por sua mãe. 

No caso, não participa das comemorações brasileiras de origem religiosa, como a 

festa junina, páscoa ou natal, não podendo dançar na frente de homens ou comer 

presunto ou outras carnes quando vai a festas de aniversário. Yaman, que é 

adolescente, ressaltou que apesar de não poder comparecer a casas noturnas ou 

bares não se sente deslocada da vida social, podendo exercer outras formas de lazer 

com seus amigos, como frequentar os shoppings e parques da cidade, por exemplo. 

O Islã não proíbe a ingestão de carne, apenas a suína. No entanto, é preferível 

que a carne consumida tenha sido abatida de forma halal. A carne halal é abatida de 

forma a ter todo o sangue do animal retirado e após a realização de preces que 

abençoem o alimento e o animal morto. Em países de maioria islâmica, como o 

Paquistão, todas as carnes encontradas para comprar são halal. Já no Brasil é mais 

difícil encontrar este tipo de abate, sendo disponível em apenas dois estabelecimentos 

de Curitiba. 

Yaman garante que a ingestão de carne halal é em quesito de preferência, ou 

seja, se não existir a possibilidade de ingerir este tipo de alimento, o muçulmano não 

deve deixar de comer carne por isso. Porém, caso haja a possibilidade da ingestão de 

carne halal, a ela deve ser dada a preferência. Giseli segue a mesma linha de 

raciocínio, não ingerindo carne de porco, mas ingerindo as outras. Ana Cristina e Rose 

discordam. Para elas e seus maridos a ingestão de carne halal é uma obrigação, além 

de que, segundo elas, a carne é mais saborosa. 

O processo de certificação halal pode ser pensado como a abstenção da 

animalidade (sangue) da carne, tornando-a um objeto alimentício distante da noção 

de vida. Com esta forma de abate, o sofrimento do animal é menor e as preces 

proferidas garantem que o alimento fará bem a quem ingerir, visto que o animal não 

teve um fim cruel. A preferência pela carne halal, quando expressa em relação a 

sabores e gostos pode dizer respeito a mais uma abertura estrutural da mulher-véu, 

que, ao receber este alimento sente-se abençoada e parte de mais uma prescrição de 
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sua religião, o que ajuda na composição de seu entendimento de moralidade, 

assemelhando-se ao modo Yalawapiti de adquirir valores. 

Yaman, que ainda não trabalha, não sofre pressões em relação a isso. Afirmou 

que em seu cursinho, localizado no centro da cidade, todos a tratam bem e não 

demonstram preconceito por ela ser muçulmana. O problema que ela enfrenta é em 

relação às orações, que devem ser realizadas cinco vezes ao dia. Porém, nem sempre 

ela está em um local onde pode orar, isso porque é necessário realizar a ablução 

previamente e estar em silêncio, em um local propício. Em seu cursinho, Yaman 

informou a existência de uma pequena sala ecumênica, onde ela poderia realizar as 

orações, mas não é sempre que ela o faz. Quando acontece de perder o horário de 

alguma oração, no horário seguinte deve-se rezar duas vezes. É o que ela costuma 

fazer. 

Rose consegue cumprir a prescrição da oração, pois trabalha sozinha em uma 

sala e sua empresa é de muçulmanos. Dessa forma, ela consegue um intervalo de 

alguns minutos para realizar a oração quando o horário chega. Já Mony informou que 

na época que trabalhava não tinha essa sorte, não podendo conseguir um pequeno 

intervalo para as orações e, como em seu trabalho era obrigatório o uso de uniforme, 

ela deveria retirar o uniforme, colocar a roupa adequada, fazer a ablução e só então 

rezar, o que demandaria mais tempo. Assim, ela acumulava algumas orações e 

realizava quando chegava em casa. O mesmo acontecia com seu marido, que só 

conseguiu permissão para rezar no trabalho quando foi trabalhar em empresa 

muçulmana. Agora, que não tem mais emprego fixo, Mony consegue realizar todas as 

orações no horário adequado. 

Giseli, que ainda não sabia as falas das orações, por não saber árabe, e que 

ainda não tinha decorado os movimentos, por não ter tido a oportunidade de realizar 

um curso da religião ou frequentar assiduamente a Mesquita, não realizava as orações 

conforme o prescrito. Ela afirmou falar com Allah em português, do jeito que 

conseguia, mas ter em mente o desejo de aprender as orações conforme as 

prescrições religiosas. Ana Cristina, como tem a oportunidade de estar em casa 

durante todos os horários da oração, as realiza sempre no canto de sua casa 

destinado a isso. Comentou que após a oração noturna ela e o marido costumam 

conversar com os filhos sobre a religião, suas implicações na vida deles e a 

importância de seguir seus preceitos e proibições.  
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Apesar dos olhares acusatórios, risadas e piadas que elas ouvem diariamente 

por andarem na rua com vestes islâmicas, todas afirmaram não se arrependerem da 

escolha por isso. Elas disseram se sentir melhor com elas mesmas e ter sua relação 

com Allah ainda mais fortalecida, não deixando que o preconceito faça com que isso 

diminua. Neste aspecto, o Islã opera como mediador no processo de refinamento da 

subjetividade da mulher-véu, para se adequar aos padrões morais estabelecidos pela 

religião. Mesmo com prescrições religiosas contrastantes ao modo de vida comum e 

filosoficamente baseado no cristianismo vivenciado pelos curitibanos, essas mulheres 

parecem conseguir lidar com as divergências e os problemas pelos quais passam sem 

maiores sofrimentos. Elas continuam suas vidas fiéis ao que acreditam e conscientes 

de que barreiras aparecerão, mas, tendo o Islã como mediador destas situações, elas 

vão conseguir superar.  

Enquanto máquina, a mulher sem o véu é completa e aberta a diversas 

possibilidades de operação, mas a partir do momento que ela assume o uso do véu 

para sua vida, se fecha para um mar imenso de possibilidades e se direciona para 

outro. Ela deixa de ser apenas a máquina mulher e passa a ser a máquina mulher-

véu, pois nunca mais conseguirá ser vista ou pensada de forma desassociada às suas 

roupas e essas roupas incutirão uma nova forma de pensar a sua feminilidade e todas 

as suas relações. A dissociação entre ela e o véu é impensável, pois a partir do 

momento em que ela assume o véu para a sua vida, ele é parte dela. O corpo da 

mulher passa a ser pensado em relação ao véu, toda a sua vivência, seu modo de 

pensar e as atitudes que ela toma, tanto em público quanto em ambientes privados. 
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CONCLUSÃO 

Após o convívio com algumas mulheres-véu habitantes em Curitiba, foi possível 

perceber o caráter de continuidade como constante em suas vidas. A relação delas 

para com suas vestes, mediadas pelo Islã, está em constante construção e 

capacidade de modificação. Para cada uma delas a religião se concebe de forma 

diferente, assim como a relação e a necessidade de uso de sua vestimenta, de forma 

que estabelecer generalizações, padrões ou regras é insuficiente para explicá-las.  

Apesar de já ter utilizado vestes islâmicas em minhas visitas aos templos 

religiosos e em outras situações cotidianas, por não ter o Islã como mediador desta 

relação, ela não foi suficiente para que me transformasse em uma mulher-véu. A 

sensação ao utilizar um hijab, por exemplo, é para mim de desconforto e falta de 

circulação sanguínea na cabeça. Ele precisa ser apertado para fixar, é como utilizar 

uma touca de natação, a pressão é grande. Sempre me lembro das interlocutoras de 

Mahmood (2005) (e agora, das minhas), afirmando que utilizar o véu é um 

aprendizado constante. Sua visão periférica é diminuída e a maneira como você 

observa e é observada exige reflexões que não eram exigidas antes.  

Mony relatou que demorou um ano após sua conversão para começar a utilizar 

o véu, porque tinha medo de adotar essa medida em um país de minoria islâmica. Não 

só medo do que os outros pensariam, mas do que isso ia influenciar no entendimento 

dela sobre ela mesma. Ela disse que no começo foi difícil, mas com o tempo foi 

entendendo as razões para aquela decisão ter ocorrido naquele momento e percebeu 

que o véu lhe deixava mais segura de si do que antes.  

Yaman ressaltou que tem muito a ver com a intenção, não só a vestimenta, 

mas toda a fé. Segundo ela, não adianta usar a roupa prescrita pela religião se a 

intenção é agradar às pessoas e não à Allah. Segundo ela, se a roupa é utilizada, mas 

não faz com que você se sinta bem, é porque você ainda não está usando pelos 

motivos certos (agradar Allah). Explicou que se sente muito bem com essas roupas, 

mas admitiu a influência do fato de ter nascido e vivido em um ambiente propício para 

tal.  

Enquanto Rose, Giseli e Ana Cristina informaram ter poucos problemas na 

transição de vestimenta, por ser semelhante ao que já utilizavam, por terem entrado 

na religião sabendo dessa prescrição, por não conseguirem conceber a existência de 

muçulmanas sem véu ou por terem entendido desde o início que era a maior e melhor 
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forma de demonstrar respeito e submissão ao divino, Mony e Yaman conseguiram 

operar racionalmente a relação entre modificar a sua forma de vestir para atingir um 

outro patamar na experiência espiritualista, através de sua materialização carnal.  

A percepção dessas diferenças constantes e impossibilidade de compor regras 

ou padrões que sejam capazes de incluir genericamente todas as mulheres evidencia 

a noção de impossibilidade de pressupor uma identidade, como apontado por Butler 

(2014). Soma-se a isso a noção do Islã como uma religião atrelada ao contexto de 

existência e às subjetividades de seus fiéis, garantindo um caráter sempre local e 

múltiplo, conforme mostrado por Geertz (1968). Dessa forma, a noção de uma 

comunidade islâmica formada por mulheres homogêneas é impensável. O que existe 

são experiências relacionais entre as mulheres e suas indumentárias, mediadas pela 

religião islâmica e um social Ocidental, tudo isso em constante construção e com 

ampla possibilidade de mudanças.  

Optei por observar seguindo a lógica de que a partir do momento em que as 

mulheres optam pelo véu, e tem o Islã como mediador da relação, se concebem de 

uma terceira maneira, a mulher-véu. Essa nova máquina, com seus próprios 

agenciamentos, aberturas estruturais e fechamentos operacionais, direciona o 

processo de construção da subjetividade à guisa de uma moralidade islâmica. Tal 

complexo de relações faz com que todo o universo enxergado antes do véu seja 

modificado, não apenas porque o tecido restringe a visão periférica, mas porque ele é 

um novo compósito de modos de conduta.  

Uma completa dissociação, no caso das revertidas, à socialização e início de 

construção da subjetividade baseados em outras filosofias de vida não se faz possível. 

Da mesma forma, imigrantes e descendentes não conseguem seguir as prescrições 

religiosas em Curitiba da mesma forma que faziam em seus países de origem. O Islã 

acaba por se multiplicar novamente, evidenciando a característica mostrada por 

Geertz (1968) de impossibilidade de definição da religião, por ela existir enquanto e 

durante as relações. Da mesma forma que Latour (2005) redefine o social, colocando-

o no campo das relações, é necessário transformar o Islã em algo relacional.  

Dessa forma, faz-se compreensível que a mulher-véu de Curitiba seja diferente 

da encontrada em outras localidades e que cada uma delas seja diferente por si só. 

As dissonâncias entre as formas de compreensão estão relacionadas com estas 

subjetividades, mas também com todas as outras relações estabelecidas por estas 
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mulheres-véu, refletindo no modo como elas operam no dia-a-dia. A diferença, 

portanto, entre eu e elas reside no fato de que ao utilizar um véu islâmico sou apenas 

uma mulher com um véu. Elas, por sua vez, não utilizam o véu, o são, ao mesmo 

tempo em que ele as é. Mulheres-véu. Socialmente construídas e religiosamente 

moldadas. 
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