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Glossário
Ablução - ritual de purificação que consiste na lavagem do corpo ou
de partes dele, realizado pelos muçulmanos toda vez antes de uma
oração.
Alcorão - livro sagrado do Islã, seguido pelos muçulmanos. O Alcorão
é tido como a palavra de Deus e nele estão os seus mandamentos para
os fiéis, revelados ao profeta Mohammed pelo anjo Gabriel. Parte do
texto sagrado foi revelado em Meca e a outra parte em Medina.
Al-Amira - véu composto por duas peças, uma espécie de touca, para
prender o cabelo e um lenço que é usado por cima dela. É um lenço
mais prático de usar, que não precisa de presilhas ou alfinetes para
prendê-lo.
Burca - véu que cobre todo o corpo da mulher, inclusive as mãos,
com o uso de luvas. No rosto, há uma telinha por onde a mulher enxerga; essa veste é tradicional do Afeganistão.
Burkini - traje de banho, usado por algumas mulheres muçulmanas,
que cobre todo o corpo com a exceção do rosto.
Hadiths - fonte de lei islâmica depois do Alcorão. É a compilação de
leis, histórias e narrativas do profeta.
Hijab - véu que cobre os cabelos da mulher, deixando o rosto à mostra.

8

Imã - é o indivíduo responsável por guiar o culto muçulmano ou,
também, é o título dado aos grandes líderes e estudiosos da religião.
Isdel - parte do véu que compõe o niqab e que cobre boa parte do
corpo da mulher muçulmana.
Jellabiya - túnica que pode ser usada por homens e mulheres, comum
em países como Sudão e Egito.
Niqab - véu que envolve todo o corpo da mulher, deixando apenas os
olhos à mostra.
Reversão - termo utilizado para se referir à conversão; já que, para os
muçulmanos, a palavra reversão expressa de forma mais eficaz a ideia
de que todos nascem muçulmanos e, com a vivência, se revertem à
religião.
Sunnah ou suna - significa o “caminho do profeta”; tida como outra
fonte de pesquisa da lei islâmica, são livros que reúnem as tradições,
os feitos e ensinamentos do profeta Mohammed.
Súplica - oração, pedido à Allah.
Surata, surat ou sura - título dado aos capítulos do livro sagrado, o
Alcorão.
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“Por que você usa o véu?”. Essa é uma das perguntas que nossas
entrevistadas mais respondem. Talvez só perca para: “Você não sente
calor?”. A primeira indagação mostra tanto a curiosidade quanto o
estranhamento provocado pelo uso do véu no Brasil e, não por acaso,
também foi o nosso ponto de partida para iniciar este livro. Durante
um ano, entrevistamos seis mulheres muçulmanas que nos apresentaram o Islã a partir de suas visões.
O desejo de conversar com essas mulheres e entender mais sobre
a religião que seguem e sobre a fé que as motiva a usarem algum tipo
de véu foi o grande estímulo para que este trabalho fosse realizado.
A partir do testemunho de nossas entrevistadas, navegamos por
histórias singulares. Ainda assim, havia um fio condutor que aproximava Dunya, Gisele, Mag, Melek, Luciana e Sarah: a escolha pelo
uso do véu. Seja ele o hijab, que cobre apenas os cabelos, ou o niqab,
que deixa somente os olhos à mostra, elas contam sobre a decisão
de usá-lo. Revelam qual é o significado dele para a religião e como
a relação com as outras pessoas mudou por causa do símbolo que
vestem. Percebemos, assim, que além de uma religião, o islamismo é
um estilo de vida.
A estudante de obstetrícia Dunya Abdouni foi a nossa primeira
fonte, indicada por amigas em comum. Trocamos mensagens ainda
no final de 2015, e ela se mostrou muito receptiva e interessada em
nosso trabalho. A partir de Dunya surgiu o contato com Mag Halat,
blogueira que admira. Por sua vez, Mag indicou Luciana de Moraes, a policial que não usa o véu enquanto trabalha. Gisele Marie e
Sarah Ghuraba cruzaram nossos caminhos durante pesquisas para o
trabalho por terem se tornado personagens da grande mídia. Melek
participou de uma palestra sobre terrorismo realizada em nossa fa
culdade, evento no qual deu exemplo de empatia e provocou uma
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reflexão sobre o senso comum. Ao se levantar em um auditório lotado, questionou o que as pessoas viam quando olhavam para ela, uma
mulher com um véu.
O que observamos, pesquisamos e reportamos neste livro foi
inevitavelmente feito a partir de nossas lentes e nossas percepções
de mundo. Reconhecendo nosso lugar de repórteres, procuramos nos
despir de conceitos pré-formulados para entender uma realidade di
ferente das nossas, o modo de vida e a religião daquelas que se propuseram a compartilhar um pouco de suas vidas conosco.
Desejamos propagar as vozes dessas mulheres muçulmanas —
representantes de suas comunidades e religião — e contribuir para
aproximar o leitor de um mundo que talvez não seja tão distante do
seu. Apresentamos nestas páginas as histórias de mulheres reais, com
profissões, sonhos, questionamentos e ideais.
Ao longo deste ano, percebemos o quão feliz foi a nossa escolha
por este tema, que se torna mais relevante a cada dia. É importante
abordar a questão do uso do véu por mulheres muçulmanas em uma
época em que o Islã nunca esteve tão em pauta. A esperança é de que
as histórias aqui escritas possam contribuir para uma reflexão contra
a disseminação do ódio e do medo.
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Dunya Abdouni

Foto: Ana Carolina Lazarini

“Eu tenho coisas que são
mais importantes que devem
ressaltar, que eu sou mais do
que um lenço, mesmo se eu
não usasse lenço, eu sou mais
do que meu cabelo, sou mais
do que meu corpo. Eu vou ser
vista como uma menina que
usa lenço, mas eu não sou só
isso.”

Enquanto fala, Dunya costuma gesticular com as mãos e o tilintar
de suas pulseiras é constante, até a hora em que se irrita com o baru
lho e as tira num impulso. Assim ela é, certeira, direta, clara. Tímida,
diz que não é de sorrir para qualquer um, mas se abriu conosco para
falar sobre assuntos importantes de sua vida. Pode-se dizer que Du
nya começou a usar o véu pelo costume da religião, mas por ele acabou desvendando sua própria identidade.
Estudante de obstetrícia, tem 21 anos, é muçulmana de
descendência libanesa e escolheu usar o véu mesmo sem o apoio
da sua família, quando tinha 14 anos de idade. Dunya, no entanto,
questiona certas posições de sua comunidade e ressalta que há uma
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diferença bem grande, nem sempre esclarecida na sociedade, entre o
modo de vida em um país e a religião.
Quando ela nos recebeu, vestia um lenço fino e laranja, que contrastava com o cinza de São Bernardo do Campo. Estar sem o hijab
pode fazer com que Dunya sinta falta de uma parte dela. Foi o que
aconteceu quando um de seus primos a viu sem o véu, por acidente.
Ela tinha 18 anos e o garoto 25. Ele estava na sala de casa com a
mãe de Dunya e ela não sabia. Vestindo uma blusinha justa e com o
cabelo amarrado em um coque, ao chegar na sala, foi surpreendida
pela visita, pois estava sem o véu. “Foi péssimo! Eu estava com uma
blusa grudada e sem sutiã, foi o horror. Eu fui falar com a minha mãe
e congelei quando cheguei na sala. Acho que eu falei um palavrão na
hora e saí correndo. Minha mãe começou a rir da minha cara e o meu
primo ficou super sem graça. Ela não parava de falar: ‘Dunya vem cá,
não tem problema filha, fica aqui, ele é seu primo’”.
Certa vez, uma professora da faculdade perguntou a cada aluno o
que poderia diferenciá-lo no curso, algo particular. Dunya respondeu:
“Eu acho que pelo fato de eu usar o lenço, eu posso ajudar as mulheres
que têm câncer e fazem quimioterapia”. A estudante de obstetrícia
nos conta que, em seu primeiro ano de faculdade, conheceu uma
mulher que precisou raspar o cabelo por causa do tratamento. “Foi
um momento muito difícil para ela”, relembra. A jovem começou
então a mostrar para a moça que ela poderia sentir-se bonita mesmo
sem o cabelo; mostrou lenços, a ensinou várias formas de amarrar,
deu dicas sobre maquiagem e disse que foi muito gratificante ver o
sorriso daquela mulher.
Dunya tem feições delicadas e voz igualmente doce, mas a sua
fala é cheia de convicção. Durante nossa entrevista, ficaria claro por
diversas vezes que, apesar de usar o véu, não se limita a ele. Antes de
usá-lo, antes de ser muçulmana, ela é Dunya.
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Gisele Marie

“O fato de eu usar véu, de
ser muçulmana, nada disso vai
influenciar na minha técnica,
no som da minha guitarra e
na minha música. Esse olhar
surpreendente, ele parte só do
outro em direção a mim, mas
não parte de mim em direção
à minha arte ou em direção ao
outro.”
Foto: Mariana Dib

Apesar de usar preto da cabeça aos pés, as sapatilhas de Gisele
chamam a nossa atenção pela similaridade com a estampa de sua
Gibson Flying V; ambas são pretas de bolinhas cor de rosa.
Gisele Marie tem 45 anos, é mãe de três filhas e guitarrista de uma
banda de trash metal. Nascida no Brasil, é neta de alemães e vem de
uma família majoritariamente católica. Chegou a estudar psicologia, mas afirma que sua real vocação sempre foi a música. Marie se
reverteu ao Islã em 2009, quando passou a seguir a vertente sunita
da religião e, em seguida, se tornou adepta do hijab. Desde 2010, no
entanto, ela veste o niqab.

16

A combinação entre véu e metal despertou a curiosidade da mídia,
fato que levou a muçulmana a conceder entrevistas para diversos
veículos nacionais e internacionais, que vão de G1 a Daily Mail.
Com os olhos verdes adornados pelo intenso delineado feito de
kajal egípcio, ela sorri. Sim, Gisele sorri com o olhar. “Acho curioso
a reação do mundo ao redor, das pessoas perceberem que eu estou
sorrindo. Algumas falam que dá para ver pelos meus olhos”. A
imagem do niqab preto é marcante, mas Gisele consegue transmitir
leveza e, principalmente, serenidade. “O meu grande sonho eu
consegui realizar, que é viver em paz e vivenciar a felicidade”, conta a
guitarrista, que se encontrou no islamismo.
As religiões em geral sempre a fascinaram pela relação com o divino e, por isso, estudou diversas crenças. “As pessoas ficam querendo
muito separar as coisas. Muitas vezes as religiões são uma maneira
diferente de se relacionar com a divindade, mas os conceitos são os
mesmos.”
Curiosa, foi assim que conheceu o Wicca, segundo ela, uma forma mais simples da bruxaria tradicional. “O pagão é aquele que vem
do campo, é o caipira. A bruxaria vem inteira com o contato do ser
humano da terra”, explica. Apesar de ter se envolvido com o culto,
Gisele afirma que sempre teve uma ligação com Deus, o que a impossibilitou de seguir a religião tradicionalmente politeísta.
Hoje, ela se mostra para o mundo por meio do véu e isso já causou momentos engraçados, como da vez em que a viram descoberta
— bem menos traumático do que foi para Dunya. “Aconteceu uma
vez, foi muito engraçado isso, porque foi por pressa”, comenta com
a voz de quem puxa a lembrança. Foi no dia em que havia chamado
o técnico de computador em casa, seu conhecido há muito tempo.
Gisele estava aflita porque tinha algumas coisas de trabalho para terminar e o seu computador estava quebrado.
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Ela foi para a cozinha pegar um copo d’água para o amigo e
aproveitou para fumar um cigarro, que só fuma quando está em casa.
Então ela levantou o niqab para fumar e voltou para a sala sem se dar
conta de que havia esquecido de abaixar o véu.
— Gisele você está com o rosto à mostra — disse o técnico.
Ela logo puxou o véu para o rosto, envergonhada e com as bochechas coradas.
— Eu não acredito!
O rapaz deu uma risada, tentando acalmá-la.
— Não se preocupe, não tem problema.
O trabalho é destaque na vida de Gisele, uma apaixonada por
rock’n’roll e por instrumentos. “A vibração da música é muito boa
quando você está no palco tocando, você está emanando uma energia
muito forte, mas as pessoas que estão assistindo não percebem que
nós também estamos recebendo essa energia deles. Essa troca de
energia é comunicação, é contato, e viver isso é muito mágico. Eu
quero fazer isso com o mundo inteiro”, diz.

18

Luciana de Moraes

Foto: Mariana Dib

“No Islã eu me encontrei
como mulher no sentido da
essência. Não que eu não
tivesse, mas acho que estava
um pouco escondido porque o
meu trabalho já é um trabalho
de força, vamos dizer, mais
pesado. A gente não deixa
nossa parte feminina de lado,
lógico que não, mas o Islã é
aquele amor que está um pouco
escondidinho, que faltava dar
aquele clique, aquele brilho,
sabe?”

Muçulmana e brasileira, Luciana tem 42 anos e vem de uma
família tradicional católica, mas encontrou o seu caminho no islamismo. Tem uma filha de 10 anos e se casou há dois com Ramez, um
refugiado sírio que conheceu na mesquita do Pari. Apaixonada por
sua profissão como policial, ela é muito dedicada e não se importa em
tirar o véu para trabalhar.
Enquanto nos conta sobre a sua vida, ela se perde nos próprios
pensamentos e, quando percebe, as bochechas ficam vermelhas. “Ficou confuso né?”, repetiu algumas vezes durante nossa conversa.
Não é simples definir Luciana em palavras, mas pudemos perceber sua dualidade pelas diferentes entonações de voz: suave e doce
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ao explicar sobre o Islã, porém firme e incisiva ao descrever o ofício
de policial. Os mais variados esportes fazem parte de seus hobbies:
vôlei, basquete e natação. Quando a agenda permite, ela não perde
uma competição de corrida.
A profissão sempre está presente em seu discurso, até em seu tempo livre: “A sinfônica da PM é muito legal, eu sou muito patriota,
quando tem uma solenidade da polícia eu estou lá firme e forte”.
Durante um de nossos encontros, ouvimos um som que se asse
melhava ao marchar do exército. Empolgada, Luciana abriu um sorriso e exclamou: “É o Choque!”. Com os olhos marejados, a policial
precisou de um tempo para se recompor da saudade que sentia do
tempo em que trabalhou na tropa.
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Mag Halat

“É uma decisão muito
séria colocar o lenço, difícil de
ser tomada, porque não é uma
coisa que você coloca e tira. É
uma decisão que você tem que
pensar para você não tirar,
para você usar para sempre.”

Foto: Mariana Dib

Mag é caprichosa, sorridente e encara o mundo com seriedade —
desde a religião até o senso estético. Não à toa, refletiu muito antes
de cobrir os cabelos. Além da decisão, ela pontua que o véu traz a
responsabilidade de representar o islamismo por onde passa: “Outro
dia eu estava conversando com uma menina e ela falou assim: ‘Às
vezes cansa né? A gente tem que ficar sendo simpática o tempo todo
e não é sempre que você quer ser simpática’”, desabafa entre risos.
Mag Halat tem 23 anos, é estudante de arquitetura e blogueira
de moda e beleza. Nascida em família tradicionalmente muçulmana
sunita, ela é brasileira descendente de libaneses. Casou-se em 2012 e
só depois, aos 21 anos, decidiu pelo uso do hijab. Além do blog, ela
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mantém um canal no YouTube que já ultrapassou a marca de 14 mil
seguidores em pouco mais de um ano de existência. Como blogueira,
Mag já fez participações nos programas Encontro e É De Casa, ambos
exibidos pela Rede Globo.
A maquiagem impecável reforça seu o gosto pela beleza. Uma
curiosidade frequente é em relação aos cuidados com o cabelo. Depois que passou a usar o véu, Mag não deixou de cuidar dos fios, de
cortá-los e arrumá-los, como sempre gostou — agora, faz isso para
si mesma. Especialmente quando os lava, há uma maior preocupação
em secá-los bem antes de colocar o lenço. Isso, claro, se não quiser
que eles apodreçam ou caiam! Ela lembra que não é porque os cabelos não estão à mostra que eles não ganham atenção, isso é puro
mito. “Às vezes alguém fala: ‘Nossa, mas ninguém vai ver’. Como
assim ninguém vai ver? Eu estou vendo. Eu gosto de me cuidar”, diz.
Quando precisa ir ao salão de beleza, já está acostumada a escolher
locais fechados, frequentado apenas por mulheres, ou então recebe
uma cabeleireira em sua casa. No que tange à beleza de Mag, o véu
nunca encobriu a sua vaidade.
Colocando a mão no rosto, lembra que nem sempre se pode planejar os acontecimentos. Lamentando a situação com uma voz de pesar,
recorda da vez em que foi vista por um homem sem o véu. “Ai, já aconteceu uma vez sem querer… Meu marido trouxe um primo dele em
casa e ele achou que eu estava dormindo, não sei. Eu fui para a sala e de
repente entra o primo dele! Nossa, eu fiquei com muita vergonha, fiquei
muito mal. Eu entrei no quarto e não saí mais. Fiquei com muita raiva...
Foi estranho né, como se você estivesse sem roupa praticamente.”
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Melek Özorpak

“Para eu poder te entender,
eu preciso te conhecer. Para
você poder me entender,
precisa me conhecer, senão não
dá, né amigas?”

Foto: Mariana Dib

Em nossos encontros, fez questão de nos servir o legítimo chá
turco, além de uma farta mesa com salgados e doces típicos. Os mimos ajudaram a nos transportar para as histórias que contava e nos
permitiram conhecer alguns dos costumes de seu país, a Turquia.
Melek veio ao Brasil quando se casou, para se juntar ao marido,
em um trabalho como professora de uma escola internacional em
São Paulo. A riqueza entre as culturas e o respeito pela diversidade
são aprendizados que sempre valorizou e hoje, aos 34 anos, preza por
repassá-los às suas duas filhas — Dilek, de 10 anos e Ipek, de 2 anos.
Passados dez anos desde sua vinda para o Brasil, Melek fala fluentemente o português — ainda que as palavras sejam carregadas pelo
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sotaque turco. O processo de aprendizagem não foi nada fácil para
ela, que já havia concluído a faculdade em inglês, idioma também
distante de sua língua materna. Tudo o que sabe de português aprendeu no Brasil e, no início, pensou que não conseguiria falar o idioma.
“Foi muito difícil! No primeiro ano eu sempre chorava, pensava: ‘Eu
não vou poder aprender esse idioma, é muito difícil’. Mas, assim, eu
coloquei muitas palavras em escrita, eu tentei decorar várias palavras,
eu estudei a gramática do português. Durante um mês quase não saí
de casa, estava grávida e fiquei estudando a gramática”, conta sobre o
processo de aprendizagem.
A vivência com pessoas brasileiras a ajudou muito em sua
adaptação e possibilitou que realizasse o sonho de conhecer outras
culturas. Melek deixou clara a enorme vontade que tinha de aprender
mais sobre aspectos do Brasil. “Eu vim querendo muito conhecer
os brasileiros, conhecer a cultura deles, a religião deles... Eu gostava
muito de chamar os brasileiros para a minha casa. Eu era recémcasada, tentava fazer doces e salgados, não conseguia acertar, mas
precisava de cobaias”, descontraiu.
Por ter nascido na Turquia, o véu surgiu em sua vida de forma
mais natural e, principalmente, pelo exemplo de fé da avó. Melek
começou a usá-lo no período em que abandonava a infância. Na época, ainda não tinha dimensão do significado da veste.
A fé e a prática religiosa passaram a ocupar, ao longo dos anos, um
espaço cada vez mais importante em sua personalidade. Melek é uma
religiosa dedicada, que sempre estuda os preceitos e significados dos
ensinamentos do profeta Mohammed. Ela, inclusive, ajudou na revisão de uma das traduções do Alcorão comentado para o português.
Melek acredita no diálogo como a melhor forma de quebrar preconceitos e de mudar a visão negativa que as pessoas têm a respeito do véu
ou do Islã. A vontade de compreender os outros norteou a sua trajetória.
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Sarah Ghuraba

“Não tenho couro de
jacaré, isso aqui dói. Dói
bastante. A dor da pele passa,
mas do coração não e a da
cabeça não esquece.”

Foto: Mariana Dib

Sarah tem uma personalidade forte, direta, sincera e autêntica. “A
mulher realmente sofre por ser mulher, se ela não lutar por ela, quem
vai lutar? A mulher da periferia sofre por ser da periferia, é negra.
Se ela não lutar por ela, quem vai?”, questiona a respeito da intersecção das lutas como mulher, negra e muçulmana. A necessidade
da militância mostra o quanto ela sofre com as desigualdades e preconceitos. Mesmo assim, continua de cabeça erguida: “São coisas que
vou lidando diariamente e lutando, senão não vivo”.
Sarah é professora e tem 28 anos. Estudou em convento e quase
tornou-se freira, não fosse o interesse despertado pelo Islã. Já usou o
niqab, mas avaliou que era insustentável, tamanha as agressões que
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sofreu. Hoje veste o hijab, é casada e considera que a religião é fundamental para manter seu equilíbrio.
Ela e suas amigas da comunidade islâmica se juntam para se defenderem das ofensas que regularmente sofrem. “A gente é rebelde, a
gente é vista dentro da comunidade islâmica como influências ruins.
Mas na verdade, se não fosse a gente, toda a galera ia apanhar, ia
sofrer essas agressões diárias e ia continuar dentro de casa, caladinha”.
Ela acredita que as irmãs têm que se unir e “meter a boca no trombone”, porque “se você depender das instituições, me desculpa, você
vai morrer minguando”. Em um episódio em que Sarah levou uma
pedrada, foi acusada de estar mentindo.
Sarah e suas amigas muçulmanas vão às escolas para explicar o
que é a religião islâmica. Segundo ela, levar conhecimento do Islã às
pessoas é uma outra forma de militância. As meninas podem experimentar colocar o véu e os meninos o Jellabiya — um tipo de traje
muçulmano.
Sarah está tranquila por estar fazendo a sua parte: “Enquanto
umas estão confortáveis no sofá, a gente não se conforma com a
situação brasileira perante a visão islâmica”.
A muçulmana procura viver a religião de forma leve, sem ser bitolada, como diz. Ela procura seguir à risca os preceitos islâmicos, mas às
vezes não é possível. Exemplo disso foi que, neste último ano, precisou
quebrar o jejum no mês do Ramadã por motivos de saúde. Sarah já fez
cirurgia para a redução de estômago há três anos e, atualmente, estava
com gastrite nervosa e refluxo, mas pensou: “Allah sabe que eu não
posso continuar o jejum esse ano, eu reponho quando der”. Hoje ela
consegue comer bem e adora doces, mas procura evitar. Ao contrário
do pão, que não a faz bem, mas Sarah não resiste. “Imagina aquele pão
que acabou de sair do forno, que você passa a manteiga e ela derrete…
eu passo mal com orgulho cara, mas eu como (risos)”.
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Ao cair da tarde, por volta das 18h, Dunya nos conduziu em direção à Mesquita de São Bernardo do Campo. Em um trajeto feito
em menos de cinco minutos, partindo de sua casa, a ansiedade de
conhecer uma mesquita pela primeira vez tomava conta de nós. De
longe, os pilares altos, como duas torres de cor branca, delatavam
que estávamos quase lá. A Mesquita de São Bernardo do Campo é
mantida pela Sociedade Islâmica de Beneficência Abu Bakr Assidik
e abriga uma das maiores comunidades muçulmanas do Brasil. Tanto
os portões de fora quanto as portas de madeira da mesquita estavam
abertos, como um convite à entrada.
Dunya caminhava pelo lado de fora, contornando o jardim que
dava de frente para um amplo espaço da mesquita, local onde os
homens fazem a oração. Do teto, pendia um enorme lustre com diversas cúpulas que iluminavam o ambiente. O lugar era arejado com
a ajuda de ventiladores, já que as grandes janelas com formato típico
da arquitetura árabe estavam fechadas.
Não havia nenhum móvel e nem cadeiras, pois os muçulmanos rezam em pé ou ajoelhados. O chão, forrado com carpete, é demarcado
por longas faixas paralelas que indicam a direção de Meca, a cidade
sagrada, e sob as quais os fiéis se posicionam na hora de rezar.
Subimos uma escada pelo lado de fora da mesquita para chegar ao
segundo andar, onde as mulheres oram. De acordo com o Islã, a separação é feita de forma a deixá-las fora do campo de visão dos homens,
estando elas atrás deles, em sinal de proteção. O andar superior era
menor e estava vazio naquele momento — talvez pelo fato de não
existir a obrigação das mulheres rezarem nas mesquitas. Ao pisarmos
no ambiente, os sapatos foram deixados do lado de fora e os nossos
cabelos cobertos pelo véu, pacientemente amarrado por Dunya.
No momento das orações o véu é obrigatório mesmo para
aquelas mulheres que escolheram não se cobrir no dia a dia. Com
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uma habilidade inquestionável, Dunya nos embalou ao lenço e, pela
primeira vez, sentimos o hijab. O tilintar de suas pulseiras seguia o
compasso dos braços, agitados, ao fazer aquela amarração em cada
uma de nós. Nossos rostos pareciam disformes, envoltos por um lenço
que não fazia parte de quem éramos, diferentemente de Dunya, que
irradiava sua essência pelo véu. A oração já havia começado e Dunya
se posicionou sobre as faixas no chão.
— Se quiserem podem me acompanhar.
A reza seguia um ritmo. Em alguns momentos era preciso se
ajoelhar, já em outros ficava-se de pé. Seguindo as palavras do imã,
homem que conduzia a reza, imitamos os passos de Dunya na oração
e, mesmo sem entendermos o que estava sendo falado em árabe, repetimos a sequência de movimentos com reverência. O momento era
de contemplação. Após a oração, nos sentamos em círculo no chão
para ouvirmos, atentas, às explicações que Dunya daria aos nossos
questionamentos.
No islamismo existe uma forte relação estabelecida a partir do
livro sagrado, o Alcorão, entre as mulheres e a religião. A atuação da
figura feminina se dá principalmente no âmbito de propagação da fé.
O Islã traz, ainda, grandes referenciais de mulheres, sendo as principais Aisha, Khadija e Fátima — respectivamente esposas e filha
do profeta Mohammed. A antropóloga Francirosy Barbosa explica
a importância da mulher na religião muçulmana por meio do curso
Mulheres e Islã: Uma abordagem Antropológica, organizado pela Universidade de São Paulo (USP - Ribeirão Preto). “Muitos dos hadiths
[ditos e falas do profeta] foram transmitidos por Aisha, terceira esposa do profeta. Estamos falando de transmissão oral. O profeta não
lia, não escrevia, então tinha que transmitir; este ensinamento era
feito pelas mulheres. Se pensarmos, a transmissão da religião se passa
pelas mulheres”, diz a especialista.
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Nesta perspectiva, a mulher exerce um papel fundamental na
propagação da religião. “Quando o Islã institui que a importância da
mãe é a constituição da família, é porque são as mães que transmitem
a religião. Embora seja o sangue masculino que determina o nome
do filho, o conhecimento da religião é dado pelas mães. E aí tem um
hadith do profeta que vai dizer: ‘O paraíso está nos pés das mães’”,
explica Francirosy.
No livro Os Direitos das Mulheres no Islã, o autor Murtadã Mutahhari afirma: “O Islamismo diz que o homem e a mulher foram criados
um para o outro”. “Os muçulmanos acreditam que os sexos possuem
características inatas e que são complementares”, comenta Melek a
respeito da visão religiosa que recai sobre o homem e a mulher.
A religião considera que os direitos de cada um devem estar
alinhados com sua função na sociedade e na família e, portanto, estar
de acordo com a natureza de cada sexo. Determinado trecho do livro
de Mutahhari diz:
“A partilha de dignidade humana pelo homem e pela
mulher e a sua igualdade como seres humanos implicam
que tenham iguais direitos, mas como será possível que
haja identidade de direitos? Igualdade não é o mesmo
que identidade. Igualdade significa paridade e equidade,
e identidade significa uniformidade, que os direitos sejam exactamente os mesmos”.
Sendo assim, o autor ressalta: “A mulher é criada com necessidade
do homem no aspecto material e financeiro da vida, e de igual modo
o homem precisa da mulher pelo lado espiritual”.
No seio familiar as mulheres teriam, portanto, a missão de transmitir conhecimento para os filhos e cuidar de sua educação. A com30

petência para organizar a vida na esfera privada viria de uma grande
sensibilidade da mulher. “Mesmo a gente tendo uma babá ao lado
dos nossos filhos, a gente sempre acaba observando eles e ao mesmo
tempo trabalhando. Mas o homem se preocupa tanto com isso? Não,
porque na cabeça do homem a mãe vai atender”, afirma Melek. O
sheikh Rodrigo Rodrigues, da mesquita do Pari, em São Paulo, relembra, no entanto, que há a responsabilidade, tanto do homem quanto
da mulher, de transmitir aos filhos o adab — a “educação que vem de
casa”. Esse ensinamento chega até mesmo a ser uma responsabilidade
maior do que o ensino religioso. Segundo o sheikh, uma criança pode
aprender a orar e também ter contato com o conhecimento teórico na
mesquita, mas cabe apenas aos pais que ensinem a seus filhos as boas
maneiras que os conduzirão ao longo de suas vidas.

Escolas de jurisprudência
Existem quatro escolas de jurisprudência islâmica e cada uma
foi constituída por sábios religiosos chamados de ímãs, líderes que
viveram depois do profeta e interpretaram os seus atos — estes,
reunidos na Sunnah, a segunda principal referência da religião, que
narra a vivência do profeta Mohammed. Esta escritura, entretanto,
não altera os mandamentos do Alcorão, que são fixos, mas possibilita
o debate sobre questões não definidas pelo livro sagrado.
Melek narra uma passagem em que o profeta, durante uma oração,
machuca o dedo e a interrompe para fazer a ablução, o ritual sagrado
de lavagem do corpo feito antes das orações. Em outra ocasião, no
entanto, o profeta novamente sangra o dedo mas, desta vez, continua
a súplica.
O fato de o profeta agir de maneiras diferentes em uma mesma
situação justifica a existência das chamadas escolas de jurisprudência, que orientam os fiéis na busca por uma vida espelhada nas ações
31

do profeta. “Cada muçulmano tem que seguir uma escola. Não posso
fazer todos ao mesmo tempo, eu preciso seguir um ato do profeta”,
explica Melek. Isso mostra que há diferentes interpretações dentro do
Islã, mas cada muçulmano é livre para escolher o que achar melhor.

Conduta religiosa

“A gente reza cinco vezes ao dia: uma antes do sol nascer, outra na hora
do almoço, outra à tarde, antes do sol se pôr e à noite”, explica Dunya. A
jovem nem sempre consegue cumprir com a obrigação religiosa. “Fica
um pouco complicado porque a minha faculdade é integral. Eu acordo e
rezo de manhã. No período das aulas não é fácil, porque temos que fazer
a purificação antes das orações. Mas quando eu chego em casa eu faço as
rezas. É melhor fazer no horário, mas Deus entende a sua situação, o que
está no seu coração”, comenta a jovem.
Parte da ablução consiste em lavar as mãos, a boca e o nariz por três
vezes consecutivas. Nos preceitos de conduta religiosa ainda existem regras que orientam as relações entre homens e mulheres. O toque, por
exemplo, é desaconselhado no gesto do cumprimento. No Brasil, algumas
mãos são involuntariamente estendidas por aqueles que não conhecem
a religião. “Na Turquia, a gente não dá a mão para os homens, mas aqui
a gente dá a mão para os amigos brasileiros. Alguns eu não preciso falar
nada e não dão a mão para mim, só por saberem pouca coisa da religião”,
explica Melek sobre a flexibilização no dia a dia.
Ainda a respeito das obrigações do Islã, reflete: “Antes eu pensava assim: ‘O Islã é muito difícil, tem muitas regras, todo dia tem que fazer
cinco orações. Tem que fazer a ablução, tem que usar o véu, tem que, tem
que, tem que… Agora entendo que, na verdade, não tem muita obrigação.
Fazer cinco vezes a oração deve ser um prazer porque é para o meu favor.
Eu preciso fazer essa oração, Deus não precisa da minha oração”.

32

Sarah compartilha da mesma opinião. “O Islã é extremamente
fácil, as pessoas que seguem é que o complicam. Ele é muito simples”,
diz, ao mesmo tempo em que mostra a riqueza de detalhes dos
conhecimentos religiosos: “Para tudo o que você vai fazer tem uma
Sunnah, uma recordação. Quando você entra no banheiro, quando
você sai do banheiro, quando você come, quando você termina de
comer, quando você acorda, quando está com soluço. Para tudo você
tem uma recordação de Allah. Então eu tenho uma religião que
entrega de bandeja mesmo: ‘Olha Sarah, seja feliz’”.
Ela afirma que o Islã proporcionou um equilíbrio em sua vida.
Admite que sempre teve os nervos à flor da pele, mas ao ler a Sunnah
— onde há o exemplo de conduta do profeta — Sarah aprendeu a ser
mais tranquila: “Quando você começa a fazer a recordação de Allah,
como vai ficar nervosa? Você engole seco e a vida segue”. Quando
se reverteu, Sarah não encontrava tanto conteúdo religioso sobre os
ditos sagrados disponível na internet. Por isso, começou a frequentar
aulas de um sheikh da comunidade e decidiu gravá-las para compartilhar o conhecimento por meio de um blog.
Apesar de reconhecer a importância do estudo teórico na religião,
para Melek, a prática deve ser acompanhada de uma boa reflexão:
“Não fazer jejuar só o estômago, fazer jejuar o seu olho, a sua boca,
a sua perna, todo o seu corpo. Tentar avançar para um ponto mais
evoluído espiritualmente”.

Cultura religiosa x cultura local
“As pessoas acham que só a mulher muçulmana sofre. É tão arcaico esse tipo de pensamento... Olha para sua vizinha sendo espancada todos os dias, é a mesma coisa. Quando você tem um problema
efetivo no seu país ou do lado da sua casa, que é semelhante ao que
acontece no Oriente Médio, você vai culpar a religião?”. Com a per33

gunta, Sarah traz à tona uma reflexão sobre as diferenças — nem
sempre definidas — entre cultura local e religiosa. A confusão entre
esses dois aspectos reforça uma visão genérica sobre os muçulmanos.
De acordo com o sheikh Rodrigo Rodrigues, o Islã é uma religião que engloba diversas culturas locais. “Cada cultura terá a sua
particularidade. Alguém vai ter a ideia de que as muçulmanas são
aquelas mulheres que andam todas de burca, como no Afeganistão.
Podemos dizer que as muçulmanas daquele povo, chamado pashtun,
andam assim. A ideia é entender o porquê do lenço e como isso é
manifestado nas diversas culturas do mundo muçulmano”, explica.
Para as nossas entrevistadas, é evidente que o imaginário social
confunde a cultura local com a religiosa. Rituais muçulmanos podem
ser facilmente relacionados aos costumes locais. Na Arábia Saudita,
por exemplo, é proibido à mulher uma série de ações, como dirigir
um carro. A religião, no entanto, não faz nenhuma restrição ao ato
de dirigir. Esta é, portanto, uma regra política que surge de distintas
interpretações acerca da religião.
“A mulher tem os mesmos direitos que o homem e a minha comunidade me fazia entender que a mulher era oprimida. Isso não é a
religião, a religião fala que a mulher tem os seus direitos garantidos.
E já na cultura não, a mulher normalmente fica em casa. Misturam
muito as duas coisas e eu ficava sem entender”, explica Dunya, que
sintetiza em sua história o resultado do confronto entre religião e
cultura libanesa.
Sarah também problematiza a questão quando diz: “Eu concordo
com o que está no Islã, não com o que eu vejo. Allah não deixa a
mulher desprotegida em situação alguma. O problema é que a gente
vê o homem se sobressair. Você vê o homem querer impor coisas que
não estão no Alcorão nem na Sunnah. Isso é totalmente cultural”. A
professora rebate os comentários críticos em relação ao véu. “Por que
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o meu véu é opressão? Isso aqui não pesa, mas uma porrada em mim
pesa. Então as pessoas falam: ‘Mulher muçulmana é muito submissa’.
Gente, isso é cultural, isso é local”, defende.
Para Sarah, os erros e deslizes cometidos por um praticante, seja
qual for a crença, não podem ser justificativa para apontar o dedo para
uma instituição. De acordo com ela, se fossem feitas generalizações,
todas as religiões seriam culpadas: “Os católicos pelo genocídio do
povo negro e indígena, os evangélicos pela corrupção… Errada sou
eu, minha religião não tem culpa nenhuma. Você não pode falar mal
do catolicismo, você não pode falar mal da pentecostal, de qualquer
outra manifestação evangélica. Você não pode culpar a religião”.

Reversão

Melek acredita que a reversão de uma pessoa ao Islã está somente
nas mãos de Deus. “Por mais que sigamos uma religião e desejemos que
nossos familiares ou amigos próximos se convertam e conheçam aquilo
que consideramos a verdade, não podemos obrigar ninguém a nada.”
Essa lição foi valiosa, segundo as escrituras, até mesmo para o profeta
Mohammed. “Um dia o profeta estava fazendo a oração e chorou
muito, desejando receber um aviso; chorou porque ele queria que todo
mundo ao seu redor aceitasse o Islã. Então Deus falou assim: ‘Você vai
se matar de tanto chorar por eles não entrarem na religião’. Não pode
fazer isso, porque aceitar a religião, só pela mão de Deus”, conta. Assim,
o Alcorão compreende que Deus revelou aos muçulmanos que não
adianta se lamentar ou torturar a si mesmo pela conversão de outras
pessoas. Melek considera que Mohammed, Moisés e Jesus foram
profetas de suas épocas, enviados para guiar as pessoas em períodos
de escuridão. Assim, ela reconhece a importância de uma referência
religiosa. Uma pessoa que se reverte sozinha talvez siga uma estrada
mais longa, mas, segundo ela, sempre será guiada por Deus.
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Este foi o caminho traçado por Sarah. Como vem de uma família
católica, ela trabalhava em prol da evangelização de pessoas carentes
em favelas e de garotas de programa. Um pouco depois foi estudar
teologia no convento beneditino. Um amigo de Sarah, Fábio, se
apaixonou por uma muçulmana africana, que enviou a ele um
exemplar do Alcorão:
— Olha, Sarah, leia isso!
— Nossa, cara, que sensacional! Como a gente não estudou isso
aqui?
Sarah estranhou o fato de o professor de teologia, apesar de muito
graduado, não ter ensinando aos alunos sobre o islamismo. Por isso,
o questionou:
— Aqui está escrito livro sagrado [mostrando o Alcorão], porque eu
não conheci esse livro antes?
— Eu não reconheço esse livro como sagrado, por isso não acho
necessário ensinar sobre ele.
— Meu querido, mas o que você acha ou deixa de achar não me
interessa. Aqui está escrito livro sagrado, eu tinha que saber sobre
isso aqui, todo mundo que está aqui tinha que saber. E se a gente for
falar com um muçulmano depois? Como vamos falar que o livro dele
está errado?
Assim começaram os desentendimentos. Sarah insistia em levar o
Alcorão para assistir às aulas e o livro servia de base para que ela rebatesse as declarações feitas pelo professor em sala de aula. Ela conta
que foi expulsa pelo menos catorze vezes da sala.
— Não, aqui no Alcorão não está dizendo isso. O senhor está
errado!
— Você está falando que eu, teólogo formado, com pós graduação
e mestrado…
— Tá errado!
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Sarah acabou largando o curso no último semestre, mas não parece
ter se arrependido: “Não é meu carisma ser freira, não vou voltar para
a aliança de misericórdia”. Depois do episódio, ela rompeu com as
religiões e, como baterista, se dedicou à paixão pelo rock.
Uma amiga de Sarah, que recentemente tinha se revertido ao Islã,
a convidou para conhecer uma mesquita. “É claro que eu não vou, né.
Eu, roqueira desse jeito, louca, vou para a mesquita? Nunca!”, pensou. No entanto, depois de alguma insistência, ela aceitou o convite
e assistiu a uma aula com o sheikh Juma Momade. No momento da
oração em que era recitada a An-Naba — sura do Alcorão que viria a
ser a favorita de Sarah — ela, mesmo sem saber árabe, se emocionou
e caiu no choro.
“Como a recitação é um pouco cantada, aquilo sinceramente é de
destroçar meu coração. A An-Naba tem umas respostas humanistas
muito fortes, de você se encontrar. É a luz do Alcorão. Toda vez que
eu escuto eu quero chorar, porque é muito lindo”, declara.
Essa mesma luz vista por Sarah foi de encontro com Luciana, em
um momento de necessidade. A policial vivia um período difícil na
polícia, havia pouco fora transferida para outro batalhão e a saudade
da Tropa de Choque era a principal razão de tamanha angústia. Durante a folga diária para o almoço, a policial entrou em um restaurante de comida árabe que se destacava dentre os vários botecos dos
arredores da região do Brás, em São Paulo. Com o coração ressentido pelo desencontro na profissão, ela sentou sozinha, pediu um suco
de laranja e tentou espairecer os pensamentos — nada esperançosos
naquela época. Com o olhar fixo na direção da rua, Luciana deixou
dispersar os maus sentimentos ao constatar a beleza que se postava
bem à sua frente. Um prédio branco, com a grande porta aberta para
um arejado salão. Ao fundo, se enxergava o reluzir do pendente todo
em cristal e a luz irradiada pelas enormes janelas de vidro. Era pos37

sível ler no portão: Mesquita do Pari. “Alguma coisa estava me puxando para eu entrar ali dentro, sabe? Eu estava tão desencaminhada...
só pensei: ‘Que benção!’. Acredito que foi o meu refúgio”, relembra
Luciana.
A policial foi até a Mesquita e conversou com uma das
recepcionistas, Aisha, que a informou sobre as aulas de religião que
aconteciam aos sábados. “Eu comecei a assistir às aulas de sábado e
eu lembro que foi coisa de um mês. É nesses momentos que Deus
nos fisga, joga aquela varinha e diz: ‘Filho, está aqui a comida, venha
comigo’.” Naquele dia, Luciana voltou para o batalhão tendo a certeza
de que, no seu interior, renascia uma ponta de fé.

Reproduções de An-Naba, sura do Alcorão
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A história do uso do véu por Dunya se confunde com as suas origens, já que toda a família é muçulmana e do Líbano. De acordo com
pesquisa divulgada em 2014 e realizada pelo Instituto de Estudos
Sociais da Universidade de Michigan, 49% dos 3,034 entrevistados
no Líbano pensam que a mulher não deve usar nenhum tipo de véu,
contra 32% que defendem o uso do hijab. Dunya foi incentivada pela
mãe, que se arrependia de não ter usado o véu quando mais nova. Ela
propôs às filhas que, juntas, usassem o véu. Irmã do meio entre três
mulheres, Dunya conta que a caçula não aderiu ao uso da vestimenta
por ser muito pequena na época. Assim, a mãe, a irmã mais velha e ela
começaram a usar o lenço praticamente ao mesmo tempo, em 2009.
No início, quando colocou o véu, Dunya ainda era inexperiente. De
certa forma, foi algo que ela aprendeu que era correto; de outra, foi
como uma maneira de se auto afirmar até na própria família. A adaptação exigiu disciplina. Além de enfrentar dificuldades emocionais, ela
sofreu com a reprovação do pai que, a princípio, não a apoiou na decisão. A situação só fez desabrochar a personalidade forte e marrenta,
inegável à garota. “Acho que também foi um pouco de birra, tipo: ‘Ah,
você não acredita? Então vou colocar’”. Apesar da fúria momentânea,
hoje ela diz compreender as razões do pai. “Ele tinha medo do que
podia acontecer comigo, do preconceito das pessoas”, explicou.
Tão insistente quanto Dunya, foi seu pai, que se aproveitava das
dificuldades enfrentadas pela jovem para desestimulá-la. “Quem
mandou você colocar o lenço?”, dizia. Óbvio que a situação de embate entre pai e filha não se sustentou por muito tempo e logo Dunya
se viu no direito de tomar alguma atitude. “Uma vez eu cheguei para
ele e disse: ‘Olha, se você continuar, eu vou tirar o lenço. Eu coloquei
para minha vida, não para você. Foi para mim e para Deus. Eu decido
o que eu quero para minha vida’. Daí ele ficou com medo e nunca
mais falou nada”, conta sobre o momento decisivo. A influência da
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mãe, apesar de ter levado Dunya a colocar o véu, não é o que a fortalece em sua escolha hoje.
Aberta para o mundo e mais próxima da religião, Dunya entende
que o Islã esclarece muito de suas antigas angústias: “Hoje eu sei o que
eu quero. Até alguns anos atrás eu não sabia se o que eu estava fazendo
era certo. Na verdade, não existe certo ou errado, mas sim o que faz
bem a você.” A convicção da estudante veio acompanhada de reflexões
sobre sua fé. Dunya abstraiu um pouco das coisas com as quais era
instruída a concordar e formou, a partir destes recortes, o que acredita
ser fundamental para a vivência em sociedade e a experiência religiosa.
A jovem foi a única da família a seguir firmemente com o hijab.
“Não adianta você usar o véu e não estar suportando aquilo. Minha
mãe não estava suportando, ela se sentia sufocada. Minha irmã também, ela chegou a usar no mesmo momento que eu, só que depois de
alguns anos tirou. Ela falou que fez mais pela sociedade árabe-muçulmana do que por ela e por Deus. Se não é por mim ou por Deus, é por
quem? Ele não quer que eu sofra. Então elas tiraram”, explica.
Dunya, que ainda na adolescência cobriu-se com o lenço por achar
que precisava se guardar para um homem, aos 21 anos reconhece que
este aspecto, segundo suas próprias palavras, “é só um detalhezinho”
da opção pelo hijab. Para a estudante, o véu é muito mais do que um
simples resguardo; é uma crença. E tudo o que ela fala parece ser apenas uma consequência de toda a convicção que a sua imagem projeta:
“São coisas minhas. Eu não acho que eu não posso mostrar as minhas
curvas porque tenho que guardá-las para meu marido e meus filhos.
Não é só isso, sabe. É como se você se cobrisse para ressaltar outras
coisas que você tem de importante, porque uma hora a minha beleza
vai embora, isso não vai restar para sempre. O lenço é para ressaltar o
meu caráter, coisas da minha personalidade”. A sua essência se reflete
nos motivos de sua escolha.
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Mag compartilha uma trajetória similar à de Dunya no que diz
respeito às suas ascendências. A blogueira também é nascida em lar
muçulmano, filha de pai libanês e mãe brasileira, e a única mulher de
sua família adepta ao véu. Quando passou a usá-lo, foi um rebuliço. As
tias diziam a seus pais que conversassem com a jovem e a convencessem a mudar de ideia. A mãe, inicialmente, impôs que ela não usasse
o véu. “Quando eu falei para minha mãe que eu ia colocar ela falou:
‘Não, você não vai’. E eu já era casada até, e falei: ‘Como assim eu não
vou? Você não pode falar que eu não vou colocar, sabe?’”, relembra.
Hoje, os pais aceitam a decisão da filha de usar o véu e até a defendem de quem for preciso. Para Mag foi um alívio, porque acredita que
todos têm o direito de ter as próprias escolhas. Apesar da oposição
inicial, ela explica que havia o receio dos pais em relação à sua vida
na sociedade, em como ela seria vista e tratada pelos outros. Tinham
medo de que sofresse preconceito ou de que não fosse bem aceita.
Mag reconhece que as adversidades serão constantes e que é preciso ter foco no propósito maior de sua escolha. “O que é mais vantajoso para mim? Querer agradar aos outros e não usar o véu ou pensar
em mim, pensar em agradar a Deus? Não tenho que ficar preocupada
em agradar as pessoas. Eu tinha a vontade de colocar, então resolvi
passar por cima disso”.
Em um acampamento islâmico para meninas, foi quando teve
contato com os ensinamentos religiosos que a influenciaram na decisão de se cobrir. Os esclarecimentos e revelações a fizeram se sentir
tocada e preparada para usar o véu. Não eram apenas aulas de religião, mas palavras de reflexão sobre Deus, segundo ela. “Parecia que
tudo que a professora estava falando era para a minha vida. E pensei:
‘Estou pronta, é isso que eu quero’”.
Naquela viagem, Mag era uma das mais velhas; tinha 21 anos
quando tomou a decisão pelo véu. Mas não foi algo de um dia para
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o outro. Em nossa conversa, ficou clara a reflexão que essa escolha
exigiu e também as barreiras a serem enfrentadas por causa dela. Há
um embate entre abraçar a própria fé e a coragem necessária para
reafirmá-la todos os dias. Vencer medos e questionamentos torna-se
uma tarefa cotidiana quando se decide comunicar ao mundo a mensagem na qual se acredita. O hijab, explica, a lembra de quem ela é e
a imerge em uma reflexão sobre a religião e Deus.
Melek, por sua vez, nasceu e cresceu na Turquia, um país
majoritariamente muçulmano onde é comum tanto a presença quanto
a ausência do lenço. Segundo os dados coletados pela Universidade de
Michigan, 32% dos 3,019 entrevistados turcos não acham apropriado
o uso de nenhum tipo de véu no país, enquanto 46% consideram
adequado o uso do hijab.
Quando Melek era criança, a mãe não usava o hijab e o pai não
tinha o costume de fazer as cinco orações diárias. O maior exemplo
relacionado à vestimenta e à fé foi a avó. Com o tempo, seu pai foi se
aproximando da religião e, junto com ele, Melek começou a pesquisar sobre o Islã. Aos 12 anos, a menina decidiu usar o véu junto com
a mãe: “Eu era criança, não era muito consciente, acho. O que é ser
consciente sendo uma criança pequena? Eu comecei a usar pelo meu
desejo e depois continuei”.
Melek reforça que a vontade de usar o lenço é primordial, mesmo
sendo um dever religioso: “É uma coisa que você tem que aceitar com
a cabeça e com o coração, você tem que fazer com o maior prazer, com
gosto. Se não gostar, você não precisa carregar um negócio desse”. A
religião está muito presente em Melek. Não só fisicamente, no que se
refere ao uso do hijab, mas também em seu discurso.
Luciana traçou um caminho diferente. Ela é a única muçulmana
de uma família tradicionalmente católica, por isso brinca que foi “a
escolhida”. Depois de ter feito aulas de religião com o sheikh Juma
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Momade e de sua reversão, passaram-se três semanas até que ela
começou a usar o hijab: “Foi um desejo meu, dentro do coração”.
Gisele não vem de uma família islâmica, assim como Luciana.
Aliás, ela não conhecia nenhum muçulmano e nunca havia entrado
em uma mesquita antes de se reverter, no final de 2009. Ela passou a
usar o hijab em 2010 e conta que se cobrir é um processo e não uma
decisão abrupta do tipo “hoje me converti, amanhã passo a usar o véu”.
Sarah foi mais ousada. Antes mesmo da cerimônia oficial de reversão, já começou a usar o hijab. Ela explica que o intuito era acostumar as pessoas de seu convívio com o símbolo religioso, já que sua
família não tem tradição islâmica. Depois do hijab, ela começou a
usar o niqab. No entanto, se viu obrigada a voltar para o primeiro véu:
“Eu usei o niqab por um ano no Brasil e eu tive que tirar justamente
porque eu não aguentava mais ser agredida”. Sarah nunca esqueceu as
violências que sofreu: “Eu tomava várias guardachuvadas, tinha uma
galera que adorava ficar puxando o véu, era uma coisa bem chata.
Quando eu vi que o niqab não ia conseguir segurar a minha parte
violenta, eu resolvi tirar. Já apanhei de vários jeitos, em várias modalidades e por várias pessoas, por autoridades. O niqab era insustentável,
mas o hijab eu sustento”.
No caso de Gisele, ela nunca tirou o niqab desde que começou a
usá-lo. A transição entre véus aconteceu alguns meses depois de sua
reversão, de forma despretensiosa, assim como o Islã em sua vida.
Não era Gisele que o estava procurando, em suas palavras, ele que
veio ao encontro dela. Sua primeira amiga muçulmana foi uma brasileira que estava voltando do Egito. Ela chegou ao Brasil após morar
um tempo por lá para estudar a religião islâmica na Universidade
de Al-Azhar. Adepta do niqab, parou de usar a vestimenta quando
retornou ao país, porque pensou que as pessoas reagiriam negativamente ao véu, que em 2009 e 2010, segundo Gisele, era menos usado.
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Como estudante de psicologia na época, a guitarrista incentivou a
amiga a vencer essa barreira e passou a usar o niqab junto com ela no
Brasil. No início, faziam pequenos passeios como ir ao supermercado
ou levar os filhos na escola. Gisele ia com um niqab emprestado. “Eu
comecei a usar e me senti bem. Me espelhando em Aisha, esposa do
profeta Mohammed, que cobria o rosto”, disse, ao se referir à figura
feminina que a inspira.
A muçulmana explica que vestir o niqab é diferente de colocar
um pano no rosto. Segundo ela, é muito fácil se cobrir, mas vestir o
niqab com a consciência do que ele realmente significa, exige reflexão
e certeza na escolha. “Pensei muito antes de tomar esse passo. Determinei que o dia que eu colocasse o niqab seria para sempre. O dia em
que eu sair pela porta da minha casa usando o meu niqab e não um
emprestado, será coisa séria”, conta sobre este momento marcante.
Dunya deixou claro que a sua escolha pelo hijab veio a partir de
uma influência da família e de uma adaptação para o seu dia a dia. Ela
considera que o niqab não seria muito viável no transporte público.
Apesar de admitir a curiosidade de usar a vestimenta por um dia, para
saber qual é a sensação, nunca a considerou uma opção permanente.
Já em relação ao uso da burca, Dunya discorda porque não gosta de
nada que cubra totalmente a mulher. Em sua opinião, a vestimenta é
fruto de um radicalismo religioso. “No conhecimento que eu tenho,
Deus não falou para você cobrir seu rosto. As pessoas têm que te ver,
saber quem é você”, explica. Ela comenta a respeito da imagem forte
que a vestimenta passa. “Eu, que sou muçulmana, fico com medo
quando eu vejo uma mulher toda coberta, imagina quem não é”.
Mag também nunca imaginou usar outro tipo de véu que não
fosse o hijab. Em sua visão, não há necessidade da mulher se cobrir
por inteiro. No Brasil então, ela reforça que nunca usaria uma burca
ou niqab. “Se o véu já é um impacto tão grande na minha imagem,
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imagina aparecer de burca. É muito mais chocante. Eu mesma fico
chocada quando vejo uma pessoa de burca, sabe, porque é muito
carregado. Não sei explicar, é uma imagem diferente”. Entretanto,
para ela, todo véu deve ser uma escolha. “Se uma mulher escolhe
usar a burca porque quer preservar ainda mais a sua imagem, tudo
bem. Deveria ser uma escolha, mas em alguns lugares acaba sendo
obrigatório”.
Mesmo entre mulheres muçulmanas, é comum não usar o véu.
Ainda assim, a desistência daquelas que já foram adeptas à vestimenta é vista com maus olhos por grande parte da comunidade islâmica.
Sarah chegou a tirar o véu na época mais difícil de sua vida e contou
que, na ocasião, sentiu na pele a desaprovação por parte dos fiéis e,
hoje, não se vê representada pelo grupo religioso como um todo. “A
comunidade está povoada de pessoas que julgam. Quando você tem
uma dificuldade de adaptação, qual é a sua atitude? Vamos ajudar, dar
suporte. Mas com julgamentos você desestrutura a pessoa, principalmente quando ela está entrando no Islã. Tudo para ela é difícil, a
caminhada dela vai ser difícil. Então, eu sou um pouco desacreditada
da comunidade islâmica que a gente tem justamente por causa disso.
São poucas as muçulmanas que fazem parte do meu círculo de convivência”.
Dunya apoiou a irmã mais velha quando ela quis tirar o lenço
porque estava sendo difícil lidar com as perguntas e os olhares na rua.
“Ela tirou o véu para ser quem realmente é.” Entretanto, explica que
em sua comunidade, a mulher que desiste do véu é vista com maus
olhos. Quando sua irmã deixou de usar, sofreu muito preconceito.
Por causa disso, Dunya chegou a comprar briga com a mãe de uma
de suas melhores amigas. Ela retrucou um comentário no Instagram
da senhora. “Acho que tiraram print. Quando eu vi todos já estavam
sabendo, mas nem liguei”, conta, demonstrando personalidade forte.
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Quem pensa em tirar o véu, na visão de Mag, talvez o tenha colocado sem plena consciência de sua escolha, ou sem refletir o suficiente. Ela critica o uso do hijab por meninas muito novas, que, em
suas palavras, podem nem saber o que ele vai representar em suas
vidas. Mag conta que foi a última do grupo de amigas a se cobrir, já
que a maioria começou a usar o véu por volta dos dez anos de idade.
“É uma decisão muito séria colocar o lenço, difícil de ser tomada,
porque não é uma coisa que você coloca e tira. É uma decisão que
você tem que pensar para você não tirar, para você usar para sempre”.

Significado e obrigatoriedade do véu
“O Alcorão vê as mulheres como joias preciosas. Onde a gente guarda nossas joias? Nas caixinhas preciosas, escondidas. Quando a gente
usa? Nos momentos especiais”, diz Melek, referindo-se ao uso do véu.
A vestimenta é um mandamento do Islã. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão inteiro foi revelado ao longo de 23 anos. Durante
o período da primeira revelação, os muçulmanos de Meca enfrentaram o povo local, os coraixitas, que resistiram à religião islâmica.
As mulheres não tinham a obrigação de usar o véu nessa época. Em
seguida, veio a revelação de que os muçulmanos poderiam emigrar
daquela terra e procurar abrigo em outras cidades.
Depois da emigração, em Medina, alguns muçulmanos já estabelecidos receberam os novos fiéis que chegavam. Durante quatro
anos, não houve nenhuma revelação sobre colocar o véu. Como a
convivência com outros povos foi se tornando comum, as mulheres
tinham o hábito de colocar um pano na cabeça, mas não era uma
obrigação, nem um símbolo religioso. O pano era colocado de maneira informal, deixando aparecer os cabelos das mulheres.
Pelos cálculos, estima-se que 16 anos depois da primeira revelação
veio aquela que falou sobre a obrigatoriedade do véu. Essa revelação
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explica que o lenço deveria cobrir os cabelos das mulheres. A Sura
An-Nur (A Luz), traz no versículo 31: “E dize as mulheres crentes
(…) que elas não devem exibir seus encantos, exceto o que é revelado
por si mesmo; que cubram seus bustos com seus véus (...)”. A partir desta revelação, as mulheres passaram a se atentar para algumas
obrigações. A muçulmana não deve expor qualquer parte de seu corpo exceto as mãos, pés e rosto, diante de homens com quem podem
vir a se casar. Também não devem usar roupas finas, muito justas ou
transparentes, que possam expor o seu corpo ou revelar a sua forma. No Alcorão comentado, traduzido para o português por Samir el
Hayek, está explicado que: “O que se entende pelos encantos que não
devem ser expostos são as partes do corpo da mulher em que ela usa
ornamentos, tais como orelhas, os pulsos e os tornozelos”.
Melek diz que o Alcorão foi revelado passo a passo, para que todas
as obrigações pudessem ser praticadas aos poucos. “O objetivo de ser
mandado os versículos, é para as pessoas viverem. Se a pessoas não
estivessem prontas, como é que iriam viver com essa regra?”, explica.
Segundo ela, tais revelações estão sequenciadas não por acaso e,
partindo deste princípio, ela frisa a existência de mandamentos mais
importantes do que o do véu. “Essa sequência da revelação religiosa
dá uma lição para nós. Claro que o véu é muito importante mas,
antes dele, os muçulmanos começaram a fazer cinco orações por dia.
Existe uma ordem na importância das suas ações. Não adianta uma
mulher usar o véu e não fazer suas orações cinco vezes; mas nem
neste caso nós temos o direito de criticar as pessoas”, esclarece ao
repudiar qualquer tipo de julgamento e hostilidade na religião.
O véu, apesar de ser uma obrigação, não está entre os cinco pilares
do Islã, que são o jejum, a peregrinação (Hajj), as cinco orações ao
dia, o apoio aos necessitados e o testemunho de fé. Melek também
explica que não há no Alcorão direcionamentos sobre o tipo de ves48

timenta que se deve usar. Ela comenta que talvez fosse mais comum
usar lenços brancos ou pretos na época do profeta, mas ressalta a
inexistência de regras sobre cor, tipo do tecido ou sobre as peças que
compõem a roupa.
Alguns estudiosos acreditam que a mulher deve cobrir apenas a
cabeça e as partes superiores do corpo, enquanto outros defendem
que o rosto também deve ser coberto, deixando apenas os olhos à
mostra. “O uso do hijab é um mandamento, está no Alcorão. Tem
uma linha de sábios que fala que o niqab é obrigatório, mas ela é fraca”, explica Sarah, que chegou a usar o véu que cobre o rosto. A professora explica que, para ela, o niqab teve um significado particular
e foi fundamental no seu amadurecimento sobre os ideais islâmicos.
“Eu precisava brecar. O niqab deixa você mais introspectiva, então
você tem uma reflexão maior. Porque às vezes eu chegava para conversar com alguém muito afoita. ‘Não, mas você não pode fazer isso,
tá errado’. Quem sou eu para falar isso, entendeu? Então o niqab era
para me parar. Voltar para suas raízes, origens, para você ficar de boa.”
Mesmo sendo muçulmanas adeptas do véu, as nossas entrevistadas não acreditam que o hijab, o niqab, a burca ou qualquer outro tipo
de vestimenta islâmica sejam ‘termômetros’ de fé. Gisele Marie, por
exemplo, destaca que o uso do véu é uma questão muito particular
e não um parâmetro para medir a religiosidade de alguém. “Muitas
vezes uma mulher muçulmana que não usa o véu pode ser muito
mais religiosa do que eu, que me cubro toda, entende?”, refletiu. Assim como a guitarrista, Melek pondera a questão: “Eu tenho muitas
amigas que não estão usando o véu e são muito mais praticantes que
eu. São muito mais muçulmanas do que eu”.
Também é evidente para a policial Luciana que uma roupa não
torna alguém mais ou menos fiel à religião. “É o que Deus acaba determinando para você e não o que as pessoas falam: ‘Você não veste
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o hijab, você não é muçulmana’. Ou quando dizem: ‘Ela é muito
muçulmana porque ela veste véu’. Não consigo entender, não entra na
minha cabeça se falarem isso para mim”. Mag concorda e acrescenta:
“Acho que uma mulher pode usar o véu e ser uma péssima muçulmana, uma pessoa que só faz maldade”.
Apesar de ser um mandamento do Alcorão, o uso do véu no
islamismo não é uma imposição. “Pela religião, o véu é sim obrigatório,
mas não existe ninguém que te impõe a usar o véu. Tem que ser um
decisão da pessoa, tem que partir dela”, explica a jovem Mag. Neste
ponto da discussão, Melek reforça que não se pode obrigar uma
mulher a usar o véu e critica Estados de população majoritariamente
muçulmana onde onde há a imposição da vestimenta. “Hoje em dia
nós vemos países sendo muçulmanos, mas vemos muitas obrigações.
Uma mulher usa o véu no seu país e depois que sai, tira tudo.”
Ela também reforça o fato de não existir um país plenamente islâmico. “Neste lugar utópico, talvez todas as mulheres escolhessem se
cobrir, mas não é o caso do mundo contemporâneo. Não existe um
país 100% muçulmano, que é governado com as regras religiosas e
aceito com prazer por todo mundo”, explica Melek.
A decisão pelo hijab ou niqab é tratada com muita seriedade por essas
seis mulheres — na vida de todas elas, o véu é fruto de uma escolha.
É compreensível, portanto, a importância dada por cada uma delas ao
livre arbítrio na religião. “Quando eu quis usar o meu lenço, não tinha
muita consciência, entende? Eu quis usar, eu amei, era um amor no meu
coração. Começou assim, depois acostumei e depois entendi. Depois de
entender os motivos, eu fiquei muito mais ligada à religião”, explicou
Melek sobre a influência do véu na sua relação com a fé. Já Sarah
mostrou a firmeza que lhe é de essência ao dizer: “O véu representa a
minha força, a minha luta, ele representa a minha religiosidade. Então
ele representa a minha submissão a Deus, não aos homens”.
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Dunya amadureceu o real sentido do hijab em sua vida após a
decisão pelo véu, fato que aproxima a sua história à de Melek. “Eu
comecei a achar aquilo super importante, que a mulher tinha que
se guardar, tinha que esconder a sua beleza — porque era isso que
era passado para mim. E, na verdade, não é só isso. Hoje eu enxergo
muito mais.” A jovem ilustra a vestimenta como algo que a completa,
mas simplesmente não a define: “Eu me sinto em paz com o véu, eu
me sinto protegida. Mas eu acho que o que importa mais é a pessoa
e as atitudes dela, porque eu não sou o meu lenço, não sou minha
religião. Antes de tudo isso eu sou a Dunya, o que importa são as
minhas atitudes”.

Adaptação
“De repente, todo mundo olha para a sua cara. De repente, todo
mundo está falando de você, de repente está todo mundo rindo de
você. Então eu era o ‘etezão’ do lugar, entendeu? Foi muito estranho,
mas também foi muito engraçado”, contou Sarah, ao ser questionada
sobre quando saiu pela primeira vez com o hijab. Dunya, que é tímida,
também deixou clara a dificuldade em lidar com a atenção que o véu
atrai, com o fato de ser o centro das atenções. Para Sarah, no entanto,
o processo de identificação com o lenço aconteceu mais vagarosamente, já que vivia em um meio majoritariamente católico quando
aderiu à vestimenta. “Eu comecei a usar o hijab duas semanas antes
de virar muçulmana. Eu precisava que as pessoas se acostumassem,
porque eu tinha medo. Era um adereço novo e ia ser constante. Um
adereço? Naquela época para mim era. Poderia ser encarado como
uma coisa cômica, como realmente foi, ou como trágica, porque ali
onde eu trabalhava era polo de católicos. Então eu sofri muito preconceito lá”, contou com a expressão séria, incomum durante aquela
entrevista.
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De forma mais descomplicada, Luciana recorda a primeira vez em
que os colegas policiais a viram de lenço: “Lembro da primeira vez
que eu cheguei no serviço de hijab, meu Deus [risos]. O pessoal todo
ficou olhando, porque as pessoas ficam olhando. É o jeito da gente
também. O Choque é fogo, não adianta, não tem como. Então as
pessoas olham porque muda, muda sim!”.
Para Mag, uma simples ida à faculdade foi razão de muito nervosismo. “Todo mundo começou a me olhar. Acho que não por preconceito, mas porque foi uma grande mudança. É uma transformação
mesmo”. Quando passou no vestibular, Mag ainda não usava o véu
e, por isso, a pasma reação dos colegas universitários já era esperada.
Por ter estudado em escola islâmica desde os seis anos de idade, sempre teve que vestir o lenço para rezar; hábito que deu a ela uma certa
prática na hora de colocá-lo. “Quando eu comecei a usar mesmo, as
pessoas até se surpreendiam, diziam que eu colocava direitinho, mas
eu já sabia usar por causa da religião”, explica.
Mesmo que fosse comum o uso do lenço em sua escola, Dunya
também se sentiu nervosa pela reação dos colegas. Ela vestiu o véu
pela primeira vez antes de ir ao colégio onde cursava o nono ano. “Eu
já tinha andado treinando uns dias antes, mas coloquei de um jeito
super brega. Nem tava tão certinho assim... Daí chegamos na escola
e, no banheiro, minha amiga me ajudou”, conta Dunya que, como
Mag, cresceu em família tradicionalmente muçulmana. Um agravante foi que, naquele dia, a amarração do véu inesquecivelmente
rosa não saiu como o esperado. “Às vezes eu perdia a primeira aula
tentando colocar o lenço”, conta, bem humorada, que não foi fácil se
habituar ao hijab.
No entanto, em locais públicos, os olhares curiosos enfureciam
Dunya que, a curto prazo, se tornou uma garota de cara amarrada e
introspectiva. Ela, que já era muito tímida, se viu ainda mais fechada
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após a decisão pelo véu, perdendo a espontaneidade de suas ações. “Eu
tinha muita vergonha. Eu ia para o shopping e as pessoas olhavam
muito para mim, eu não sabia como lidar com aquilo. Comecei a ficar
com mais vergonha ainda, comecei a me fechar. Eu ficava séria, muito
estranha. Até minha mãe falava: ‘Nossa, por que você colocou o lenço?
Olha como você está! Já era tímida e agora você fica dura, não sorri’”.
Mas Dunya não desistiu tão facilmente do que havia escolhido
para si. O tempo trouxe o amadurecimento que faltava àquela garota
geniosa e tímida: “Fui mudando aos pouquinhos. O lenço não
deveria vir com esse lado negativo, o lenço é uma forma de passar
coisas boas. Estou representando a religião com essa vestimenta. Não
posso passar cara feia porque ninguém vai saber que eu estou com
vergonha. Tenho que sorrir, passar paz, passar amor e alegria”, diz.
Já para Gisele, se a reação das pessoas parece não a incomodar,
tampouco isso ocorre dentro de seu ambiente familiar. O pai não
chegou a vê-la de véu, mas diz que na família, nem suas filhas, mãe ou
irmãos estranharam a nova veste. Ao contar sobre a primeira vez em
que sua mãe a viu de niqab, relembra: “Ela abriu a porta, me olhou de
baixo pra cima e me disse:
— Você está muito bonita (risos).
Mesmo lidando bem com as reações nas ruas, a adaptação à vestimenta também foi difícil para a guitarrista. No caso dela, preciosos trinta minutos eram gastos para se vestir. Às vezes ela tropeçava
na roupa e sentia dificuldade de tocar guitarra, mas essa realidade
mudou bastante: “Hoje, acho que eu até subo parede e jogo vôlei com
essa roupa e não tem problema. É muito confortável, leve e em certas
situações me protege do sol”. A prática leva à perfeição e, de meia
hora, Gisele passou a se arrumar em até dez minutos. No começo,
antes de usar o hijab, comprou alguns lenços que usava como echarpe,
no pescoço, e o pano foi subindo para a cabeça. Por meio de um vídeo
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de uma irmã de fé, que é estilista, ela aprendeu a colocar o lenço. Essa
era a amiga que, no futuro, lhe ensinaria a vestir o niqab.
Sobre a dificuldade em amarrar o véu, Sarah conta que, no início,
usava a amira e precisava de muitas presilhas para fixá-la em sua cabeça.
Até que, num certo dia, uma situação constrangedora — que quando
contada por Sarah se torna cômica — aconteceu enquanto tentava entrar no banco, sendo repetidamente barrada pelo detector de metais.
— Moça, eu não tenho mais nada de metal aqui!
— A senhora tem alguma coisa de metal
— Não tenho mais nada de metal aqui!
“Eu botava tanto grampo na cabeça que eu não passava no banco!
Fui tirando alguns pins e aí eu passei”, contou ela, aos risos. Desde
então, Sarah usa uma amarração sem presilhas, que aprendeu com
uma colega.
Apesar do assunto ter sido tratado com bom humor, muitas inseguranças assombram algumas mulheres no processo de adaptação ao
véu. O uso da vestimenta exige coragem para o enfrentamento de circunstâncias adversas. Aflorados, alguns medos podem se tornar, mesmo que inconscientemente, limitadores. “Eu morro de medo de andar
sozinha, porque eu não sei o que pode acontecer. Eu vejo muçulmanas
que apanham na rua, vai saber se acontece comigo”, revela Mag.

Moda
Lenço preto, salmão, lenço estampado ou lenço colorido: o véu reflete a áurea de cada uma dessas mulheres. Dunya irradia luz, enquanto Luciana emana serenidade. Melek parece colorir todo o ambiente,
já Sarah expressa parte de sua essência na combinação entre o véu
e o batom forte. Gisele tem a cor dos olhos verdes contrastada pelo
preto do niqab. Mag, por sua vez, tinha o rosto envolto por um hijab
preto, combinado com uma camisa xadrez de vermelho. A blogueira,
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no entanto, critica suas próprias escolhas após ouvir um elogio à combinação que vestia — deixando transparecer, assim, seu lado perfeccionista. “Acho que não tá combinando muito essa lantejoula com a
estampa da blusa, mas às vezes não tem opção, ou vai esse, ou vai esse.”
Mag reforça que além das mudanças de hábito e de vida, o véu
também propõe uma mudança estética: “O pior é você comprar algo
e falar assim: ‘Ah, não tenho um lenço que combina com essa roupa!’.
Aí já é para quebrar a cabeça de novo, né? Se tem uma ocasião especial, a gente começa a se preparar antes. Para achar a roupa e para
achar o lenço que combina, o que é um desafio”. Para boa parte dessas
mulheres, acaba se tornando mais difícil a escolha de roupa, já que o
lenço é mais uma peça que deve compor o visual. “Eu tento combinar com a minha roupa. Se amanhã eu tiver uma roupa que combine
com esse, eu vou usar esse lenço. Teve uma época que eu usava muito
branco, mas também gosto de lenços coloridos”, revela Dunya.
Diante das possibilidades em frente ao espelho, algumas confessam
ter preferências, enquanto outras simplesmente não se apegam à cor
ou estampa. “Tenho niqab de várias cores: berinjela, verde, vinho, com
rendas cearenses que uma amiga fez para mim... Mas o meu favorito é
o all black abey”, admite Gisele, fã assumida do pretinho básico.
Em contrapartida, Mag não expressa favoritismo sobre nenhuma das peças que estão em seu guarda-roupa. “Não tenho um véu
favorito”, conta ela que, logo em seguida, confessa o receio pela cor
preta: “Me falaram uma vez para não usar, por ficar muito carregado,
e eu fiquei com isso na cabeça. Também por causa daquela coisa de
transmitir uma imagem deturpada, então evito um pouco o lenço
preto”. Ironicamente, na ocasião, Mag trajava um véu libanês preto,
delicadamente bordado, que foi presente de sua mãe.
Mesmo com gostos completamente distintos, todas elas são
unânimes quando o assunto é a dificuldade na busca por lenços de
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qualidade no Brasil. Devido à baixa demanda, não encontram véus tão
facilmente por aqui. Mag esclareceu a enorme diferença existente entre
os lenços do Líbano e os comercializados em território brasileiro: “Os
de lá são feitos para usar na cabeça, os daqui são feitos como acessório
mesmo, são lenços maiores, mais grossos. Às vezes quando eu acho, já
tenho que comprar, porque é difícil”. A guitarrista Gisele também se
queixa da dificuldade em achar niqab e isdel — as peças que veste são
importadas do Oriente Médio ou feitas sob encomenda.
Dunya conta que já comprou lenços libaneses de uma mulher que
vinha com as malas cheias do Líbano. Enquanto um lenço comum
no Brasil custa em média R$40, um lenço libanês não sai por menos
de R$80 com a alta do dólar; sendo que os mais adornados chegam
a custar 200 dólares. Apesar das limitações, a jovem revela que boa
parte de seus véus foram comprados no Brasil e adaptados às suas
necessidades. “Dá pra comprar em qualquer lugar. Esse aqui é da
Levis... Minha irmã trabalhava lá, ela comprou e me deu. E é assim,
se tem um lenço, eu meço na minha cabeça se não é muito grande,
muito largo. Dá para adaptar também.”
Com pouca variedade e preços bastante elevados, uma alternativa
pode ser diversificar as amarrações do véu. Mag mostra em seu blog
diferentes maneiras de colocar o lenço e sugere formas da vestimenta
ser usada como um item interessante no look.
“Eu vou na formatura de um aluno e acho que vou de trança”, diz
Sarah, com um sorriso. Em vídeo postado no YouTube, ela também
ensina como fazer trança com o hijab. A professora, que além de
muçulmana é negra, expressa a vontade de usar o turbante, acessório
que detém forte significado para o movimento negro: “Eu sou louca
para fazer turbante, mas sai tudo torto. Tem vários, é incrível. Eu
preciso aprender e quando isso acontecer, faço um vídeo”.
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O interesse pela moda e pela praticidade de alguns tipos de roupa,
explica Mag, entra justamente na hora de se vestir para o verão ou
inverno. “Demoro um pouco mais no calor para escolher uma roupa
menos quente. Pensar o lenço que vou usar quando estiver quente
ou quando estiver frio, a combinação que vou fazer. Eu gosto disso”,
revela a blogueira, que tem como hobbie a composição de looks. Já
Dunya tem preferências sazonais muito definidas: “No calor, eu
prefiro vestir os mais levinhos, não gosto de usar cores escuras porque
não combina, fica pesado. Para o frio, têm alguns mais pesados e aí dá
para usar cores mais escuras também”.
Fica claro que a moda não é um prazer exclusivo da blogueira
Mag; todas essas mulheres parecem se realizar de alguma forma
quando veem a própria imagem refletida no espelho.
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As labaredas dançantes do fogo à lenha refletiam na sala, tomando
o ambiente com uma cor quente e iluminando-o discretamente no
meio da escuridão, dando à matriarca uma aura sagrada. No rigoroso
inverno da Turquia — quando a neve chega aos ombros de um adulto
— a menina Melek acordava no meio da noite e ouvia, deitada em seu
grande colchão esticado no chão, a avó, como um espírito, levantarse para fazer a primeira oração do dia, ainda de madrugada. A idosa
saía da cama silenciosamente, punha a lenha no fogão da cozinha e
então dirigia-se para a sala. Coberta por vestes brancas, ajoelhava-se
e rezava muito compenetrada, segurando seu terço islâmico.
A cena ainda hoje continua forte no imaginário de Melek. Ela
guarda essa lembrança viva e o exemplo de conduta de sua avó serviu
para aproximá-la do islã. “Isso trouxe uma fé no meu coração, me
incentivou a amar. Mas tem que ser assim, tem que vir do coração.
Tem que aceitar com muito prazer”, explica sobre a sua relação com
a religião. Quando pequena, Melek fugia de casa para dormir com
a avó. O lugar não era luxuoso, nem chamava atenção pela sua extensão, mas era lá onde ela ansiava ficar.
Nascida em Adana, cidade ao sul da Turquia — onde o Estado é
laico —, ela cresceu em um meio familiar tradicionalmente muçulmano. Como a religião predominante em território turco é o Islã, os
rituais religiosos fazem parte do dia a dia. Por isso, se você visitar o
país, certamente ouvirá os chamamentos ao longo do dia que convocam os fiéis para as cinco orações. Quando o sinal toca, mesmo se
estiver na rua, o muçulmano pode entrar em uma das muitas mesquitas espalhadas pelas cidades, rezar e voltar aos seus afazeres. De
forma semelhante, no Brasil, as grandes catedrais costumam bradar
o sino minutos antes da missa começar. No país tropical, de maioria
cristã, Melek não tem o som familiar como referência constante e
geralmente costuma rezar em casa. Às vezes, sua filha mais velha,
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Dilek, de dez anos, quer participar do rito usando o véu mas, desacostumada, a menina não consegue chegar ao fim da oração com o lenço:
— Mas que calor, mãe!
— Tá bom filha, tira então, vai... (risos)
Melek encontrou um lenço bem leve para ela: “Uma coisinha
bem fininha. Quando ela quer, coloca esse e depois tira. E o resto é
costume só. Acostumar, aceitar, entender o motivo e então desejar.
Talvez a coisa mais importante seja o desejo”. E parece que a semente
tem vontade de germinar:
— Mãe, quando eu crescer quero usar os seus lenços
— Claro, filha. Se você quiser usar, a gente pode compartilhar
Mesmo diante desse interesse, Melek diz que respeitará a decisão
das filhas seja ela qual for: “Não vou obrigar, claro. Porque é um dito
do profeta, é um hadith do profeta que fala assim: ‘Facilitem, não
dificultem’”.
Apesar de ter vivido experiências fora de casa desde muito nova,
Melek falou sobre a preparação psicológica feita antes de mudar de
país. Seus pais não acreditavam que ela, de fato, deixaria a Turquia.
“Eles achavam no começo — até minha mãe confessou — que era
uma brincadeira. Eu falava assim para a minha mãe: ‘Mãe, por favor,
suplica para mim. Eu quero conhecer outros lugares, eu quero trabalhar nas escolas diferentes’. Para abrir a minha visão também um
pouquinho, eu sempre quis ir exatamente para isso. Então a minha
mãe confessou que nunca achou que Deus aceitaria sua súplica. Depois, foi aceito mesmo. Eu saí de casa e eles ficaram chocados, mas
como eram acostumados a me ouvir tanto, aceitaram”, relembra sobre
o dia em tomou sua decisão.
Melek teve a sua primeira filha bem longe do sudeste europeu. A
brasileirinha, hoje com nove anos de idade, foi o principal motivo da
licença de Melek como professora, pois com a maternidade, preferiu
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dedicar-se integralmente à recém-nascida. Conforme ela foi crescendo, no entanto, Melek sempre se atentou a transmiti-la os aspectos
culturais de sua terra natal. Apesar de tentar manter a língua turca
viva dentro de casa, a mãe percebeu que a filha estava falando o idioma com muito sotaque brasileiro. Preocupados em manter as origens,
Melek e o marido voltaram à Turquia, onde ficaram por dois anos.
Neste tempo, nasceu a filha caçula do casal, Ipek, atualmente com dois
anos de idade. A menina turca hoje desfruta de uma dupla cidadania.
De volta ao Brasil, a tradição da língua turca permaneceu dentro
de casa. “Com as crianças, falamos turco. Mas assim, sempre estamos
no telefone com amigos, falando português. Aí as crianças sempre
têm esse choque de vários idiomas”, comenta. “A minha filha mais
velha fala português sim, foi alfabetizada aqui e depois fomos para a
Turquia. Esqueceu um pouquinho, ou seja, o turco tinha substituído
o lugar do português, mas já está falando de novo. A minha pequena
está soltando algumas palavras em turco, repetindo outras em português… Acho que vai falar os dois ao mesmo tempo. Elas não aprendem como nós, que fazemos muitas comparações na gramática turca
e na gramática do português. Elas ouvem e depois de ouvir já gravam
e falam”, diz sobre a facilidade das crianças.
O mais difícil de viver no Brasil, para Melek, é ver suas filhas
crescendo longe dos avós e dos tios, que permanecem na Turquia.
Ela tenta visitar o país a cada dois anos pelo menos. “A minha filha
grande sempre fala: ‘Tô com saudade da minha avó, dos tios, das
tias’. Eu fui ano passado. A minha sogra já está aqui, mas minha
mãe trabalha, meu pai trabalha... Estão planejando vir por conta das
crianças, porque estão precisando muito”, lamenta.
Melek é a única filha entre três irmãos — duas mulheres e um
homem — que não mora na Turquia. Mesmo distante, deixa transparecer nos olhos a saudade que sente do ambiente familiar — sen61

timento este que só aumenta. “Desde pequena estou acostumada a
viver com isso porque eu saí depois do ensino fundamental. Mas ser
acostumada é não sentir a falta? Não quer dizer isso. Sempre senti
falta. Talvez, sabe, ficando mais adulto, você sente mais. Eu sinto mais
falta do que uns cinco anos atrás”, desabafa.
Melek contou que convive desde muito cedo com a distância.
Após ganhar uma bolsa de estudos para cursar o ensino médio, ela se
mudou para Gaziantep, a sudeste do país, onde viveu em um alojamento estudantil até se formar. Em seguida, cursou física e inglês na
renomada Abant Izzet Baysal University, localizada em Bolu, cidade
próxima à capital Istambul. Já formada, retornou à sua cidade natal,
onde tornou-se professora de um cursinho pré-vestibular.
Sua vinda para a América do Sul foi influenciada pelo movimento Hizmet, fundado pelo líder político e religioso Fethullah Gülen,
com o propósito de promover um intercâmbio cultural entre diversos países. “Eu já sabia isso desde pequena, que alguns professores
iam para escolas em outros países. Eu queria muito ir também, sabe,
para poder ser útil para as pessoas, ser útil para mim e para a minha
família. Eu quis muito, por isso eu fiz uma pesquisa. Havia muitas
escolas e aqui no Brasil tinha uma em que os donos eram turcos, mas
que era regida pelas regras de educação brasileiras”, conta Melek a
respeito do local de trabalho.
Em tom descontraído, ela comentou que o fato de uma amiga
ter compartilhado coisas muito boas sobre a própria estadia no Brasil aguçou muito a sua curiosidade pela cultura brasileira — segundo ela, pouco difundida na Turquia. O marido, com quem estava
recém-casada, também completaria um ano de trabalho no Centro
Cultural Brasil-Turquia. “Ele estava aqui no Brasil também, isso foi
outro motivo para a minha vinda. Nós nos conhecemos, decidimos
nos casar, casamos e eu vim para cá”, conta a respeito da viagem.
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A arquiteta e blogueira Mag Halat já esteve no Líbano duas vezes
para visitar familiares em uma cidade do interior do país, que abriga diferentes crenças religiosas. “Até o Papa Francisco, acho que na
última visita que ele fez ao Líbano, elogiou muito a tolerância entre
muçulmanos e católicos, porque o país é bem dividido, tem bastante
católico e tem bastante muçulmano”, explica.
O pai de Dunya também é filho de libaneses, mas nasceu no
Brasil. Quando foi ao Líbano, conheceu a esposa, uma prima nascida
naquele país. Casados, constituíram uma família em São Bernardo
do Campo, mas o vínculo com o Líbano continuou forte, já que boa
parte dos familiares residem lá. A cultura árabe, mesmo no país
tropical, sempre esteve muito presente na vida social da família, que
permaneceu rodeada de pessoas da mesma descendência por meio do
contato com a comunidade árabe-muçulmana da cidade paulistana.
A mãe de Dunya casou-se aos 18 anos e, apesar de ter sido
ensinada à servir o lar, educou suas filhas de forma diferente, segundo
Dunya. “Ela achava que tinha que viver para o marido e cuidar dos
filhos, mas hoje ela vê que a vida é muito mais do que isso”, diz a
respeito da mudança que viu em sua mãe. Dunya defende e busca a
autorrealização, pois, em suas palavras, uma hora os filhos vão embora
e é preciso ter algo a mais na vida. “De certa forma é um luto, tanto
para a mulher árabe como para a brasileira. Você vive com os seus
filhos por muito tempo, juntos, e em um certo momento eles vão
embora e você fica como? Minha mãe diz que eu preciso me realizar
para ser feliz. E não é assim que a cultura passa. Muitas meninas
esperam pelo príncipe encantado, e não vão atrás de se realizar”,
comenta a jovem a respeito da ruptura entre a realidade e o que a
religião prega.
Dunya admira que sua mãe tenha conseguido vencer a influência
familiar e hoje pense de uma maneira diferente, mas ressalta que ela
63

é uma das poucas mulheres de seu convívio que agem assim e que
correm atrás do que haviam deixado de lado. Ela conta que algumas
delas se casam cedo porque foram privadas da escola e com o tempo,
deixam esse desejo de lado. “A religião garante os direitos da mulher,
mas a cultura passa de uma forma diferente, coloca a mulher no ambiente do lar e o homem no ambiente do trabalho”, explica. Hoje sua
mãe concilia o trabalho com a retomada dos estudos que havia deixado no ensino médio e também pensa em fazer uma faculdade. O
marido conta com a ajuda da esposa para gerenciar a loja de móveis
da qual são proprietários e deu apoio à sua decisão. “Ele nunca foi um
cara machista”, diz a jovem a respeito do pai.
A estudante já esteve quatro vezes no Líbano para visitar parte de
seus familiares, que moram em uma vila localizada no topo de uma
montanha. Por lá as coisas são um pouco diferentes. Não é comum
que as mulheres usem o véu no interior do país, sendo mais comum
na capital. Dunya comenta que, em geral, as mulheres de lá são bem
vaidosas talvez pelo lugar ser — dentre os países árabes — o que tem
a menor população muçulmana. Assim, a mulher que usa o véu costuma ser até desvalorizada. “O que os meninos olham é a mulher sem
o véu”, diz. Dunya também observa que a beleza é muito mais valorizada no interior, região onde vive a sua família. “É como eu consegui
ver isso deles. Parece que a cultura do país está muito mais forte lá do
que a da religião”, comenta. Quando ia para o Líbano, ainda sem o
véu, ouvia muitos elogios de que ela e as irmãs eram as meninas mais
bonitas de lá, e isso a incomodava um pouco.
A língua portuguesa é recorrente em terras libanesas, pelo contato com o grande número de brasileiros que vão para o país. Assim,
até quem nunca veio para o Brasil arrisca algumas palavras. “Acho
que o pessoal ali é muito esperto para aprender, não é possível. Tem
umas primas minhas que são muito espertinhas, elas são muito ráp64

idas para aprender. Eu falava em português com a minha mãe e elas
respondiam a pergunta antes da minha mãe”, comenta.
Mesmo com o contato com outro país, e o fato de ter parentes
morando no Líbano e alguns nos Estados Unidos, Dunya declara
que não pensa em se mudar do Brasil. “Apesar de ser um país um
pouco oposto às minhas crenças, eu gosto daqui. Minha alma é brasileira”, declara. O Brasil é o país em que nasceu, cresceu e onde foi
educada. Aqui, diz, as pessoas são hospitaleiras e, por ser um lugar de
tanta diversidade, acabam por aceitar melhor as diferenças. Para ela,
no Brasil, as pessoas têm um comportamento diferente e respeitam
as diferenças muito mais do que no Líbano, fato que acredita estar
relacionado a questões culturais.
Gisele Marie foi criada em uma família católica. Apesar de brasileira, não nega sua descendência alemã ao explicar que é bastante
reservada em relação à sua família. Mãe de quatro mulheres, ela se
limita a dizer que, apesar do enorme respeito pela religião, nenhuma
das filhas se reverteu ao Islã. “A mais nova diz que vai usar o véu
quando crescer, mas isso é dela com Deus. Eu nunca tive problema
com elas, nem com a minha mãe. Eu acredito muito no poder da
individualidade”.
A musicista separa rigorosamente a vida profissional da familiar.
“Eu escolhi ser artista, mas a minha família não. Sou bem germânica neste aspecto”, ressalta sobre sua descendência. Foi na infância
que Gisele teve o primeiro contato com a herança islâmica, como
prefere dizer, e atribui ao pai o incentivo. “Meu pai era um homem
extremamente culto e dele eu herdei o meu gosto pela literatura e
pela arte. Ele admirava muito os grandes cientistas da época da expansão islâmica. Foi aí que eu tive os meus primeiros contatos com a
herança islâmica e com o Islã”, explica. O falecimento de seu pai foi
um fato que marcou muito a vida de Gisele e as memórias ligadas ao
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seu maior exemplo ainda continuam fortes. Ela conta, sem detalhes,
que seu pai era uma figura carismática e que ajudava muita gente. Em
seu enterro, duas picapes quase não foram o suficiente para carregar
a quantidade de flores que mandaram. “Tenho muita saudade, ele é
tudo pra mim, meu grande herói. Onde ele estava ele era o sol, era o
centro das atenções”, relembra com carinho.
Marie se coloca como fruto de uma criação plural: “Eu cresci
em uma família que sempre teve um contato muito forte com o
conhecimento, com as artes e tudo isso nos trouxe uma consciência
grande de que todos nós somos iguais”. “Eu posso dizer que eu cresci
em um lugar livre de toda corrente de preconceito. Provavelmente eu
devo ter algum preconceito, mas eu não tenho consciência dele. Eu
sempre olhei para as pessoas de diferentes etnias, cultura e fé com o
mesmo respeito”, pondera.
Para outra família, entretanto, foi difícil lidar com a reversão ao
Islã. Criada em uma família brasileira e católica, Luciana não contou
de imediato para sua mãe sobre a sua nova religião e nem sobre a sua
união com Ramez, homem sírio de origem curda. Muito religiosa,
a senhora nunca aceitou de fato a reversão da filha e também ficou
surpresa com a notícia de seu casamento. “Depois ela aceitou, a gente
conversou um pouco, mas assim, eu não fui de pedir uma opinião pra
ela sabe? Não tinha nem como pedir depois de eu ter visto a mesquita. Quando eu entrei lá, não foi um procurar, parece que foi um
chamado. Eu não vou perder minha fé nem a minha perspectiva por
nada. Acho que isso é a essência. Então assim, a minha mãe pode não
ter entendido no começo, mas ela me dá muita força, ela olha para
mim até com admiração”, conta. Luciana não mora mais com a mãe
e não costuma vê-la com frequência, já que a senhora mora em São
Bernardo, mas a policial procura sempre deixá-la tranquila. “Eu também faço coisas que às vezes ela fica muito preocupada, com o meu
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serviço, mas eu falo assim: ‘Ó mãe, esse é o meu serviço, essa é minha
religião e a gente vai seguindo’. Mas não sei no fundo no fundo o que
ela pensa”, declara.
A irmã de Luciana já tinha algum contato com a cultura árabe,
porque aprendeu a dança do ventre, mas a policial garante que isso
não a influenciou em sua escolha pela religião, até porque sua irmã
não se converteu ao islamismo. “Eu dei força para ela porque uma
passando força para a outra eu acho legal, mas eu nem sonhava, nem
sabia se era árabe ou não, o porquê da dança. Ninguém me influenciou, se eu falar isso eu estou mentindo. Eu mesma que fui verificando, Deus foi me conduzindo”, afirma.
O pai não chegou a ver a filha de véu e nem soube de sua reversão,
pois falecera um tempo antes. Apesar de guardar muito carinho e
até emocionar-se ao resgatar algumas memórias sobre ele, Luciana
lembra que teve que peitá-lo em relação ao seu grande sonho, o de
ser uma oficial do exército. Em sua família não há nenhuma tradição
militar e o pai não queria que a filha entrasse para o exército, nem
tampouco a autorizou a prestar o concurso da carreira. “Eu acredito
que mesmo ele não querendo que eu fosse pra vida militar aos 16
anos, era mais o cuidado dele para comigo. Ainda bem que ele fez
essas coisas assim, eu não me tornei revoltada, nem rebelde. Nossa,
ele ficou tão feliz quando eu me formei. Eu acho que tudo são momentos. Ele é meu herói”, declara.
Em quatro anos, a policial se aposentará e está pensando no futuro, em dedicar mais tempo à filha e ao marido. Luciana tem o desejo
de ajudar mais as pessoas da mesquita e também o grande número
de refugiados que chegam ao Brasil a cada dia, ensinando a eles o
português.
Nascida em Pernambuco, Sarah veio para São Paulo com os pais
quando tinha apenas três anos de idade. Sua família é católica não
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praticante. “A família é toda católica só de nome, ninguém vai para
a igreja regularmente, ninguém faz quaresma”, esclarece sobre as
diferentes maneiras dela e da família lidarem com a religiosidade.
Quando se reverteu ao Islã, enfrentou relutância por parte de sua
mãe, que não aceitava a escolha da nova religião. Quando viu a filha
de véu pela primeira vez, foi um misto de curiosidade com preocupação:
— Isso é muito feio, tira isso da cabeça. Não, mas…mas é muito
feio!
— Mãe, tá bom.
— Mas as pessoas vão ficar te olhando na rua. Porque você está
fazendo isso com você? Mas… não tem de outra cor!?
Sarah desabafa conosco: “Tem pessoas que experimentam drogas,
eu experimentei religiões. Então, para a minha mãe, era só mais uma
religião e acabou”, diz a jovem. Prestes a se tornar freira, foi exatamente no convento que teve o primeiro contato com o Islã. Já não tão
certa em relação aos planos que tinha feito, Sarah deixou o convento,
mas não se aproximou de imediato da nova religião que a instigava. “Eu saí do convento e fiquei uns cinco ou seis anos sem religião
nenhuma. Foi quando eu estava mais ativa no rock também, e depois quando eu virei muçulmana minha mãe endoidou. ‘Você é louca, você vai virar mulher bomba’”, relembra. Com a reversão, foram
muitos os obstáculos e questões a serem esclarecidas. Por parte do pai
e do irmão, sempre houve muito apoio, mas para a mãe, a princípio,
a filha tinha se convertido para casar. Porém, na cabeça de Sarah, à
época, isso não era nem um sonho. “Até ela se acostumar com o fato
de que eu tinha virado muçulmana por opção, foi treta, foi tiro, porrada e bomba para tudo que é lado”, brinca sobre os embates. Sarah
diz que passou por diversos testes de paciência. Quando cozinhava,
sua mãe colocava carne de porco — proibida pelo Islã — em todas as
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comidas que preparava; batia na porta do quarto da filha quando ela
se trancava durante as suas orações e, quando Sarah começou a rezar
na cozinha, pregou no cômodo vários quadros com imagens de olhos
e boca, sendo que os muçulmanos não podem rezar em locais com
figuras assim. “Esses dias eu briguei com ela feio porque ela postou
uma foto minha que eu estava sem o véu. Eu fui lá e apaguei todas as
fotos e falei que se ela fizesse isso de novo eu ia excluir o Facebook
dela, porque ela não sabe recuperar. Daí nunca mais”, conta.
As provocações só diminuíram depois que Sarah se casou, seja
por bem ou por mal. “Hoje ou ela engole ou ela engole, não tem
jeito, porque ela sabe que se bater de frente a gente vai viver brigando. Respeitei a vida inteira que ela fizesse as coisas que ela escolhia,
então não ia ser ela que ia me brecar daquilo que eu estava convicta
em seguir”.
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Luciana conversava com uma amiga nas escadarias da mesquita
quando percebeu que um rapaz vinha em sua direção. Distraída pela
conversa, a abordagem do homem assustou a policial, que quase caiu
da escada. Bem humorada, ela faz uma brincadeira com o fato de ela
ser do Choque e o choque que seu marido deu nela em um primeiro
contato. Ele chama-se Ramez, é sírio de origem curda e chegou como
refugiado ao Brasil em 2013.
Após o término de seu primeiro relacionamento, do qual sua filha
de 10 anos é fruto, Luciana tornou-se introspectiva para novos pretendentes. Em sua opinião, o rompimento a levou a um certo isolamento. Por isso a abordagem de Ramez foi um grande choque que
desestruturou sua armadura.
O rapaz não se abateu com a resistência inicial de Luciana e
contornou a situação; disse que gostava da policial e pediu o seu
telefone para uma amiga em comum. Mesmo assim, Luciana guardava
algumas preocupações em relação à sua profissão e pelo fato de ser
mais velha do que Ramez. Foi preciso explicar a ele algumas coisas
sobre a profissão de policial que ele não compreendia muito bem
e não aceitava no começo, como o fato de Luciana não ter horário
para chegar em casa. No entanto, ela conta que o marido tem algo de
ingênuo e que resgatou em sua vida a fase de romance.
O coração também bateu mais forte em Mag quando conheceu
aquele que seria o seu futuro marido. Apesar da diferença de idade
entre eles — quase 12 anos — os dois se gostaram de cara. Foi em sua
festa de debutante que se deu o primeiro encontro. Hoje, já são casados há quatro anos. “Ele pediu para o meu pai para namorar comigo,
mas meu pai não deixou, falou que eu era muito nova”, relembra. Na
época, o moço tinha 27 anos. Mesmo assim, depois do aniversário, os
dois começaram a se encontrar com frequência para conversarem e se
conhecerem melhor.
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Mag namorou antes do casamento — o que não é muito usual na
religião. No islamismo, não é permitido que haja toque entre o casal
antes da união oficial. Assim, as relações sexuais ficam restritas até a
troca dos votos.
No Islã, o sexo não é visto só como forma de procriação, mas também
como fonte de prazer para o homem e a mulher. “A naturalização do sexo,
da sexualidade, da relação sexual sempre foi dada. Nunca foi um pecado.
Tem várias passagens que vão dizer que o homem pode ter satisfação
sexual com a sua esposa, mas ele só pode terminar a satisfação depois
que a esposa sentir a mesma coisa que ele sentiu. Não existe o não-prazer
feminino na religião islâmica. Então o Islã já nasce diferente”, esclarece a
antropóloga Francirosy Barbosa sobre o assunto tido como tabu por muitas
religiões. Sarah é casada há cinco anos com o seu melhor amigo. Quando
se reverteu ao Islã, ela e Bruno, seu atual esposo, estavam separados. “Meu
marido era meu ex-namorado antes de eu virar muçulmana. Quando eu
me reverti, eu não queria casar. Se eu tivesse virado muçulmana para casar,
eu tinha casado com o primeiro louco, pegado o meu passaporte e ido
embora”, contou. A união aconteceu um ano depois da reversão de Sarah
e ela se diverte ao contar a história do seu relacionamento: “Quando a
gente voltou a conversar falei: ‘Então cara, eu virei muçulmana, é assim,
não tem namoro...então…rapa fora!’”.
Dunya conta que nunca foi uma menina que teve necessidade de
ir às baladas ou festinhas para conhecer meninos, diferentemente da
maioria de suas amigas brasileiras, algumas inclusive muçulmanas.
Sua mãe sempre a questionou por isso e Dunya vê uma preocupação
da mãe em garantir que não está privando a filha de nada. “Minha
mãe sempre foi muito clara, a gente sempre conversou sobre tudo.
Acho que isso me ajudou a ser assim. As minhas outras amigas eram
muito oprimidas e eu duvido muito que elas conversavam sobre
meninos e sexo com suas mães”.
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O ambiente de diálogo construído pela mãe a ajudou a não tomar
decisões por impulso, guiada apenas pela curiosidade — que sempre
existiu, mas nunca mandou em nada. “Eu sempre tive curiosidade de
saber como são algumas coisas, mas não dá para falar que eu tenho
vontade de uma coisa que eu nunca fiz”, explica. Suas irmãs são
diferentes nessa questão. Enquanto elas mantêm mais contato com
os rapazes, Dunya é cautelosa. “Por exemplo, na faculdade. Vai que
eu me apaixono por um cara e ele por mim... ninguém manda no
coração, só que você tem uma religião, você segue ela e acredita nela.
Será que ele vai mudar por você? E ele também deve ter as crenças
dele”, analisa.
Para ela o coração não pode estar acima da fé. Sempre teve muito
claro que quer casar com aquele que for o cara certo, “se Deus quiser”;
e o certo, aqui, se traduz em um rapaz muçulmano, alguém que
compartilhe dos mesmos valores que ela, não apenas na religião, mas
na vida. “Que ele não seja machista, que pense que a mulher tem que
ir atrás do seu sonho. Que ele queria que a mulher saia, trabalhe e se
realize”, pontua.
Antes de se dedicar a um relacionamento, Dunya busca em primeiro lugar a realização profissional. “Eu coloquei na minha cabeça
que eu quero ser independente. Quero estudar, ter o meu trabalho,
ganhar o meu próprio dinheiro, ter a minha casa, ser dona de mim.
Posso encontrar alguém durante o caminho, mas acredito que primeiro eu preciso me realizar, antes de conhecer alguém. Não posso
pensar que alguém vai vir e me salvar, me fazer feliz”.

Pedido de casamento
Aos poucos, Luciana percebeu que Ramez não estava apenas
à procura de um namoro, mas de uma união estável. Depois de se
conhecerem, certo dia marcaram um encontro na praça da Luz, na
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região central de São Paulo. Ramez iria conversar com seus pais, pelo
celular, para falar sobre o casamento. Ele queria pedir a permissão
deles e também apresentar a futura noiva.
Foi preciso esperar alguns dias até que os pais retornassem com
uma resposta. Com a aprovação, Ramez já queria marcar logo a data
para a união oficial. Ligaram na Mesquita Brasil para falar com
o sheikh, mas no dia ele não poderia realizar a cerimônia. Ramez
ficou bravo com a situação, mas não houve frustração por parte de
Luciana; ela entendeu que tudo aconteceria no tempo certo. Hoje
estão casados há dois anos.
O pedido de casamento recebido por Mag acabou envolvendo muitas pessoas além do noivo. A família do moço resolveu se juntar para
fazer pressão aos pais da futura noiva, porque não concordavam com
a situação do filho visitar Mag em casa sem a permissão dos pais dela.
“Os pais dele, a família inteira dele foi na minha casa falar com meus
pais, para pedir minha mão, pedir permissão para a gente se conhecer.
Ai meu pai não teve muita escolha, né?”, relembra sobre a ocasião.
O sheikh Rodrigo Rodrigues explica que não há uma regra que
impeça a mulher de pedir o homem em casamento, mas se uma
muçulmana quer demonstrar interesse por um homem, deve fazer
chegar até ele essa notícia por meio de outras pessoas. Ainda que
Khadija, a primeira esposa do profeta Mohammad, o tenha pedido
em casamento, essa não é a conduta esperada pelos fiéis.
Melek aproximou-se de seu futuro marido por meio de uma amiga dos tempos de faculdade que estava a trabalho no Brasil, e falava
muito a respeito de Fatih. Ele morava no país tropical já havia um
ano, trabalhando junto ao movimento Hizmet, um projeto com o
intuito de promover o diálogo intercultural. “Se alguém me falasse
que eu iria me casar com um homem que estava no Brasil, eu não iria
acreditar”, conta Melek.
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Havia uma grande confiança nessa colega, que conhecia bem Fatih
e Melek, e falou de um para o outro. “Combinamos de nos conhecer,
mas eu teria que largar o meu trabalho na Turquia e arranjar um
trabalho no Brasil”. Fatih viajou até a Turquia e anunciou à família
que conheceria uma moça para se casar. A família ficou surpresa e
inundou o rapaz com perguntas a respeito da desconhecida mulher.
Um tempo depois do primeiro contato, houve um encontro entre
as duas famílias. Fatih fez o que na Turquia chamam de “pedir a
menina”, ou seja, pedir a mão da mulher em casamento. Para isso, a
família do homem vai até a casa da família da pretendente. É tradição
que a noiva faça um café turco e o ofereça à família do noivo, só que
ao invés do açúcar, deve colocar sal na xícara do futuro marido. “Isso
quer dizer que se o noivo aguentar esse café, significa que durante a
vida vai aguentar a noiva. Ele não pode reclamar, nem fazer careta.
Eu não fiz isso, mas todo mundo faz”, explica Melek entre risos.
Sarah foi pedida em casamento quando o ex-namorado propôs se
reverter ao islamismo para ficarem juntos; foi uma grande surpresa
para ela. “Então a história foi ao contrário, porque geralmente é a
mulher virando muçulmana porque conheceu alguém, né?”, avalia.

Cerimônia
Quando um casamento turco é celebrado, é tradição que a noiva
tenha uma noite de henna, algo similar à despedida de solteiro no
Brasil. Na véspera do casamento, é feita uma reunião exclusiva das
mulheres para dançar, cantar músicas típicas e festejar a união. A noiva
usa uma roupa tradicional na noite, geralmente de cor vermelha, com
detalhes em brilhante ou pedra. Coloca-se um pano sobre sua cabeça e,
sentada em uma cadeira, é rodeada pelas outras mulheres que carregam
velas e cantam uma canção. “O objetivo é fazer a noiva chorar, mas
geralmente quem chora é a mãe”, conta Melek sobre a tradição.
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Os homens juntam-se ao noivo e ao final da cerimônia, ele é
chamado para abrir sua mão e receber a henna. A coloração da tinta
varia de acordo com o tempo em que ela fica na pele, sendo que a cor
mais intensa é de um tom avermelhado como a terra. No momento
de pintar a henna, a noiva permanece com a mão fechada, em sinal
de que está esperando alguma coisa. A sogra traz uma moeda de ouro
para que a noiva abra a mão e então desenha-se com henna sobre a
pele. Melek conta que sua noite de henna foi um momento de celebração, mesmo que tenha sido um pouco rápido por causa de sua
mudança para o Brasil.
Mag casou-se primeiro no cartório e sua festa de casamento foi
discreta, apenas para a família e os amigos, em um salão de festas. Na
ocasião, a cerimônia religiosa foi celebrada por um sheikh. “Mas meu
pai também só permitiu que eu me casasse se eu prometesse que fosse
me formar, que eu não ia ser dona de casa, que eu ia ter o meu diploma,
sabe. As pessoas imaginam a opressão, mas não, no meu caso meu pai
colocou: ‘Você vai se formar, vai terminar a faculdade, senão, não casa.’
Mas eu casei antes de terminar a faculdade”, conta com uma risada.
Seu marido gosta do fato de ela usar o véu, mas Mag afirma que
ele não teve nenhuma influência em sua escolha. “Ele vê o véu como
algo bem importante na religião. Ele até ficou muito feliz quando
eu coloquei, mas nunca me pediu para usar, nem nunca me forçou a
nada. Foi uma decisão totalmente minha.”
A data do casamento de Luciana foi escolhida ao acaso. Depois
da frustração de Ramez, por não terem conseguido fazer a união no
mesmo dia em que seus pais aprovaram, ele teve uma surpresa no dia
seguinte. A policial ganhou uma dispensa de meio dia do trabalho,
para compensar outro em que trabalhou um pouco mais. Com a tarde livre, Luciana pensou que esse poderia ser o momento que ela
precisava. Ligou para Ramez e falou que queria marcar o casamento.
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O dia em que decidiu casar, que aceitou a proposta de Ramez,
foi o dia em que abriu sua casa para ele. Conduzido até o quarto,
Luciana abriu a porta do armário e lhe mostrou diversos tipos de
abaya, uma espécie de vestido de mangas cumpridas. Foi o marido
quem escolheu a roupa com a qual iria se casar — coincidentemente
a mesma com a qual nos recebeu — preta com bordados nas costas.

Casamento
Sarah conta que, no início, seu marido não estava muito
interessado na religião. Ele admitiu que, como se gostavam, estava
casando com ela porque o islamismo não permite o namoro entre os
casais. Ela afirma ter sido paciente nesse tempo e hoje garante que a
mudança veio naturalmente. “Eu nunca falei um ‘a’ para ele sobre o
Islã, nunca enchi o saco, sempre deixei ele livre. Ele que começou a
pesquisar, ele começou a estudar. Hoje ele é mais muçulmano do que
eu, resumidamente. Às vezes estou comendo e a gente fala Bismillah
(em nome de Allah) antes de comer. Aí se eu não falo, ele vem:
— Já falou Bismillah?
— Não! Bismillah. Obrigada. Vou te dar um doce por isso.
O foco e o comprometimento do marido com os estudos sobre o
Islã e também a sua vida prática religiosa são motivos de admiração
para Sarah. “Hoje em dia eu consulto mais ele do que ele a mim,
como no início. Então hoje tem coisas que eu esqueço, aí eu falo: ‘E
aí, como que é mesmo?’”. Essa troca de conhecimento ajuda no dia a
dia de Sarah. “Até porque eu corro mais do que ele. Eu dou aula de
manhã, dou aula à tarde e à noite, eu estudo. Ele só trabalha, ainda
não está estudando. Então ele me ajuda muito mesmo. Tem coisas
que fogem à cabeça. Ele é um reloginho, muito bonzinho”, elogia.
Melek esperou duas semanas desde o primeiro encontro com Fatih
até o dia de sua cerimônia de casamento. “Uma das partes mais impor77

tantes da vida de uma mulher”, define a respeito do matrimônio. “Mesmo namorando dez anos uma pessoa, você só a conhece realmente
depois de se casar. O profeta diz que se pode casar por muitas coisas…
pela beleza, por riqueza, pela religião, por carreira. Mas o profeta diz
que é melhor que se escolha o caráter e a vida religiosa”, conclui.
Mag gosta de ressaltar que as mulheres casadas têm direitos
garantidos pela religião. “Eu acho que isso é uma coisa que
pouquíssimas pessoas conhecem, que o islamismo dá muitos direitos
à mulher, tipo uma proteção mesmo”.
No islamismo há casamentos de dois tipos: permanentes e de prazo
fixo. Uma união permanente prevê alguns direitos e deveres. A mulher
muçulmana tem o direito de escolher se quer trabalhar ou não, e é
reservado a ela que desfrute integralmente de seu salário. O homem,
segundo o Islã, é o principal responsável pelo sustento da mulher
e dos filhos, pelas despesas diárias e pela renda da casa, e a mulher
pode colaborar, se desejar. Já os casamentos de prazo fixo se baseiam
em uma data no contrato do casamento para que a união termine. A
justificativa para a sua implementação seria principalmente para os
jovens. Partindo do pressuposto que pecariam — ao não controlarem
seus impulsos sexuais —, a solução foi adequar a lei da religião, como
consta em certo trecho de Os Direitos das Mulheres no Islã:
“Restam só duas alternativas. Podemos deixar os jovens
entregues a si mesmos e ignorar o que fazem. Podemos
deixar que um rapaz tenha relações sexuais ilegais com
centenas de raparigas e deixar que uma rapariga tenha
relações ilegais com dezenas de rapazes, e faça outros tantos abortos. (...) A outra via é a do casamento de prazo fixo.
O casamento de prazo fixo põe um limite à mulher, que
não pode ser esposa de dois homens ao mesmo tempo”.
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O casamento permanente é aceito por todas as vertentes do Islã,
enquanto os casamentos de prazo fixo são permitidos apenas na
vertente xiita. Muito semelhante à regra do pedido de casamento, está
a lei que regulamenta o divórcio. O Islã é uma das poucas religiões
que contemplam a possibilidade de separação matrimonial, mesmo
que para os muçulmanos este seja um acontecimento profundamente
indesejado. Quando o homem pede pelo divórcio, este é chamado de
talaq, e só passa a ser efetivo depois de proferido três vezes em ocasiões
distintas. Quando a mulher solicita a dissolução do matrimônio na
corte muçulmana, a separação é intitulada khulu, palavra que pode ser
traduzida como “se livrar”. O procedimento é feito quando o homem
se nega a conceder à mulher o direito de separação. A esposa deve
procurar por testemunhas (podendo ser as mesmas do casamento) que
vão convencer o homem a separar-se e, para isso, a mulher também
abdica do seu dote ou de parte dele. Porém, o divórcio é diferente
da anulação — chamada fasakh — que pode ser requerida em casos
de defeitos físicos do homem ou da mulher ou quando algum fator
impede a realização de um casamento pleno.
O islamismo estabelece o dote como um presente em dinheiro ou
bens de valor. Para a comunidade muçulmana, o costume é um ato
relacionado à valorização da figura feminina. A exigência faz parte do
contrato de um casamento religioso e, portanto, o sheikh não pode
realizar a cerimônia se o marido se recusar a dar o dote. O seu valor
deve ser estipulado no contrato e a quantia pertence exclusivamente
à mulher, podendo utilizar o patrimônio da forma que lhe convier.
Segundo Os Direitos das Mulheres no Islã, o dote:
“Está relacionado com a modéstia e castidade de uma
mulher. A mulher tomou instintivamente consciência de
que é necessário, para preservar sua honra e respeitabi79

lidade, que não se entregue livremente à autoridade do
homem, mas que deve atribuir-se valor a si própria.”
Um grande debate dentro do islamismo diz respeito à herança,
porque há uma diferença de valores recebidos entre o homem e a
mulher. Os homens têm direito a receberem o dobro que as mulheres,
isso porque a religião prevê a eles a obrigação de sustentarem suas
famílias. O livro ainda explica:
“O facto de uma mulher herdar metade do que cabe
ao homem, é devido a circunstâncias especiais. Por a
mulher ter direito a dote e pensão de alimentos, e por ser
incapaz de tomar parte igual na defesa da comunidade,
o facto do seu quinhão ser metade do de seu irmão é, em
certa medida, resultado de uma lei de compensação.”

A questão da poliginia
A poliginia é uma prática válida na religião de modo que um
homem pode se casar com até quatro esposas. A regulamentação
surgiu em uma época em que as guerras eram constantes e muitas
mulheres tornavam-se viúvas. O objetivo era que o homem pudesse
abrigar essas mulheres e seus filhos. “É uma coisa que as pessoas
pensam que era por safadeza, mas não era. O profeta inclusive foi
casado com uma mulher super idosa. Ele casou para poder acolher
ela, cuidar dela também, porque como a gente falou, por causa do véu
não pode ter contato, então foi meio que para ajudá-la nesse tempo
de guerra”, explica Mag.
De acordo com o sheikh Rodrigo Rodrigues, a regra era diferente
para o profeta Mohammed, que chegou a se casar com 11 mulheres.
Ele esclarece que o consenso das outras mulheres em relação à nova
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esposa não é uma condição para validar o casamento poligâmico, mas
é preciso haver uma transparência por parte do homem, já que todos
os seus casamentos devem ser públicos. Caso uma mulher venha a se
casar e depois descubra outros relacionamentos de seu marido que
não foram previamente esclarecidos, a esposa tem o direito de pedir
o divórcio. “Moralmente, socialmente, como um homem é casado
sem comunicar à esposa? Se ela soubesse que ele era casado, e estava
escondendo, provavelmente não iria se casar com ele. Isso dá briga de
família”, diz, desconstruindo a prática, apesar de válida.
A muçulmana Mag também esclarece que a poligamia não é usual.
“Se o cara der uma agulha para uma, ele tem que dar para as outras
quatro igual, tem que sustentar um padrão de vida idêntico para as
quatro. Então não é uma coisa assim, vou pegar quatro mulheres. Eu
vejo as pessoas generalizando tanto isso, sempre mostra na novela um
cara com tantas mulheres. Acabou a novela e o cara casou com, sei lá,
20 mulheres! Isso é normal?”, questiona os estereótipos.
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De acordo com o Islã, a mulher pode, se assim desejar, trabalhar
fora de casa. Segundo a professora e antropóloga Francirosy Barbosa,
da Universidade de São Paulo (USP — Ribeirão Preto), 78% das
mulheres no Irã têm ensino superior, mas quase não se fala sobre isso
na mídia. No livro O Irã Sob o Chador, de Adriana Carranca e Marcia
Camargos, também fica claro que as mulheres representam uma
maioria nas universidades e no mercado de trabalho daquele país. Para
a professora Francirosy, é fundamental que as mulheres muçulmanas
tenham conhecimento teórico sobre o Islã pois sem ele, diz, não é
possível à mulher se empoderar, saber dos próprios direitos. Melek
também enfatiza este ponto: “Na época do profeta Mohammed,
as mulheres também trabalhavam e estudavam. O Alcorão e o Islã
incentivam a mulher a estudar. O primeiro versículo do Alcorão diz
Iqra, que quer dizer leia. No primeiro versículo, o Alcorão mandou
ler, mandou aprender. Há um dito do profeta Mohammed que fala
assim: ‘O conhecimento, mesmo seja na China, vá para lá para pegar
o conhecimento’”.

Profissões
De frente para a câmera pela primeira vez, Mag só pensava quando tudo ia acabar. Para gravar o seu primeiro vídeo, contou com a
ajuda de uma amiga jornalista e se viu completamente envergonhada.
“É estranho conversar com uma câmera quando você não está habituado”, relembra sobre o momento. Hoje, ela ri ao comentar sobre a primeira publicação de seu canal no Youtube que, segundo a
blogueira, evidencia o quanto ela está mais solta nas filmagens mais
recentes. Ainda que neste primeiro vídeo, intitulado “10 estereótipos
de muçulmanos”, ela apareça mais tensa, é esta a publicação com o
maior número de visualizações de seu canal, totalizando até o final de
agosto de 2016, mais de 15.000 acessos.
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Apesar do sucesso na internet, o blog começou como um hobbie da
muçulmana. Mag está no último ano da faculdade de arquitetura e seu
trabalho de conclusão de curso será um projeto de uma mesquita com
uma arquitetura característica árabe. Na sua visão, as mesquitas do Brasil
são mal adaptadas e já não comportam mais o grande número de fiéis.
O gosto pela moda e por maquiagens já chegou a deixá-la dividida.
“Eu gosto muito de arquitetura, mas às vezes eu acho que gosto mais
de moda e beleza, e às vezes de arquitetura. “Sempre gostei de tudo
que é ligado à estética e já pensei em fazer outros cursos”, fala sobre
a indecisão. Assim, em busca de unir as suas paixões, criou o Blog
da Mag, ao qual dedica boa parte de seu tempo para falar sobre os
assuntos que tanto gosta. “Foi por isso que eu fiz o blog, porque é
uma maneira de eu me realizar. O meu marido fala para mim: ‘Nossa,
dá pra ver que você gosta muito de fazer isso’. Quero ser feliz fazendo
o que eu gosto”. A blogueira também fala sobre a relação entre
beleza e o véu. “Pela religião, não seria muito adequado eu fazer uma
maquiagem muito chamativa. Porque já que o véu é para preservar
a minha beleza, eu não devo ficar chamando muita atenção. Mas eu
amo maquiagem. E ainda mais com o véu, se eu estiver com uma
olheira, ela triplica, aí parece que chama muito mais atenção”, explica.
Foi por meio do canal no Youtube que Mag se aproximou de seus
seguidores. Em um dos vídeos, ela responde as curiosidades dos fãs e, na
maioria das vezes, as perguntas estão ligadas à sua religião e ao uso do
véu. “As pessoas às vezes acham que eu sou uma pessoa muito diferente
delas e quando elas veem que eu respondo, cria uma aproximação”.
Ativo desde janeiro de 2016, o canal já acumula mais de 14
mil seguidores. Tendo como pano de fundo o seu dia a dia, Mag
aborda desde questões sociais, como o estereótipo da muçulmana,
até assuntos relacionados ao universo feminino, como beleza e
estilo. Com o blog e o canal, seu maior objetivo é se aproximar dos
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espectadores. “Quero mostrar que uma muçulmana pode gostar
de moda, pode estudar, pode ser uma mulher normal”, conta. Mag
enfatiza que não tem como propósito de seu canal ensinar a religião.
“As pessoas me perguntam o porquê de não ensinar coisas da religião
e eu falo que não criei o canal para ensinar religião, até porque não
acho que eu seja a melhor pessoa. Existe sheikh para isso. Ensinar é
uma responsabilidade muito grande, então quero mostrar como é ser
muçulmana e não mostrar a religião”.
Ao mesmo tempo que administra o blog pessoal, Mag investe em
sua profissão. Com o marido engenheiro, ela é sócia de uma construtora, aberta em 2015. “A gente começou a empresa há pouco tempo,
ela é pequena ainda, mas a gente trabalha junto”, conta sobre a parceria. Na empresa, atendem pessoas independentemente da religião
que seguem e ainda não têm nenhum cliente muçulmano. Mag diz
que nunca sentiu alguma reação diferente ou surpresa por parte dos
clientes ao descobrirem que ela é muçulmana. “Depois que a gente
começa a pegar mais um pouco de proximidade com o cliente ele vai
perguntando um pouco mais: ‘Ah, por que você usa o véu? Como é?’
E eu respondo normal”.
Para trabalhar, Mag nunca enfrentou nenhum problema por causa
do véu, embora reconheça que eles existam e sejam próximos de sua
realidade. Duas conhecidas tiveram que abrir mão do uso do véu
durante o expediente de trabalho. Uma delas é a Luciana, cabo da
polícia militar. Quando se reverteu ao Islã, já trabalhava na polícia e
teve que conciliar a fé com o seu ganha-pão. Prestou o concurso da
Polícia Militar por duas vezes, sendo reprovada na primeira vez no
TAF — Teste de Aptidão Física. No período em que se preparava
para o concurso, a jovem trabalhava na Seicho-No-Ie do Brasil, uma
entidade filantrópica japonesa considerada também como uma religião e filosofia de vida.
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Luciana começou neste emprego aos 15 anos e saiu aos 18, quando deu início à carreira militar. Ela demonstra grande carinho pela
instituição e considera que deixou grandes amigos por lá. “Eu citei
o concurso de polícia na época e meu chefe, seu Paulo Saita, falou:
‘Não tem problema, você treina de manhã, faz os seus horários e depois você trabalha um pouquinho até mais tarde’. Eu pagava as horas
assim sabe, então eu tive um grande apoio da Seicho-No-Ie, falando
no modo geral, das pessoas que compunham a entidade”.
A policial chegou a dar início à faculdade de Direito e de Tradução
e Intérprete, mas não terminou nenhum dos cursos, formando-se em
Políticas de Segurança Pública. “Não é porque não terminei os cursos que deixei, a gente tudo aprende né, mas são etapas da vida. Eu
precisei dar uma parada mesmo por conta de questões econômicas e
também vieram outros afazeres, cursos dentro da minha profissão de
polícia aos quais tive que dar ênfase”, justifica sobre as mudanças de
carreira. “A polícia militar foi, é ainda, um sustento pra mim. Através
do meu serviço na polícia militar do estado de São Paulo eu conquistei tudo que eu tenho hoje”, se orgulha.
Durante o expediente, quando está fardada, não é permitido que
ela use o hijab. “Eu vou estar no meu serviço e vou deixar de ser
muçulmana? Como muçulmana, eu deixo de ter meu trabalho? Andam juntos”, explica. Para Luciana, Deus entende as suas necessidades e ela também sabe das suas obrigações, mas não pode impor
certas coisas no trabalho, como o uso do véu. “Aí juntam duas coisas,
a identidade como policial e a identidade como muçulmana. Não
foge da pessoa Luciana, que é a mesma pessoa, sabe, só que são momentos, são trabalhos. O que importa está dentro do coração”.
Mag incentiva as mulheres a resistirem e não se submeterem
à ordem. “Eu acho que isso é errado, mas existem casos em que a
pessoa tem que sustentar a própria casa, então ela tem que escolher.
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Mas acho uma coisa triste forçar uma pessoa a tirar o véu porque
ela não é aceita no trabalho”, opina. Perguntamos por que ela acha
que isso acontece. “Infelizmente a mídia mostra uma imagem muito
negativa do islamismo. Podem pensar: ‘Ah, eu não quero uma empresa
representada por uma muçulmana, não é essa a imagem que eu quero
passar’. Acho que às vezes acontece isso”, pondera.
Contra estereótipos, a blogueira enxerga as coisas de uma forma
diferente. “Eu não acho que o véu me impede de fazer nada, de ter
a minha profissão, nem de estudar. Acho até legal pra gente mostrar
para as pessoas que o véu não impede a mulher muçulmana de fazer
nada, de ser quem ela quiser, de administrar a própria vida do jeito
que ela bem entender”.
Dunya é uma menina de sensibilidade e essa característica se
reflete na paixão pela profissão que escolheu, a de obstetriz. Ela
acredita que quando foi aprovada na USP, Universidade de São
Paulo, em 2014, já estava mais tranquila consigo mesma em relação
ao uso do véu. “Acho que foi fácil até, porque as pessoas se sentiram
curiosas e eu já fui mais sorridente e mais falante. Muitas pessoas da
faculdade chegam em mim, perguntam e acabam quebrando vários
preconceitos que elas tinham, coisas que elas nem sabiam”, relata
sobre a troca de conhecimento.
Ela considera até como uma responsabilidade a visão que as outras
pessoas têm a respeito da religião baseadas na maneira como se comporta. A jovem também acha importante que venham tirar dúvidas
com ela. “Eu estou divulgando a minha crença, a minha religião. Quem
não conhece vai procurar saber e acho que é até melhor que a pessoa
vai vir, a gente vai conversar, eu vou falar sobre o véu e tudo mais”.
Atualmente, a estudante está no terceiro ano da graduação, que
capacita os alunos e alunas a realizarem o parto e acompanharem as
gestantes, instruindo-as durante o processo. Dunya se surpreendeu
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com o fato do curso possuir muitas matérias voltadas para as ciências
humanas. Acredita que elas são muito importantes para a proximidade com o paciente ao lidar com assuntos delicados e que exigem
uma sensibilidade maior da profissional.
A jovem apoia o parto natural e afirma que há um grande
desconhecimento em relação aos benefícios e malefícios de cada
tipo de parto, assim como das ações que caracterizam uma violência
obstétrica. “Com as minhas amigas eu converso, falo para elas que o
parto natural é melhor e elas ficam ‘Nossa eu não sabia, achava que
a cesárea era melhor’”. A preocupação com a estética é bem forte na
escolha do tipo de parto, então elas ficam: ‘Nossa, mas vai doer, vai
ficar largo’. Elas não conhecem o benefício”, diz.
Dunya explica que o parto natural costuma ser o mais indicado
porque, apesar da dor intensa no momento do nascimento do bebê, o
corpo se regulariza depois e a mulher não tem mais dores. A cesárea
é uma cirurgia muito invasiva pela extensão do corte na barriga e, por
causa da anestesia, não há dor no momento, mas a cicatrização é dolorida e se estende por vários dias. “O Brasil é o país que mais faz
cesáreas no mundo. Então temos uma epidemia de cesáreas que são
desnecessárias. É um procedimento cirúrgico, não deveria ser feito com
tamanha frequência”, esclarece, mostrando seu descontentamento.
Dunya tem convicção de que os partos deveriam ser mais
humanizados e considera as casas de parto um lugar ideal para
cuidar da mulher. Ela relembra sobre uma visita que fez, em uma
comunidade de Itapecerica. “Eu entrei e tinha uma recepção, parecia
que ela era toda de madeira. O chão era de madeira, os móveis eram
de madeira e era um ambiente aconchegante. Tinha um bolinho na
mesa, um suco, e era um lugar humilde. Tinham quartos com duas
camas para se o marido quisesse dormir lá e ao lado estava o bercinho
de madeira, a banheira, a bola, o cavalinho — que são ferramentas
88

que a gente usa pro parto — e o chuveirinho com água quente. Tudo
bem diferente de um ambiente hospitalar. Não é uma maca, uma
coisa fria. É a melhor assistência possível para a mulher”, descreve.
O Ministério da Saúde estabelece algumas normas para habilitação dos CPN’s — Centros de Parto Normal — dentro do SUS,
Sistema Único de Saúde. Por lei, estes locais devem ser próximos
ao hospital de referência da região e o deslocamento do centro até
o hospital deve ser inferior a 20 minutos. Também é assegurado que
a mulher e o recém nascido deverão ser transferidos por um transporte adequado para o ambiente hospitalar em casos de risco. Não
é permitida a entrada de médicos nos CPN’S, apenas de obstetras e
obstetrizes. “É um lugar que as mulheres realmente podem ser o que
elas aprenderam, o que elas acreditam”, defende.
Dunya tem algumas críticas profissionais em relação às práticas
hospitalares. “Fico meio receosa porque tem muitas obstetrizes e
estagiárias que falam que às vezes sofrem preconceitos de médicos
que não deixam elas fazerem o trabalho delas e acabam tomando o
negócio todo”. Uma de suas amigas de faculdade teve uma experiência desagradável em que certa paciente sofreu violências obstétricas
por parte do médico. “Mandaram a gestante fazer força, falaram: ‘Ah
faz uma forcinha aí, você consegue’ e usaram um equipamento, o
kristeller. Para isso, a pessoa sobe num banquinho e faz força na barriga da mulher, apoiando em cima. Eles não foram nada humanizados”.
A estudante de obstetrícia tem vontade de mostrar mais dessa
realidade para a sua comunidade islâmica e ajudar as mulheres na
hora de terem seus filhos. Com a disseminação de conhecimento e
com a desmistificação de preconceitos, espera que as mulheres possam optar por partos cada vez mais humanizados, que respeitem suas
individualidades e o poder interior de cada mulher.
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A sede de conhecer outras culturas guiou o caminho de Melek até
o Brasil. Ela formou-se em física pela Universidade Abant Izzet Baysal
University quando a Turquia passava por turbulências políticas. Como
o país se declarava um Estado laico, o uso do véu era proibido nas
faculdades públicas e em todas as instituições do governo. No entanto,
isso não fez com que Melek desistisse de usá-lo. “Ou eu deixaria de
estudar, ficaria em casa sem fazer nada, ou faria assim: até o portão da
faculdade usaria véu, aí entraria sem o véu e na saída colocaria de novo.
Então eu fiz uma decisão. Eu preferi estudar e fiz assim. Muitas meninas fizeram assim, infelizmente”, conta a respeito da proibição do véu.
Melek chama de antidemocrática a conduta de seus governantes na
época, uma vez que foram retiradas algumas liberdades e permitidas
outras. “De que adianta obrigar uma pessoa a tirar o seu véu? Nós
devemos saber respeitar a vida das pessoas”. O uso do véu é permitido
na Turquia há dois anos, no entanto, Melek acredita que o país ainda
passa por dificuldades governamentais. A restrição das liberdades
democráticas foi um dos fatores pelos quais ela quis se mudar do
país.“Não queria criar os meus filhos com uma visão estreita”.
Atualmente, a professora não exerce mais a vocação pois dedica
tempo integral à criação das filhas. No entanto, quando dava aulas,
sentia a dificuldade por parte dos alunos. “Primeiro, eles deveriam
aceitar tudo com prazer, mas a maioria não tinha prazer em aprender
física, entendeu? Por falta de conhecimento. Conhecendo, você ama
mais”, defende. Melek se inspira em um sábio que diz: “O primeiro
passo da fé é o conhecimento”.
Fethullah Gülen é um grande influenciador na vida de Melek. Gülen
é um pensador muçulmano, escritor e poeta. Em seus discursos, sempre enfatiza as questões sociais e incentiva que empresários e líderes comunitários, bem como a elite social, apoiem iniciativas voltadas para o
desenvolvimento de uma educação de qualidade. Ele defende a abertura
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de novas escolas, ao invés de mesquitas. O pensador acredita que a educação universal é o caminho para o respeito, a compreensão e a tolerância.
Com doações provindas dos empresários, Gülen deu início ao
Movimento Hizmet (movimento de serviço voluntário). Assim,
começou a construção de escolas pela Turquia, projeto que se expandiu pelo país a partir de 1980. Com o fim das tensões com a
União Soviética, o plano de construção das escolas ganhou espaço
em outras cidades do Oriente Médio. Em 1990, países como África
do Sul, Somália, Etiópia, Egito, Indonésia e também parte da Europa
receberam algumas unidades escolares, e em 2000, o projeto chegou
aos Estados Unidos. Hoje, são mais de 160 países com mais de 1500
escolas, alojamentos, centros culturais, religiosos e de diálogo, além
de universidades. Foi esse desejo de construir um diálogo e disseminar o conhecimento que trouxe Melek ao Brasil.
Nos dois primeiros anos, Melek trabalhou como professora de
física em uma escola na cidade de São Paulo. Não se tratava de um
colégio exclusivo para turcos ou muçulmanos, mas sim uma escola
internacional administrada por turcos. “Essas escolas têm no Oriente
Médio, na Europa, você vê muitas pessoas de nações diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes e todo mundo está aprendendo a
conviver junto, um respeitando o outro. Você vê que não se passa nada
de religião nessas escolas. O que está passando então? Você apresenta
sua cultura, aí outro apresenta a cultura dele. Cada um apresenta um
pequeno mundo, sabe?”.
A experiência, conta, foi das mais enriquecedoras para ela,
inegavelmente fascinada pela troca cultural que tal oportunidade lhe
propiciou. “Por que vocês estão fazendo essa reportagem? Porque
vocês têm interesse, vocês querem entender o que é esse ‘negócio’
(referindo-se ao véu). Eu vim para o Brasil por esse motivo também,
eu quis entender, quis fazer parte desse diálogo inter-religioso,
91

intercultural, inter-regional. Quando eu ouço a palavra diálogo, eu
penso assim: você me entende, eu te entendo, você me escuta, eu te
escuto”.
Sarah também é professora e logo no primeiro dia de aula já tem o
assunto pronto: aula sobre Islã. “Os alunos brincam mas eles sabem o
limite. Hoje eu já não ouço mais falar Allahu Akbar (Deus é Grande)
e depois as entonações de bomba, porque eu falo para eles que é errado. Eles já sabem o que é o terrorismo, o que o terrorismo defende e
o que é o Islã e o que não é o Islã”. Ainda assim, o esforço é contínuo.
“É um trabalho de formiga, porque eu falo tudo isso e, no domingo, o
Fantástico faz uma matéria polêmica. Aí na segunda eu tenho que falar
tudo de novo”, explica. “Mas eu não posso falar isso só para os meus
alunos, os pais deles têm que ter esse conhecimento, os amigos deles
têm que ter esse conhecimento. Então quando eu passo a informação
para eles, automaticamente eles reproduzem”. Sarah conta que muitos pais quando a conhecem ficam contentes por finalmente saberem
quem é a famosa professora de quem seus filhos tanto comentam.
Professora de artes cênicas da rede pública de educação de São
Paulo, a jovem também está se formando na faculdade de Letras,
pela Faculdade Sumaré. Sarah está fazendo o seu Trabalho de
Conclusão de Curso sobre literatura marginal. “Não tem nada a ver
com a mulher muçulmana, mas o meu TCC vai ser ligado à cultura
islâmica, à escrita islâmica, ao fundamentalismo, à militância; até a
gente conseguir chegar na raiz da literatura marginal”, explica.
Em 2014, a jovem chegou a tomar uma atitude drástica porque
não estava conseguindo emprego pelo fato de ser muçulmana e usar
o véu. Sarah era quem pagava sua própria faculdade e, preocupada,
tomou a decisão de tirar o véu. “Eu ouvi sheiks me chamando de kafir (incrédula), mas perguntar se eu tava precisando de arroz e feijão
ninguém foi. Me chamaram de incrédula sem saber que eu tava ti92

rando o véu porque eu precisava trabalhar... Nossa, meu nome rodou
bastante”, conta sobre o preconceito que sofreu por parte da própria
comunidade islâmica. Entretanto, Sarah ficou apenas um mês sem o
hijab. “Bom, com o véu não consegui emprego, sem o véu não consegui emprego, então deixa eu ficar desempregada com o véu”, pensou.
Em junho de 2015, ela começou a trabalhar em um colégio estadual,
onde continua até hoje.
Sarah e Gisele Marie têm em comum o amor pela música, mas
essas duas mulheres optaram por diferentes escolhas em relação a
esse gosto. A jovem professora tocava bateria, mas resolveu deixar
o instrumento de lado, tanto pela religião, quanto por problemas
no joelho que comprometiam o seu desempenho. Sarah comentou
que o uso de alguns instrumentos não é muito bem visto pelo Islã.
Para os muçulmanos que gostam de música, existem as nasheeds —
canções compostas em sua maioria por poemas islâmicos ou trechos
do Alcorão e acompanhadas por instrumentos de percussão. “Esses
pequenos nasheeds, para quem gosta de música, são bons. É uma válvula de escape, mas a longo prazo, algumas pessoas sentem falta da
música e outras não sentem falta alguma. Querendo ou não, é algo
que acaba tomando o seu tempo; por exemplo, você poderia estar
decorando o Alcorão enquanto ouve música”, explica.
Gisele tem outra visão sobre a música, que hoje, é o seu trabalho.
“O fato de eu usar véu, de ser muçulmana, nada disso vai influenciar
na minha técnica, no som da minha guitarra e na minha música”. Ela
não deixou a música de lado quando se reverteu ao Islã. Acredita que
religião e profissão são duas coisas distintas. “A parte de ‘Ah, ela é
guitarrista muçulmana que usa burca’ — que não é, mas eles falam —
eu acho isso uma grande bobagem, mas as pessoas se impressionam
com isso não sei por quê”, indaga. “Eu acho mais surpreendente os
músicos do Slayer, que são uma banda de trash metal assumidamente
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satanista e, ao mesmo tempo, serem declaradamente cristãos praticantes. Isso eu acho mais surpreendente que o meu caso, mas tem
esse fetiche pela roupa”.
Em sua família, todos aprenderam a tocar algum instrumento, exceto o pai. Apesar disso, Gisele conta que era ele quem tinha o melhor
ouvido de todos e sempre reconhecia quando uma nota estava errada.
O gosto pela música teve certa influência de sua mãe também, que
ouvia muito música clássica quando Marie era pequena. A conexão
com a música é algo muito forte e intrínseco a ela. Aos oito anos de
idade iniciou as aulas de piano clássico e aos 11 aprendeu a tocar violão. “Música é minha maneira de me comunicar com o mundo e de
interpretar esse mundo. Eu toco desde pequena, então eu cresci com
a música fazendo parte da minha realidade”, conta sobre essa ligação.
Desde o dia em que ouviu a voz de Ozzy Osbourne pela primeira
vez, na casa de seu primo, Gisele nutre uma paixão pelo heavy metal.
“Aquela música foi um impacto muito forte para mim, muito intenso.
Acho que gosto de intensidade”, revela. Para ela, o heavy metal é o
estilo que mais se aproxima da música clássica, erudita. “Não é fácil
tocar, você tem que se dedicar muito, não é só porque tem velocidade,
ou peso, é por causa da complexidade harmônica”. Judas Priest,
Iron Maiden e Led Zeppelin são algumas das bandas favoritas da
musicista, que também revela apreço por Milton Nascimento, Paco
de Lucía e Beethoven.
Após romper com a Spectrus, banda da qual fazia parte, em agosto
de 2015, a guitarrista começou a gravar com sua nova banda e planeja
novos shows. Quando está tocando, algumas vezes Gisele enfrenta
dificuldades por causa do niqab. No início foi difícil se acostumar
pois parecia que o véu limitava seu campo de visão, uma vez que
apenas os olhos ficam de fora. “Então se o véu se movimenta eu não
vejo o que eu estou tocando, mas ainda bem que eu tenho um bom
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ouvido. Nesse aspecto é mais difícil. A correia no ombro prendendo
o isdel (vestimenta do corpo) é outra coisa com a qual eu tive que me
acostumar a soltar”, disse sobre as adaptações necessárias para tocar.
A movimentação no palco exige uma atenção especial, para que não
pise na barra do niqab e leve um tombo. Outra dificuldade é que
parte do véu fica caindo em cima das cordas da guitarra quando toca.
“Eu não posso te dizer que é mais fácil, que é uma delícia tocar de
niqab, porque não é, é mais difícil”.
Além do vasto repertório musical, Gisele coleciona guitarras
Flying V, que propositalmente desenham o formato da letra. Sua
marca registrada são as bolinhas cor-de-rosa estampadas em sua
favorita Polka — e que revestem, ainda, a sua sapatilha. “Meu amigo
me deu as sapatilhas de Natal. Ele disse: ‘Você não é cristã mas achei
a sua cara’”, diverte-se contando sobre o presente.
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“Nós somos educados pelo catolicismo, então a nossa referência
é totalmente ocidental. Mas o brasileiro comum, por exemplo, não
tem a menor noção que no Alcorão tem uma surata sobre Maria;
quanto mais que o lenço muçulmano também se refere a ela. Maria
é uma grande referência para as mulheres muçulmanas”, esclarece a
antropóloga Francirosy Barbosa sobre a influência de um símbolo do
catolicismo no Islã.
No Brasil, país laico de maioria católica, os olhos das pessoas não
estão acostumados com o véu nas cabeças das mulheres; com a exceção
de freiras que circulam cobertas. Entretanto, o número de praticantes da
religião muçulmana tem crescido. Segundo o IBGE, havia cerca de 30
mil muçulmanos no Brasil em 2010. Dados mais recentes, da Federação
das Associações Muçulmanas do Brasil (Fambras), estimam em até 1,2
milhões o número de muçulmanos no Brasil em 2015. Embora não
existam dados concretos, a porção de mulheres que usam o véu aumenta
notavelmente, assim como a curiosidade de quem as vê nas ruas.
Já aconteceu de pessoas do veículo ao lado encararem tanto Melek
a ponto de baterem o carro. Certa vez, ela chegou a ultrapassar o farol
vermelho, incomodada com os olhares alheios. Apesar das histórias,
ela se diverte: “Isso eu acho normal também. Porque imagina um
motorista que nunca encontrou uma mulher de véu e de repente vê
uma coisa coberta andando na rua. Não é tão normal, né?”.
É raro um dia em que Melek vai fazer compras no supermercado
e não se depara com a curiosidade alheia:
— Ai, por favor, eu preciso te perguntar uma coisa
— Claro, pode perguntar
— Por que você usa isso?, diz, apontando para o véu
Melek sorri e se diverte com esses encontros culturais, que a permitem explicar sobre a sua religião. A segunda pergunta mais frequente vem em seguida:
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— Você não sente muito calor?
— Na verdade eu sinto, mas você não sente calor?
— Eu sinto também
— Eu sinto calor, talvez um pouquinho a mais do que você
A muçulmana esclarece que os lenços que usa são de tecidos finos
e que, na maior parte do tempo, frequenta locais que são mais arejados.
Quando está debaixo do sol, o véu serve como uma barreira de proteção.
Gisele, também vivencia a interação nas ruas. “É muito raro eu
sair de casa e não ter falado com duas ou três pessoas no mínimo”.
Ela diz que crianças e animais parecem ser atraídos por ela como
um ímã e sempre demonstram grande simpatia. As crianças querem
brincar; já os outros pedem para tirar foto e perguntam:
— Você é árabe? Há quanto tempo está no Brasil? Você sente
muito calor?
“Todo mundo encana com calor comigo”, desabafa ao explicar que
o tecido do niqab é fino, feito de algodão egípcio.
Sarah já viveu todo o tipo de situação por ser identificada como
muçulmana.
Andando pelo bairro do Brás, em São Paulo, ela foi confundida
com uma estrangeira:
— Nossa, o que essa mulher tem aí embaixo?
— Não, ela não fala português, pode falar a vontade
Sarah esperou sua deixa e quebrou o clima, rindo:
— Eu estou entendendo tudo o que vocês estão falando!
No ônibus, chegou até a fazer amigos. Enquanto lia o jornal, sentia o olhar de uma idosa que, em silêncio, gritava sua curiosidade.
— A senhora quer falar alguma coisa?
— Quero, ainda bem que você falou comigo!
E então todo tipo de questionamento saía pela boca da mulher:
— Você come alpiste? Você solta pum?
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Sarah, irônica, retrucou:
— Olha, se você quiser uma amostra eu te dou...
Desde então, a senhora tornou-se companhia frequente nos trajetos de ônibus, sempre adoçados por um pedaço de bolo trazido por
ela e um dedo de prosa.
No metrô, as brincadeiras eram constantes e sempre vinham de
um mesmo grupo que fazia o caminho semelhante ao de Sarah. No
entanto, neste caso, ela não era apenas identificada como uma figura
estrangeira, mas também associada a um problema:
— Olha, mulher bomba de novo! Gente, cuidado, ela vai explodir.
Vamos sair do metrô!
A cena se repetiu por diversas vezes, até que Sarah decidiu pregar
uma peça. Juntou jornais e colocou-os dentro de uma mochila. Quando
encontrou o grupo, deixou que eles falassem dela, como de costume.
Assim que o vagão do metrô abriu as portas, ela saiu e, pouco antes de
serem fechadas, Sarah os surpreendeu jogando a mochila velha para
dentro e gesticulando uma explosão no ar. “BOOM!”. Neste instante,
olhos se arregalaram, corações pularam, e cada um correu para uma
direção. No sábado seguinte, não houve piadas e nem comentários;
Sarah fez sua viagem em paz.
Na padaria, um trocadilho infeliz também chamou a atenção das
pessoas quando ela fez um pedido à atendente:
— Bom dia, eu gostaria de uma bomba, por favor.
Ela logo percebeu a tensão no ar e completou:
— Essa aqui, de chocolate!
As associações feitas mostram o desconhecimento perante o islamismo e causam desconforto, mas são piores ainda quando seguem
atitudes carregadas de ódio e violência. Certa vez, Sarah caminhava
próxima a um terreno baldio coberta pelo niqab. A moça se virou
assim que um homem gritou:
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— Sua muçulmana maldita!
Em seguida, ele jogou uma pedra com tamanha força que atingiu
a perna de Sarah, fazendo um corte. Ela ficou não apenas perplexa
com o ocorrido, mas apreensiva com os possíveis desdobramentos:
“Hoje foi a pedra, amanhã vai ser um tiro mesmo”, pensou.
O episódio aconteceu logo após os atentados terroristas ao
periódico Charlie Hebdo, na França, em 2015. Sarah se pergunta por
que o seu caso ganhou tanto destaque na mídia. Talvez a resposta seja
pelo contexto e também pela contradição anunciada por ela mesma:
“Pessoas que condenam o ato de apedrejar, apedrejando alguém. Você
é contra a violência, mas você está violentando alguém”.
O acontecimento ganhou notoriedade nas redes e trouxe certo
conforto para Sarah pelo apoio dos internautas revoltados com o ato.
Ela conta que sentiu “até uma certa fé na humanidade”. No entanto,
também houve manifestações de intolerância. “Outros falaram que se
me vissem na rua iam tacar um tijolo em mim, que sabiam onde eu
morava e iam me matar. Graças a Deus nada me aconteceu”, conta.
Sarah acredita que a forma como a notícia dos ataques terroristas
é passada exerce uma influência na compreensão do mundo pelos
brasileiros: “As pessoas começam a me julgar sem saber das coisas.
Mas, antigamente, era pura curiosidade”.
Na visão de Melek, em geral, a população se porta bem, no entanto, ela também já sofreu ofensas. Certa vez, quando estava dirigindo,
um homem passou e perguntou:
— Você é do Estado Islâmico?
Esse é o tipo de pergunta que fere, segundo ela. “Infelizmente, em
toda sociedade existem ignorantes. Ignorância significa não poder
distinguir a falsidade e a verdade”.
Outro caso parecido ocorreu ao visitar uma amiga. Quando estava na
porta da casa, a vizinha da moça a viu e perguntou de maneira retórica:
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— Ah, você é mulher bomba, né?
— Ah é!? Será que eu tenho bomba, deixa eu ver... Eu não tenho
bomba, eu não sou mulher bomba.
Para Melek é muito óbvio que ela não é uma mulher bomba, mas
não é tão óbvio, infelizmente, no imaginário das pessoas. Ela diz que
a vizinha não estava ciente do que falava. “Se ela soubesse, não ficaria
tão desassossegada junto comigo né, em uma área pequena, achando
que eu estava carregando uma bomba”, explica.
A estudante de obstetrícia, Dunya, também já sentiu o amargo
sabor da violência verbal. Ela contou que, dentre as várias ofensas
que já ouviu, só se viu realmente enfurecida uma vez. Na ocasião,
estava andando na rua juntamente às colegas de faculdade quando um
homem se dirigiu até ela e proferiu as palavras “terrorista” e “mulherbomba”. A reação de Dunya, hoje relativizada por ela mesma, foi
das mais impensadas. “Cada pessoa tem uma reação, a reação que eu
tive nem eu esperava. Comecei a discutir com o cara, minhas amigas
ficaram com medo e pediram para eu parar. Eu falava: ‘O que você tá
falando? Fala na minha cara!’. Um homem caduco... Quem para para
discutir com um homem na rua? Eu, né?! Hoje já não faço mais isso”,
pondera. Apesar de traumático, o episódio teve um desfecho inusitado,
com algumas pessoas dizendo à Dunya que o homem em questão era
louco. Ainda assim, ficou o aprendizado. “Se isso acontecer de novo,
essa não vai ser a minha postura. Não é porque um desconhecido me
chama de alguma coisa, que eu realmente sou aquilo. Bater boca e
violência não é o melhor caminho. Não que eu fosse bater nele, mas
hoje se alguém me chama de terrorista eu passo reto”.
O sheikh Jihad Hammadeh, em palestra do curso Mulheres e Islã:
Uma abordagem Antropológica, ministrado pela antropóloga Francirosy Barbosa, fala sobre esse desconhecimento geral em relação à
sua religião:
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“Na verdade, o que se fala sobre os muçulmanos é uma desconstrução
do islamismo e do indivíduo islâmico. E nos dias atuais, com
grupos que falam em nome da comunidade como um todo, há uma
desconstrução do grupo social e da instituição islâmica. Nós falamos
agora pouco que somos 1 bilhão e meio de muçulmanos e um grupo,
meia dúzia de pessoas, sequestram em nome do grupo islâmico, de
um Estado Islâmico. E aí deturpa, passa a ser regra e eles passam a
ser os porta vozes dos muçulmanos. Isso é uma desconstrução. Temos
que combater isso através da divulgação do conhecimento”.
Mag, a arquiteta e youtuber, participou do programa Encontro, da
jornalista Fátima Bernardes, justamente para falar sobre intolerância
religiosa, após os ataques do Estado Islâmico em 13 de novembro.
“Acho que devia ser como uma forma de protesto a gente chamar
eles de Estado anti-islâmico, porque eles se usam de um nome que
não é verdadeiro. Eles não são um Estado e muito menos islâmico.
Isso é totalmente deturpado. Eles usam versos do Alcorão totalmente
descontextualizados para justificar o terrorismo, que não tem justificativa. Ainda mais porque eles atacam muito mais os países árabes do
que os outros. Eles atacam países árabes diariamente. Então além de
a gente sofrer diretamente o terrorismo, ainda levamos a fama de terroristas. A gente sofre duplamente. O que eles estão fazendo na Síria,
o que eles estão fazendo no Iraque, eles estão fazendo terrorismo em
países islâmicos, as pessoas não veem esse lado”, diz, indignada.
No entanto, alguns parecem não ter entendido o recado. “Fizeram
uma montagem de fotos minhas no programa da Fátima com textos
descontextualizados do Alcorão, incitando mensagens de ódio, falando que ‘olha o que a Globo está fazendo, levaram uma muçulmana
no programa e a religião deles é de terrorismo’, coisas assim”. Mag
imprimiu as provas e denunciou os agressores no Facebook. Sua contribuição não foi em vão, já que tantos outros despertaram o interesse
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pela religião, fizeram elogios à sua participação e começaram a acompanhá-la nas redes sociais.
A jovem recebe muito carinho pela internet, principalmente pelo
blog pessoal. O canal no Youtube serve também como uma janela para
contato com os seus fãs e proporciona trocas. Em seu vídeo mais acessado, “10 Estereótipos de Muçulmanos”, ela desconstrói questões do
senso comum que povoam o imaginário das pessoas. A interação deu
tão certo que ela fez outros vídeos só respondendo perguntas. Mas, infelizmente, ela já foi alvo de perseguição na web: “Já criaram perfil falso no Instagram e xingaram todas as minhas fotos, escrevendo coisas
assim, abomináveis. Eu acho que a pessoa na internet se sente dona da
razão, acha que vai ser impune né?”. Os haters, comuns à grande maioria dos conteúdos veiculados na rede, já incomodaram a youtuber que
hoje garante não se importar com tanto ódio: “Têm comentários nos
meus vídeos do tipo ‘Nossa, você é uma mentirosa’, coisas assim... Eu
não discuto muito. A pessoa tem que ter muito tempo para criar um
perfil para atacar”. Em contrapartida, a interação positiva parece ser
muito recompensadora. “Amei o seu canal”, “adorando os seus vídeos”
e “ganhou mais uma inscrita” são alguns dos muitos comentários recebidos por Mag em seus envios para o YouTube.
As únicas agressões que já sofreu foram virtuais, por causa do
trabalho nas redes sociais. Mag palpita que na internet as pessoas
sentem que “é terra de ninguém”. Pessoalmente, teve desconfortos.
Dentre as situações de maior constrangimento vividas por ela, está
a ocasião em que foi atualizar a foto de sua carteira de identidade
— já que a 3x4 do documento era anterior à sua escolha pelo véu e,
portanto, a identificava sem o hijab. “Até pouco tempo o meu RG era
sem o lenço, então quando tinha que apresentar eu pensava: ‘Nossa,
estou sem lenço na foto’. Daí resolvi tirar um RG novo”, explica. A
emissão de um novo documento, desta vez com a foto atualizada, não
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foi tão simples. “Fui ao poupatempo e não me deixaram tirar. O cara
me disse que eu estava com lenço e que não tinha como saber se era
a mesma pessoa com ou sem lenço. Ele disse: ‘Como eu vou saber se
você é muçulmana mesmo ou está se fantasiando?’ Eu tive que ir à
mesquita, a mesquita teve que emitir um comprovante de que eu era
mesmo muçulmana para eu levar lá. Ou eu tirava o lenço ou ele não
tirava a foto”, disse, ainda em tom indignado.
O caso de Dunya foi diferente, já que ela optou por manter a foto
sem véu no documento: “O meu RG está sem porque eu tinha 12
anos e até hoje eu não tirei outro. E ah, eu já mudei tanto, sabe? Eu
nem ligo. Mas se tivesse com o véu não teria problema nenhum, é
você, a sua identidade. Eles permitem. Talvez se a mulher estiver toda
coberta não, porque como vocês vão identificar?”, questiona.
Mag ainda passou por situações mais desagradáveis. Ela lembra
de certa vez em que estava no shopping, na cidade de Sorocaba, interior paulista. Para ela, a situação chegou a ser constrangedora: “As
pessoas já começam a olhar muito, onde eu chego eu paro o lugar.
Param para me olhar como se eu fosse um alien, sabe?”, diz. Casos
assim parecem ser uma espécie de teste. “Acontece, mas eu levo numa
boa. Também não faço cara fechada, procuro ser sempre simpática.
É como eu falei, eu represento a religião.” Mag acredita que em São
Paulo há um pouco mais de conhecimento sobre a crença e maior
tolerância, diferentemente de cidades menores.
Luciana conta que já teve alguns problemas com pessoas que não
entendem a relação dela com o véu, mas prefere evitar falar sobre o
assunto: “São todos problemas que dá pra gente superar. Não existe
essas coisas de ficar brigando, né?”.
Gisele é a única que garante não ter sofrido nenhum tipo de desrespeito, mesmo usando o niqab. Ela diz acreditar muito no poder da
individualidade e acha que a sua personalidade é determinante — o
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que poderia explicar o motivo dela nunca ter tido problemas com o
fato de mostrar apenas os olhos em público. “Você recebe do mundo
aquilo que você fornece ao mundo”, afirma com convicção.

Em sala de aula
Na época em que Melek era professora de física, seus alunos a
alertaram para uma realidade que ela até então desconhecia. Na ocasião, era o dia de organizar os preparativos para uma feira de ciências.
Os alunos observaram que faltavam alguns equipamentos e Melek
sugeriu que eles fossem comprá-los: “Falei pra os meus alunos, que
eram Ensino Médio III, gigantes, homens, sabe? Eu falei:
— Ah, então meninos, vocês podem ir à 25 de março, podem
comprar lá, é mais barato e mais fácil de achar cada peça, né?
— Mas professora, tem a permissão dos meus pais
— Ah, então eu falo com os pais
— Mas professora, a gente teria medo de ir pra lá sozinhos
— Ah é, mas então, a gente pode ir juntos. Mas por que vocês
têm medo? Eu fui várias vezes sozinha, não aconteceu nada. Por que
vocês têm medo de ir sozinhos lá? Já que vocês são gigantes, homens
praticamente
— Claro professora, pra você não acontece nada
— Mas por que não acontece nada pra mim e ia acontecer algo
pra vocês? Eu sou mulher, vocês são homens, né?
— Porque, professora, as pessoas acham que você é uma mulher
bomba e por isso ficam afastadas de você
Melek finaliza: “Eu não tinha percebido... eu não vejo que as pessoas ficam afastadas de mim”.
Sarah conta que o primeiro contato com os alunos sempre é um
choque para eles. Por isso, antes de mais nada, procura ensinar o que é
o Islã para os pequenos para desconstruir a noção do terrorismo que
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é erroneamente associada à religião. Segundo Sarah, o método funciona. Gradativamente, ela vai observando uma mudança no comportamento dos alunos, as expressões que eles usam, pois já sabem o
real significado delas.
O conhecimento, porém, às vezes enfrenta barreiras ao ser
construído. Sarah viveu um episódio nada confortável quando um
pai de aluno, “um evangélico cego”, em suas palavras, a ameaçou:
— Se o meu filho voltar da aula falando alguma palavra em árabe
eu venho aqui e pego você.
Ela engoliu em seco e foi conversar com o aluno para que ele não
falasse nada. A proibição deve ter soado como um desafio, já que ele
pesquisou termos em árabe no Google e gritou-os no ouvido de seu
pai.
O dia seguinte foi dramático. O pai chegou furioso e armado com
um pedaço de pau nas mãos, dizendo:
— Meu filho chegou falando árabe em casa, você está querendo
levar ele pro Estado Islâmico?
Sarah conta que tinha muito apoio da escola na qual trabalhava,
que os seus colegas conversaram com o pai e, depois de muito tempo,
ele foi falar com a própria Sarah. “Eu expliquei o que era a minha
religião para ele, o que eu estava fazendo ali, o que o filho dele estava
fazendo ali, o que a Globo estava fazendo com ele. A gente entrou
numa paz assim, até ganhei bolo, gente! Fiquei emocionada”.

Consequências dos insultos

A violência, seja ela física ou verbal, deixa marcas. Por vezes, são
facilmente contornáveis, outras porém geram traumas e doenças. Sobre isso, Sarah diz: “Quando eu levei a pedrada, eu não queria sair de
casa, eu estava com medo. Eu conheci irmãs que, depois de algumas
coisas que aconteceram com elas, desenvolveram síndrome do pâni106

co, não saem de casa sem companhia”. Para não terem esse desfecho,
Sarah pontua que as mulheres que usam o véu devem saber lidar com
as situações de preconceito e também se unirem para conseguirem
se defender melhor. “A gente tá mostrando pra população que nós
somos muçulmanas e queremos respeito, só. O respeito que eu te dou
é o respeito que eu quero receber”.

Postura em relação à religião
Mag se reconhece como porta-voz de sua religião. O uso do véu,
naturalmente, chama mais atenção para a sua imagem e para a sua fé.
“Em qualquer lugar, eu sou identificada como muçulmana”, diz. Em
suas palavras, não se trata apenas de um lenço na cabeça, mas há toda
uma questão de vestimenta, que passa a ser restrita ao uso de roupas
compridas. A decisão, então, exige uma mudança de conduta. “Eu
não posso ter um comportamento desregrado. Querendo ou não, eu
estou representando a religião. Várias vezes na faculdade eu tô sentada e vem alguém querendo perguntar algo, falar que está conhecendo
melhor a religião e eu sempre procuro responder. É o que eu falo
pra algumas amigas, a gente como muçulmana tem a obrigação de
tirar as dúvidas das pessoas — se a pessoa tá perguntando com uma
dúvida que é sincera, querendo aprender, eu acho que a gente tem a
obrigação de responder direito, sabe?”
Melek também reflete sobre a postura dos muçulmanos em
relação à própria religião. Muitas vezes, explica, uma pessoa se acha
no direito de criticar a outra por não fazer a sua oração, ou por não
praticar tal ato, mas ela reprime esse comportamento. “Gente, não
pode falar isso para uma pessoa. Você pode viver como você quiser.
Se quiser, vai lá, vive em uma casa, não saia da sua casa, ai faça todo
o tempo sua oração, você tem direito de fazer isso com você mesmo.
Mas, com demais pessoas, com alguém, você não tem esse direito.
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Nem de obrigar, nem de criticar, entendeu? A religião de cada um é a
religião de cada um. Não é sua, não te interessa. Quem é você? Você é
um profeta? Pra poder falar isso... Quem é você? Não pode”, enfatiza.
Em vez de facilitar a religião, diz, homens e mulheres acabam colocando barreiras para outras pessoas poderem entender o Islã e o
que ele é em sua essência: “Muitos muçulmanos estão mostrando
a religião de uma forma errada”. Melek também ressalta que esse
comportamento que transgride a religião pode ter grande impacto
sobre uma pessoa que nunca teve contato com o islamismo. “Aí do
outro lado uma pessoa foi criada em um ambiente completamente
diferente, sem ouvir nada sobre o Islã. De repente, encontra com esse
tipo de cena. O que vai acontecer na cabeça dessa pessoa? O Islã vai
ficar com essa imagem de violência [...] Eu acho que o jeito de viver
é o que mais tá afetando, não é uso do véu, sabe?”.
Ela acredita que o ambiente influencia muito nas ações das pessoas. “Onde você foi criado, pela mão de quem você foi criado, entendeu, é muito importante esse tipo de coisa. Por isso, nem estou
julgando essas pessoas também. Talvez nem essas pessoas, mesmo
sendo muçulmanas, não puderam entender quais são os fundamentos
essenciais do Islã. Se mostrassem com o seu comportamento a sua
religião e fechassem as bocas, eu acho que as pessoas ficariam menos
agredidas”, pondera. Defendendo a moderação, Melek volta a citar o
autor que a inspira: “Fethullah Gülen, a respeito do assunto, fala de
uma coisa que eu gosto muito: ‘Em vez de me oferecer dez conchas
de palavra, me oferece uma colherzinha de comportamento’”.

A necessidade da empatia
Mag levanta a questão de como as diferentes leituras da sociedade são fruto da vivência de cada um e como essa visão costuma vir
desprovida de empatia. “Eu penso que às vezes uma pessoa vê uma
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freira e ela vê a freira com tanto respeito, só que ela está cobrindo o
corpo do mesmo jeito. E por que a pessoa vê a muçulmana como uma
oprimida e não como uma religiosa que quer preservar o seu corpo?”,
questiona.
Melek avalia que o preconceito não é apenas por causa do véu, mas
por falta de conhecimento. “Hoje, por exemplo, vocês estão tentando
entender o motivo de usar véu. Não sei, depois de entender, depois
de nossa fala, ou vocês concordam ou não concordam, isso não é importante, mas tentam, tentam encontrar em algum ponto que a gente
consiga viver juntas né?”. Ela acredita que o diálogo é a única forma
de derrubar o choque cultural e religioso, mas reconhece que é algo
que leva tempo.
Sarah concorda com a visão de que o diálogo é o caminho. No
entanto, ela diz que não é fácil porque as pessoas nem sempre querem
ouvir. “Têm pessoas que não sabem brincar, que não sabem entender
que o que elas falam é preconceito. Embora elas neguem, a gente sabe
que é um preconceito enraizado, que já vem de uma base”. Ela também já se habituou a responder sempre as mesmas perguntas desde
que se reverteu ao Islã: “você vai virar mulher bomba?”, “mas por que
você virou muçulmana?” e “mas muçulmana não é aquela religião que
mata todo mundo?”.
Dessa forma, ela conclui que a religião é relacionada a fatos
negativos: “Só tá ligada a assassinato. Ninguém lembra que foram
os muçulmanos que inventaram os números, que foram eles que
inventaram a bússola, que a maioria dos instrumentos que a gente tem
hoje na medicina foi inventada por eles. Então eu sei que as pessoas
não param pra pesquisar nada. Elas perguntam automaticamente
porque é aquilo que elas veem”.
Melek também reconhece que a mídia tem uma influência na maneira como os muçulmanos são retratados pelo mundo e lamenta a
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violência que é mostrada frequentemente. “Só se está vendo, infelizmente, violência através da mídia. É um terror isso, um terrorismo
isso, né? Infelizmente terrorismo é um grande problema para todos
os países do mundo”. Melek se sente triste quando vê uma organização praticar um ato de terrorismo em nome do Islã e explica que a
religião não tem nada a ver com radicalismo. “Acham que, as pessoas,
o Islã é uma coisa muito radical, sabe. Na verdade, muito fora do
radicalismo. Isso que eu aprendi. Muito fora do radicalismo. A palavra do profeta fala isso: facilitem, não dificultem. Isso encaixa com
radicalismo? Não encaixa, né?”, questiona.
As percepções dessas mulheres em relação ao contato com as pessoas, depois que passaram a usar o véu, mostram que existe uma latente curiosidade e um desconhecimento que gera também o medo.
No entanto, como elas mostraram, uma breve conversa com a vontade de entender o “outro” pode ser a chave para abrir as portas e não
mais construir barreiras.
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Surah 36, versículo 40: “Não é dado ao sol o poder de
alcançar a lua; cada qual gira em sua órbita; nem a noite
ultrapassar o dia.”
“Às vezes eu vejo que isso é meio distorcido. Feministas pedindo
direitos e com os peitos de fora. Não adianta falar que o peito do
homem é a mesma coisa que o peito da mulher porque não é. O
corpo da mulher não é igual ao corpo do homem”, disse Mag, ao
tocarmos no assunto do feminismo.
Ela dialoga diretamente com os preceitos religiosos ao comentar
a questão. O Islã enfatiza as diferenças fisiológicas do homem e
da mulher ao reiterar o fato de que estes não são, nem podem ser,
seres iguais sob o ponto de vista da natureza; já que ocupam órbitas
diferentes de um mesmo universo. Para a religião muçulmana, um
homem é diferente de uma mulher e isso não quer dizer que deva
existir necessariamente uma relação de desigualdade social entre
eles. Tal interpretação, no entanto, não anula a possibilidade de uma
estreita relação entre as religiosas muçulmanas e o feminismo.
Para a jovem Dunya, por exemplo, o feminismo surgiu como assunto
frequente na faculdade, tema com o qual ela não havia tido contato anteriormente: “Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, porque
eu estava aqui na minha zona de conforto, ninguém ia me falar sobre
feminismo. As mulheres daqui (da comunidade) não devem saber o que
é o feminismo. Elas sabem o que é machismo, tem bastante aqui, mas
feminismo elas não sabem”. A estudante ainda considera muito importante “desconstruir esse negócio de gênero que vai além do biológico,
de como você se vê na sociedade”. O feminismo, em geral, acredita que
o gênero é uma construção. Dunya se considera feminista no que diz
respeito à igualdade de direitos políticos mas, mantendo-se de acordo
com a visão islâmica, chama atenção para as diferenças entre os sexos.
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De forma mais enfática, Melek desenvolve esse aspecto ao também defender a ideia da diferença natural entre homens e mulheres.
“O mundo contemporâneo está trazendo uma aproximação, falando
assim, que o homem e a mulher têm que ser iguais na sociedade.
Isso eu acho uma tortura para a mulher. A mulher tem que ser considerada na sua categoria. O homem tem que ser considerado na
sua categoria.” Melek pensa que a igualdade exigida pela sociedade
é uma sobrecarga para a mulher. Ela ressalta que as obrigações do
dia a dia não levam em consideração alguns momentos particulares
da natureza feminina. “A mulher sai de casa muito cedo, vai para
o trabalho, trabalha. O mundo contemporâneo não fala assim: ‘Ah,
mulher está menstruada, vamos dar uma semana de licença pra essa
mulher’. Mas a religião fala. As cinco orações prescritas falam que,
durante a sua menstruação, você não tem responsabilidade de fazêlas e, mesmo assim, vai ser colocado no seu livro como se fizesse. Mas
o que o mundo contemporâneo fala? O mundo contemporâneo escuta se você tem bebê pequeno? Escuta se você tá menstruada, escuta
se você tem muitas dores hormonais, escuta isso? Muito brutal. ‘Você
ganhou bebê? Ah, máximo 4 meses de licença’”.
A questão de gênero no islamismo é complexa e simples ao mesmo
tempo. A religião, como já dito, contempla importantes direitos da
mulher de modo que, neste quesito, chega a ser revolucionária quando
comparada às outras religiões. Já a leitura religiosa sobre a igualdade
entre os sexos pode ser, no entanto, questionada por vertentes do
feminismo.
Feminista, tanto na militância política na Marcha Mundial
das Mulheres como nas pesquisas que desenvolve na Sempreviva
Organização Feminista e no doutorado em sociologia na Universidade
de São Paulo, Tica Moreno destaca a importância da desconstrução
do gênero, aspecto que por vezes se opõe à visão da natureza dos
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sexos. “Sobre essa perspectiva da natureza, eu não tenho uma resposta
pronta, mas acho que têm coisas da natureza que são construídas
socialmente — isso tem a ver não só com a minha visão feminista
sobre o mundo, mas com a minha visão de socióloga e até de
antropóloga. Algumas dimensões que a gente acaba naturalizando,
não são natureza em si. Por outro lado, a questão de termos um corpo
diferente, basicamente porque a gente menstrua, eu acho que sim,
é um tema que coloca alguns debates. Mas, mesmo assim, a relação
com a menstruação também é uma coisa que é construída. Aqui
no Brasil, nos EUA e na Europa, foi hegemônica a visão de que a
menstruação não pode ser um problema; que algumas mulheres têm
dor, algumas mulheres têm cólica, mas não são todas que são assim.
Esse assunto da natureza diferenciada de homens e mulheres é uma
coisa que eu tenho dificuldade de conseguir concordar totalmente,
acho que também é uma questão de opinião a partir da minha lente.”
Partindo dessa perspectiva, na medida em que o Islã relativamente
se distancia do feminismo ao alegar a natureza expressa pelo corpo da
mulher, ele também se aproxima ao creditar poder, conhecimento e
autoconhecimento a ela. A antropóloga Francirosy Barbosa relembra
o fato de que, no islamismo, a mulher ocupa um lugar de importância,
sendo ela a maior responsável pela propagação da fé. As referências
femininas da religião, como Aisha e Khadija, também enaltecem o
poder da mulher no Islã. “Eu cotidianamente falo, e tenho falado nas
palestras para a comunidade muçulmana, sobre o empoderamento. O
que é se empoderar? A partir do momento que as mulheres muçulmanas conhecem os fundamentos da sua religião, elas não têm razões
para aceitar a opressão, seja de homem, de pai, de mãe, de irmão ou
de quem for. Porque o empoderamento — isso em qualquer religião
— parte do conhecimento”, reflete a antropóloga.
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Ainda assim, o título de feminista não é facilmente vestido por
muçulmanas justamente pela conotação pejorativa e equivocada do
termo. “Isso acaba sendo um dissenso dentro da comunidade islâmica
porque eles não sabem o que é o feminismo, então várias pessoas vêm
falar ‘ah, Francis, não fala que isso é feminismo porque é islâmico, não
tem nada a ver com feminismo’. Eles não conseguem separar o conceito
de feminismo da religião. É como a poligamia, ‘ah, não é poligamia, é
casamento’, como se fosse pejorativo. Se no Alcorão diz que a mulher
tem conhecimento, se tem os exemplos da Aisha, Fátima e Khadija,
então por que isso ainda não é difundido na comunidade? Feministas
olham para isso e vão reivindicar justamente esse papel da Aisha, da
Khadija, o direito de escolher o marido, de pedir o homem em casamento... Isso, de certa forma, aparece fortemente”, conta Francirosy.
Para Sarah Ghuraba, professora e militante de causas sociais, esse
não é um tema simples de se posicionar. “É muito complicado falar
sobre isso. Não é que eu não me veja, eu me vejo, algumas feministas
me contemplam de cabo a rabo, outras não. É um movimento muito
dinâmico, são vários grupos. Têm grupos que seguem ideologias que
eu não curto”, explica. No entanto, uma das maiores lutas de Sarah é o
próprio hijab, vestimenta também relacionada ao seu empoderamento
enquanto mulher muçulmana negra. “Eu tenho uma amiga que é
extremamente feminista, a Camila de Beauvoir, essa menina me
ajuda muito. Ela não é muçulmana, mas ela tem uma visão de Islã, de
humana, de mulher que me contempla integralmente! Então todas as
vezes que eu tenho uma dúvida sobre esses atritos, eu converso com
ela, ela fala: ‘Sarah, leia esse texto’. E faz sentido.”
Na perspectiva dessas seis mulheres, o véu diz respeito a uma
decisão que envolve o corpo da mulher. Tanto o é que, ao tocar na
questão da vestimenta, Mag faz um paralelo com a mensagem feminista: “Meu corpo, minhas regras”.
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Ao desenvolver uma opinião sobre o feminismo, Mag expressa um
ponto de vista muito parecido — e tão dúbio quanto — àqueles já
expostos por Dunya e Melek. “Para mim, feminismo é os homens e
as mulheres terem os mesmos direitos na sociedade. Às vezes até aparecem algumas feministas defendendo as mulheres muçulmanas e eu
até já falei isso num vídeo, sabe? É uma escolha o véu. Acho que temos
que ter direito iguais, mas nós não somos iguais aos homens. Então
acho que tem os dois lados. Já teve um caso de uma muçulmana, eu
não lembro o que tinha acontecido com ela, e umas feministas foram
protestar em frente a uma mesquita sem roupa. Eu não acho que elas
vão ser levadas a sério mostrando os peitos, não sei, minha opinião.”
A estudante se referia ao protesto organizado pelo grupo Fêmen,
nas mediações da Mesquita do Brás, em abril de 2013. Com os seios
à mostra, as ativistas protestaram pela libertação de Amina, uma jovem da Tunísia que havia publicado fotos íntimas na internet e fora
reprimida e presa pelo governo tunisiano. As manifestantes também
levantaram cartazes a favor da libertação das mulheres muçulmanas.
O tom do ato foi tido como altamente ofensivo aos muçulmanos,
pela nudez das mulheres e por generalizarem a opressão na vida de
mulheres islâmicas.
Alguns dias depois do ocorrido, mulheres juntaram-se às muçulmanas que se organizaram no vão do MASP, na Avenida Paulista,
no ato em resposta ao caso Fêmen e em defesa da reafirmação dos
direitos e escolhas da mulher. Entre as 12 mulheres estava Gisele, que
por sua eloquência, foi escolhida como porta-voz do grupo. De niqab,
ela falou em nome das mulheres muçulmanas.
Ao tratar a questão feminista, Gisele explicou que existe opressão
contra as mulheres, independentemente de etnia, religiosidade,
nacionalidade ou cultura. A opressão não é algo particular e isolado,
direcionado apenas à mulher muçulmana. “O Fêmen erra em não
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construir uma ponte de diálogo com nós muçulmanas, em não
compreender nossa realidade cultural e não estabelecer um diálogo
conosco. É como se estivessem nos puxando pelo véu. Existe um
conceito errado de igualdade, como se todos tivessem que ser iguais,
uniformizados. Isso não é igualdade, é opressão! Quando uma ativista
feminista põe na cabeça que ela tem que libertar todas as mulheres
do mundo sem levar em consideração as suas peculiaridades culturais,
ela está sendo uma agente da opressão”, afirma.
Apesar do ato ter repercutido na internet e de Gisele ter dado
entrevista para uma rede de televisão aberta, ela acredita que a mensagem não ficou clara: “Nós não somos oprimidas, eu não sou a única.
A opinião pública não entendeu isso dado a simplificação das mensagens passadas pela mídia”.
Assim como Gisele, Sarah Ghuraba define a sua postura em
relação ao feminismo de maneira muito objetiva: “Eu sou uma
feminista sem rotulações feministas. Eu defendo os direitos das
mulheres, eu defendo que a mulher tem que ser autônoma, tem que
ter direitos iguais. Eu tenho essa visão, mas não sigo a ideologia dos
grupos efetivamente feministas. Têm feministas que me contemplam,
têm feministas que não”.
Tica Moreno se opõe completamente à ação do Fêmen. “Eu diria
que foi uma ação totalmente irresponsável, de fazer isso em frente à
mesquita. Quando você faz uma ação de solidariedade, estamos muito acostumadas a fazer, você tem que combinar com as pessoas se elas
querem chamar a atenção para o assunto. A gente trata sempre como
muita responsabilidade os casos de ação para chamar uma atenção
específica. Acho que não tem nada a ver o que elas fizeram.” No que
diz respeito ao conceito equivocado de igualdade, Tica concorda com
a opinião de Gisele e ressalta: “A igualdade tem que ser um princípio
organizador da nossa sociedade, mas acho que a igualdade tem que
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conseguir contemplar as diferenças e as práticas dos diferentes grupos sociais. Acho muito difícil disputar o conceito de igualdade, mas
ele é muito importante, principalmente do ponto de vista de classes”.
Questões feministas também aparecem na própria escolha pelo
véu. Na época em que decidiu usar o hijab, Dunya vivia a transição
entre infância e puberdade; segundo ela, nesse período as cantadas de
rua começaram a ser cada vez mais constantes durante o trajeto que
fazia para a escola de inglês. O fato não só a enfurecia como também
a amedrontava. Nesse caso, o lenço veio como uma proteção, como
uma forma de ter o seu corpo privado dos olhares.
De acordo com as nossas entrevistadas, a preservação do corpo
da mulher, de sua beleza, é um dos intuitos do uso do véu. Elas
acreditam que muitas vezes a vestimenta traduz um distanciamento,
principalmente dos homens — que por conduta religiosa não irão
cumprimentá-la com beijinhos — e também pode ser um escudo
contra toques e cantadas. “Um cara não vai ficar me olhando do
mesmo jeito que olha uma menina que está com uma roupa curtinha.
Não que eu ache que eu seja melhor, mas eu vejo como as pessoas
olham diferente, com maldade. Eu falo ‘nossa, dá até nojo do jeito
que as pessoas olham, sabe?’”, reforça Mag.
Esse significado específico do véu, no entanto, foi relativizado por
Tica Moreno. “O véu como proteção à cantada faz muito sentido aqui
no Brasil, por exemplo. Porque a gente tem uma realidade de permanente assédio na rua. Essa decisão de usar o véu e esse sentimento de
proteção no espaço público, eu não sei se podemos generalizar. Tem
que haver uma análise contextualizada.” A socióloga comentou ainda
a sua experiência, como mulher, de ida à mesquita em um país majoritariamente muçulmano da África. Na ocasião, a divisão religiosa
entre homens e mulheres a incomodou: “Comentavam muito que
era para não distrair os homens. Eu não consigo olhar para isso sem
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pensar como isso várias vezes também tem a ver com argumentos
que usam com a gente aqui. Que nós provocamos os homens, que
eles não conseguem se controlar porque fazemos parte de algo que
tira eles do controle; só que tira eles do controle para nos prejudicar
e nos violentar. Tenho dificuldade de entender isso só como proteção.
Acho que faz parte de uma visão que está colocada na sociedade e
gera mais poder para os homens.”
Em uma das conversas sobre uma possível leitura feminista do
véu, a professora Bianca Santana nos lembrou de que essa ideologia
fala mais sobre nós, autoras, do que sobre as nossas personagens. Com
toda a delicadeza que lhe faz singular, Bianca apontou o feminismo
como uma das lentes que norteiam os nossos olhares, fazendo com
que eles enxerguem, sim, o feminismo nessas mulheres — mesmo
que, para muitas delas, essa mesma ideologia não faça tanto sentido.
Este foi um intenso processo de entendimento sobre o outro e de
autoconhecimento.
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Hijab estampado, roupa azul celeste e sensibilidade perceptível
pelo olhar. “O que você pensa quando olha para mim?”, pergunta
Dalia Mogahed em uma de suas apresentações para o TED Talks,
disponível no YouTube e reproduzida por mais de 216 mil vezes.
“Uma mulher de fé? Uma especialista? Talvez uma irmã? Ou uma
pessoa oprimida, a quem fizeram uma lavagem cerebral? Uma
terrorista ou apenas um atraso na fila do aeroporto?”, continua ela,
com o semblante sério. “Vou dizer a vocês quem eu sou... Sou mãe,
adoro café – expresso duplo com natas à parte. Sou introvertida,
sou fanática por me manter em forma e sou muçulmana espiritual
praticante.” No decorrer dos próximos dezesseis minutos, a firmeza
de Dalia provavelmente te surpreenderá, mas certamente não mais
do que o seu testemunho como muçulmana.
De origem egípcia, mas residente nos Estados Unidos desde os
quatro anos de idade, ela se formou em engenharia química pela
Universidade de Wisconsin e é exemplo de protagonismo feminino.
Dalia fala sobre hijab, feminismo e fé, até chegar ao 11 de setembro
e, por fim, ser ovacionada de pé por todos que a assistem.
Também aos aplausos termina a apresentação de Alaa Murabit,
intitulada O que o Islã realmente fala sobre as mulheres (What Islam Really
Says About Women). De véu, a fundadora da importante organização
social A Voz das Mulheres da Líbia (The Voice of Libyan Women) afirma
reconhecer “que a única forma de assegurar a participação total das
mulheres, globalmente, é reivindicando a religião”. Para sustentar
sua tese, ela aborda a questão de gênero na sua própria crença – de
modo a ecoar nas outras doutrinas existentes. “Khadija financiou o
movimento islâmico no seu começo; não estaríamos aqui se não fosse
por ela. Por que razão não ouvimos falar nela? Por que razão não
ouvimos falar de todas essas mulheres? Por que razão as mulheres
estão a ser relegadas para posições anteriores aos ensinamentos da
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nossa fé? E por que razão, se todos somos iguais perante Deus, não
somos iguais perante os homens?”, questiona Alaa.
Depois de uma importante reflexão a respeito do assunto, em
que evidencia o fato de que todas as grandes religiões são lideradas
e moldadas por homens, ela afirma: “Em 2012 e 2013 minha
organização liderou a maior e mais difundida campanha na Líbia.
Provavelmente vocês estão a pensar como é que uma organização
de direitos da mulher foi capaz de fazer isto em comunidades que já
tinham se oposto à nossa simples existência. Usei as escrituras. Usei
versículos do Alcorão e citações do profeta”. Empoderador, não?

#CanYouHearUsNow
Esses são exemplos de como a voz da mulher muçulmana, muitas
vezes silenciada pelas mídias tradicionais, está posta e acessível no
ambiente digital. Muçulmanas como Dalia e Alaa têm muito a dizer
e, por isso, mesmo tendo alguns de seus espaços de fala negligenciados, se empoderam por meio das plataformas virtuais.
A hashtag #CanYouHearUsNow — você pode nos ouvir agora,
em português — surgiu exatamente como forma de reivindicação
contra uma das absurdas declarações do atual candidato à presidência
dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista à ABC News,
Trump comentou o silêncio de Ghazala Khan, mãe de um soldado
americano e muçulmano morto no Iraque, e deu a entender que o
Islã silenciava e oprimia as mulheres.
Mesmo com poucas youtubers muçulmanas brasileiras, Mariana
viu nela mesma a chance de abraçar um assunto tão relevante e vestir
um véu que cuidadosamente não chama de hijab — já que ela não
é fiel à religião. Viiixxxen dá continuidade ao vídeo, em que ensina
como fazer olhos bem demarcados no rosto envolto pelo lenço.
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Com menos tempo de YouTube e sendo uma das poucas blogueiras do Brasil a usar o hijab, Mag Halat opina sobre a difusão da
cultura do véu nas redes. “Acho que fora do Brasil é muito aceito, as
pessoas têm mais conhecimento sobre o que é o islamismo. Vejo muitas blogueiras e postagens americanas e inglesas”. No Blog da Mag,
página que alimenta juntamente ao canal, ela também noticia alguns
dos principais acontecimentos relacionados às mulheres islâmicas;
mas reitera o fato de que o público que a acompanha não é composto
apenas por muçulmanas.
O ambiente virtual, que em algum momento pode vir a potencializar o ódio entre usuários, também torna possível uma amistosa
relação de troca entre pessoas com vidas, hábitos e crenças diferentes.
Nele, é natural que uma blogueira espírita use o lenço em homenagem às suas seguidoras muçulmanas, da mesma maneira que uma
mulher de hijab pode vir a ser referência de beleza para aquelas que
não cobrem os cabelos com o véu.

Nas telas
Uma única rede opõe duas realidades muito diferentes e, no jogo,
uma rivalidade saudável. De um lado, uma mulher de biquíni, do
outro, uma mulher usando calças, blusas longas e hijab. Uma bola e,
aos pulos, a tentativa de um bloqueio. O contraste entre as vestimentas
das atletas tornou a imagem o símbolo da diversidade olímpica.
A primeira dupla feminina egípcia de vôlei de praia protagonizou
a icônica fotografia tirada durante uma partida contra a Alemanha;
a imagem foi amplamente replicada na mídia. Diante de um cenário
global conturbado, com direito à crise humanitária e inflamação de
discursos de ódio, os jogos de 2016 surgem como uma ponta de esperança ao mostrar que diferenças culturais e religiosas existem e
podem conviver entre si.
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“Estamos vivendo em um ambiente político difícil. Os muçulmanos
estão sendo examinados com lupa e espero mudar a imagem que as
pessoas têm das muçulmanas”, disse a atleta americana de esgrima,
Ibtihaj Muhammad, em entrevista à agência France-Presse. Adepta
do hijab, garantiu a medalha de bronze no Brasil e teve a sua história
contada para todos os que ainda não a conheciam. A participação
nos jogos olímpicos deu à atleta um espaço de fala e, em meio às
campanhas eleitorais norte-americanas, ela definitivamente não
hesitou em se manifestar. O contexto comentado por Muhammad
diz respeito à construção social acerca dos muçulmanos — tendo a
mídia um papel de influência na criação desse inconsciente coletivo.
Sarah Ghuraba criticou veemente a abordagem jornalística feita
principalmente por gigantes da mídia tradicional quando o assunto é
o Islã e a mulher muçulmana. “A galera que não é de militância, uma
galera que se alimenta de Rede Globo, eu não espero nada mais nada
menos do que a violência. É complicado.”
Quando participou do programa Encontro, apresentado por Fátima Bernardes e exibido pela Rede Globo, Mag Halat falou sobre
o uso do véu e a intolerância religiosa. Apesar da boa experiência
que viveu na televisão, não nega o receio que sentiu antes mesmo de
chegar ao estúdio de gravação. Por se tratar de uma grande emissora e ainda ser uma transmissão ao vivo, a youtuber ficou preocupada
com os futuros desdobramentos da entrevista. “No dia em que eu
estava indo, comecei a mandar mensagem pro sheikh. Às vezes, num
programa de televisão eles levam tudo para o lado mais pejorativo,
né? Mas foi super tranquilo, eles falaram muito sobre intolerância
religiosa, eu mostrei alguns lenços lá, foi muito legal”, disse com um
sorriso no rosto.
Depois da primeira participação, Mag voltou a aparecer em programas da emissora para dar dicas de beleza e esclarecimentos so124

bre o Islã. A visibilidade dada à Mag aumentou consideravelmente o
número de seguidores de seu canal, que em menos de um ano cresceu
mais de 10 mil inscritos.

Guitarrista ou muçulmana?
23 de setembro de 2014. Foi a partir desse dia, guardado com
precisão, que Gisele Marie começou a dar entrevistas para diversos
meios de comunicação nacionais e internacionais; tendo a sua história
contada e recontada por importantes veículos como BBC, Tribune,
Daily Mail, Le Monde, Folha de S. Paulo e Al Jazeera. Em São Paulo,
ela chegou a dar três entrevistas em um mesmo dia.
No entanto, Marie, que muitas vezes atrai os atentos olhares da mídia
ao tocar guitarra com o niqab, critica a forma como a maioria dos veículos lida com esse fato. Para ela, o fetichismo pela vestimenta é algo bastante superficial: “Isso é uma particularidade que é apenas minha, não
tem uma coisa a ver com a outra. Profissão: musicista. Religião: Islã”.
Vivendo a notoriedade que a profissão de musicista a agregou,
Gisele manifesta um certo incômodo com a forma como a sua imagem é retratada pela mídia. “Esse olhar surpreendente, ele parte só do
outro em direção a mim, mas não parte de mim em direção à minha
arte ou em direção ao outro.”
Retratos de Marie acompanham todas as entrevistas já concedidas
por ela. Alguns deles foram tirados enquanto ela tocava a favorita
guitarra flying V; outros aproximam o leitor dos olhos verdes e delineados da guitarrista. Nenhuma dessas leituras, entretanto, parecem
transparecer a pessoa que a própria Gisele quer ver. Os retratos são
feitos de ângulos que expõem a muçulmana roqueira e encobrem a
técnica da musicista — e isso não contenta em nada Gisele Marie
Rocha — hoje mundialmente conhecida.
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@Hijarbie, emoticons e burkini

Loira, magra, olhos claros, cintura inatingível e curvas surreais
são algumas das características atribuídas à Barbie, boneca que faz
parte do imaginário infantil de muitas gerações. No entanto, no perfil
Hijarbie do Instagram, uma nova vestimenta transformou a boneca e
a aproximou da realidade das muçulmanas.
Gerenciado pela nigeriana Haneefah Adam, o perfil já é seguido
por mais de 70 mil usuários da rede. “Vi uma lacuna ali. Nunca
tinha visto uma Barbie usando um hijab”, explicou a idealizadora em
entrevista à BBC. Além de muçulmana, Haneefah também é adepta
do hijab e criou o perfil como forma de inspirar outras meninas e
mulheres que, como ela, seguem os mandamentos islâmicos de
vestimenta. As roupas da hijarbie são pensadas e feitas pela própria
dona do perfil, que também se utiliza da diversidade na aparência das
bonecas fotografadas: são brancas, negras e asiáticas.
Mesmo com muitos seguidores e forte aceitação por parte dos
usuários do Instagram, o perfil foi mais um alvo da islamofobia. “Algumas pessoas faziam chacota da boneca e insinuavam que ela carregava uma bomba”, contou Haneefah à BBC. O fato mostra que
o espaço virtual pode ser muito incrível e democrático, na mesma
medida em que pode ser cruel e hostil.
O sucesso do perfil, expresso em números, evidencia uma grande
demanda suprimida, ou até mesmo subestimada, pela indústria global
de brinquedos. Gisele Marie, no entanto, recorda o fato de que uma
outra boneca faz a cabeça das muçulmanas há mais de 20 anos. “Eu
acho legal, eu acho que tem que ter. Mas Barbie com hijab é uma
bobeira porque tem a Fulla, que é uma boneca que vende horrores no
Oriente Médio. Ela é igual a Barbie, a Susi, mas ela é muçulmana.
Vem vários hijabs junto para você trocar.”
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Em setembro de 2016, Rayouf Alhumedhi, uma garota muçulmana de 15 anos, se tornou notícia ao criar emoticons. Depois de notar
a ausência de ícones que representassem a comunidade muçulmana,
Alhumedhi tentou contato por escrito com a Apple, mas não obteve
resposta. A garota resolveu, então, desenvolver os emoticons por conta própria. O primeiro símbolo faz referência a uma mulher de hijab,
enquanto o segundo representa um homem com o keffyieh — uma
versão masculina do traje muçulmano.
Alhumedhi, que apesar da origem saudita vive na Alemanha, divulgou a ideia por meio de uma transmissão ao vivo no site Reddit
e, em seguida, lançou uma petição no change.org. Além do abaixo
assinado, a garota também propôs a inclusão dos símbolos à The Unicode Consortium, organização que coordena o criação de códigos ao
redor do mundo.
“Unicode considera um emoji com o hijab”, anuncia manchete
do site da Fortune. De acordo com a reportagem, escrita em 2016, a
empresa cogita algumas mudanças na proposta inicial da adolescente,
mas deixa claro que todas as alterações serão feitas com o consenso
de Alhumedhi. Se aprovados, os emoticons podem chegar às telas
dos smartphones já em 2017.
Em 2015, a icônica marca de fast-fashion H&M lançou uma
campanha protagonizada por uma mulher de hijab. Com óculos redondos, piercing no nariz, véu estampado em xadrez e vestindo as
tendências mais recentes da moda, a mulher muçulmana foi retratada
como alguém que se interessa pelo tema e, sobretudo, é consumidora
desse mercado — o que, para a indústria, sinaliza não só o poder, mas
a existência dessas mulheres.
Não à toa, em janeiro de 2016 a grife Dolce & Gabbana também
lançou uma coleção de hijabs e abayas, pensada para muçulmanas que
usam as vestimentas específicas da religião. As peças de luxo vão desde
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o véu comum, até as túnicas longas e minimamente trabalhadas. Segundo reportagem da Thomson Reuters, as mulheres muçulmanas consumiram cerca de 266 bilhões em roupas e calçados no ano de 2013; a
estimativa é de que esse número aumente para 484 bilhões até 2019.
De acordo com a Vogue, até mesmo marcas intermediárias como
Tommy Hilfiger, DKNY e Mango tentaram cativar esse público com
campanhas exclusivas durante o mês do Ramadã, mas os números
evidenciaram que essas mulheres são fiéis consumidoras do mercado
de luxo. Há o risco de que, no entanto, a indústria se esqueça que nem
todas as mulheres muçulmanas podem adquirir o último modelo
lançado pelo Saint Laurent. “Tem vários estereótipos, do tipo ‘ah,
muçulmano é rico’”, relembra Mag, em tom de desagrado.
Ainda em matéria da Vogue americana, sobre a demanda das
consumidoras muçulmanas, a análise é de que as vestimentas islâmicas estão cada vez mais distantes da realidade desfilada por marcas
acessíveis ao redor do mundo — ou seja, H&M foi ousadia pura.
Os mipsters são um claro exemplo de que nem só do mercado de
luxo vivem os muçulmanos. “Nome: Mipsters, Idade: Entre 16 e 24
anos, Aparência: Como hipsters, mas muçulmanos.” A definição faz
parte de uma reportagem do The Guardian que traz vozes do movimento como forma de retratar esses jovens muçulmanos.
A proposta do movimento é “combinar o Islã ao estilo de vida urbano”, esclarece o jornal britânico. Com ar descolado e combinações
surpreendentes, os hipsters muçulmanos seguram qualquer tendência,
seja ela passageira ou não. Dos óculos espelhados ao tênis All Star, o
visual é o mais próximo do street style possível.
Já um simples traje de banho para as muçulmanas se tornou uma
polêmica para o resto do mundo. Depois da proibição do burkini nas
praias da riviera francesa, o tema eclodiu em todo o globo. Enquanto
parte do governo francês defendia a medida de restrição com base em
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argumentos dos mais diversos — que iam de higiene à proteção local —,
o mundo questionava a validade de uma medida limitante como essa.
Em 26 de agosto de 2016, a Suprema Corte francesa decidiu temporariamente pela derrubada do veto ao burkini. Mas a discussão
acerca da liberdade individual, defendida tão fortemente pela França,
permanece a todo vapor. “Por que um burkini incomoda tanto?” ou
“O que leva um governo a proibir uma vestimenta?” são só alguns dos
muitos questionamentos que ecoaram depois da polêmica. Muitas
reflexões puderam ser contempladas nos jornais de grande circulação,
o assunto foi tema de programas de auditório da TV aberta e, no rádio, era possível acompanhar os desdobramentos do acontecimento
minuto a minuto. Mas a ausência da representatividade islâmica nas
mídias tradicionais é quase certa — exceto pelas aparições esporádicas em reportagens sobre o terrorismo ou por raras matérias explicativas sobre o véu.
O caso do burkini ainda não tem um desfecho e não é com
grandes conclusões que escolhemos terminar o nosso primeiro livro.
Gostaríamos de reverberar uma reflexão partindo da perspectiva das
mulheres que usam o véu. Dar voz a seis dessas mulheres é, hoje,
a nossa forma de tornar o jornalismo um lugar mais polifônico e
menos generalizante. O nosso maior desejo é que a reflexão sobre e
entre as mulheres islâmicas prossiga, apesar de eternizada aqui.
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À esquerda:
- Centro Cultural Brasil-Turquia
- Mesa com aperitivos turcos, na visita ao
Centro Cultural Brasil-Turquia
À direita:
- Com o véu em visita à Mesquita
de São Bernardo
-Chá turco oferecido por Melek
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