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Introdução 

 O GRACIAS (Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos), coordenado 
pela professora associada da USP Dra. Francirosy Campos Barbosa, docente no 
Departamento de Psicologia de Ribeirão Preto, é protagonista do primeiro Relatório 
sobre Islamofobia no Brasil. O intuito das várias pesquisas que se somam nesse 
relatório não foi apenas constatar a existência de islamofobia, que se configura como 
“medo do Islam” e que acarreta um sentimento de ódio e/ou repúdio em relação 
aos muçulmanos e à religião islâmica (Barbosa & Souza 2022), mas também trazer 
reflexões que estão na base desse sentimento de repúdio; temas que muitas vezes 
são incluídos em uma perspectiva que projeta tão e simplesmente a “intolerância 
religiosa”, mas que a pesquisa quantitativa aqui apresentada demonstra com pre-
cisão outros pontos que se intercruzam: questões de classe, raça e gênero, além 
de proposições que envolvem posicionamentos políticos de direita conservadora 
e tradicionalista, levando ao entendimento da islamofobia enquanto um fenômeno 
complexo e multidimensional. Nesse sentido, concordamos com Aziz (2022, p. 4-5) 
sobre o processo de racialização dos muçulmanos, e que ocorre de forma global. Para 
a autora, são quatro os fatores que colaboram com esse processo: 1) a supremacia 
branca/protestante; 2) a xenofobia; 3) os orientalismos europeu e americano; 4) e o 
imperialismo americano em países de população majoritariamente islâmica.

É inegável que o pós-11/9 contribui substancialmente para o modo como o 
mundo olha para os muçulmanos, como se estes fossem inimigos do Ocidente e 
incapazes de se inserirem em outras sociedades que não fossem as de expressão 
islâmica. Tal incapacidade de assimilação levaria ao processo identificado como isla-
mização, pelo qual muçulmanas e muçulmanos procurariam alterar as sociedades em 
que se encontram, seja por um ataque oculto às instituições, seja atuando enquanto 
quinta coluna — em um movimento que a literatura (Green, 2015; Dabashi, 2011; 
Traverso, 2016) identifica como transição do “perigo vermelho” comunista para a 
“ameaça verde” islâmica. Essa perspectiva lê os muçulmanos e o Islam em um bloco 
monolítico, como se todos fossem um perigo e inexistisse possibilidade de assimi-
lação ou integração. O resultado de tal compreensão passa a ser o fundamento de 
ações que abrangem da compreensão acadêmica e midiática à política internacional: 
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invisibilizar países islâmicos e pessoas muçulmanas e suas diferenças, promovendo 
um epistemicídio cultural e cultivando o obscurantismo religioso. Por isso, também, 
essa pesquisa se faz importante, pois constrói uma análise que vai contra o pensa-
mento hegemônico que coloca sempre o-a outro-a muçulmano-a como terrorista, a 
mulher como oprimida e demais outras concepções que se faz necessário e urgente 
problematizar dentro e fora da academia.

Em verbete escrito para o Dicionário das Relações Étnico-Raciais, Barbosa 
& Souza (2022, no prelo) chamam atenção para que, apesar da imagem negativa 
pós-11/9 do Islam, houve um considerável crescimento de fiéis à religião, sendo que 
as reversões ocorreram em proporção inimaginável devido à divulgação contrária 
aos pressupostos da religião islâmica. Barbosa (2017), em sua tese de doutorado, 
reflete que as comunidades islâmicas brasileiras tiveram que se abrir para construir 
um diálogo maior com a sociedade, dessa forma atraindo mais pessoas ao Islam. O 
caráter étnico, árabe da religião continua sendo a tônica das representações sobre 
os muçulmanos; todavia o fato é que mais pessoas passaram a ter conhecimento da 
complexidade das populações muçulmanas — vide a inclusão da Revolta dos Malês2 
em livros didáticos (Costa, 2016) — e, portanto, a islamofobia não deve deixar de ser 
lida como um movimento de reação à(s) existência(s) islâmica(s), possuindo dimen-
sões econômicas, históricas, sociológicas, psicológicas, culturais, legais e políticas.

Sobre a conceituação do termo islamofobia, Barbosa & Souza (2022) apontam 
não ser algo simples academicamente, uma vez que essa conceituação dependerá da 
área de conhecimento que investiga o fenômeno. Barbosa, por ser antropóloga, por 
exemplo, considera enquanto islamofobia aquilo que o interlocutor atribui como sendo 
islamofobia: uma piadinha sobre mulher-bomba, sobre ser terrorista por carregar 
uma mochila sem que saibamos o que tem dentro — tais são casos indicados como 
frases islamofóbicas. As atitudes negativas indiscriminadas ou emoções dirigidas 
ao Islam ou aos muçulmanos são elementos que, se indicados pelos sujeitos que 

2 Para saber mais sobre a Revolta do Malês, conferir documentário produzido pela professora Francirosy 
C. Barbosa: Allah, Oxalá na trilha Malê (2015/LISA/USP).

sofrem essas agressões, são sim islamofobia, e é dessa forma que a pesquisadora 
vem ouvindo seus e suas interlocutores-as.

No questionário aplicado aos interlocutores dessa pesquisa quantitativa, havia 
espaço para comentários sobre o que sofriam. Alguns trazem relatos como:
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No trabalho sempre tem uma pessoa aleatória fazendo comentários islamofóbicos (meio 
médico) do tipo “por que sua gente gosta de matar as pessoas?”, “por que sua religião 
incentiva o terrorismo?”, “sua esposa não se converteu porque é difícil para mulheres, 
né?”, “seu Deus não gosta de mulheres né?”, “não entendo nada da sua religião, mas 
eu sou uma pessoa muito crítica e jamais aceitaria a forma como sua religião trata as 
mulheres”.

Esses comentários e outros que serão possíveis destacar nesse relatório 
demonstram ora um desconhecimento da religião islâmica, ora um conhecimento 
enviesado ou condizente com os processos de racialização dos muçulmanos citado 
acima, em Aziz (2022), e principalmente o desconhecimento e distorção de como a 
religião trata as mulheres, projetando estereótipos sobre os modos de ser islâmico 
e deslegitimando as leituras e proposições de muçulmanas e muçulmanos sobre a 
sua própria fé que não se adequam a essas projeções. É interessante observar que 
quando se trata de violência de gênero, as interpretações estão sempre atreladas à 
religião e não necessariamente ao machismo estrutural, ao patriarcado que há em 
todas as sociedades, independentemente de religião, da cultura etc., levando a uma 
identificação imediata entre Islam e misoginia, e que diz respeito mais aos aspectos 
citados anteriormente do que à fé em si, como se o machismo e a misoginia fossem 
algo propriamente islâmico.  Não se pratica o Islam fora de um contexto histórico, 
social e econômico que promove o machismo e a misoginia — e isso se reflete nas 
vivências de muçulmanas-os de diferentes formas.

Atualmente, a pesquisadora do GRACIAS realiza, como bolsista produtividade 
CNPq, uma pesquisa sobre Narrativas Islamofóbicas no Brasil. Esse projeto de pes-
quisa busca identificar e compreender a construção de narrativas sobre islamofobia 
e as variadas formas de responder a elas pela comunidade muçulmana. Pergunta-se 
nesse projeto se seriam as mulheres muçulmanas o principal alvo de discriminações, 
principalmente se estas fazem uso do lenço islâmico (hijab, ou qualquer outra vesti-
menta que as identifique como muçulmanas), ou se configuram-se outros aspectos 
dessa rejeição ao Islam e aos muçulmanos como o uso da barba pelo homem, sobre-
nome de origem árabe, entre outros — tais agentes sociais invariavelmente asso-
ciados aos estereótipos de terroristas, radicais, fundamentalistas. Essas indagações 
são também evidenciadas na pesquisa quantitativa e somam-se substancialmente 
ao comentário acima destacado. A religião do ponto de vista de muitas pessoas 
não-muçulmanas é opressora da mulher, e o exemplo disso são as vestimentas que 
elas usam. A hijabofobia está presente no discurso das pessoas que atrelam o uso 
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do hijab à violência e opressão à mulher muçulmana. Barbosa (2022) considera que 
a hijabofobia expressa o medo, o receio e o horror que as pessoas têm em relação 
às mulheres muçulmanas que usam hijab, a ponto de cometerem violências verbais 
e físicas em espaços públicos e privados.

Outro membro do GRACIAS que vem realizando uma pesquisa para o seu 
doutorado em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras da UNESP de 
Araraquara é Felipe Freitas de Souza. Em suas últimas pesquisas, o autor identifica 
que a islamofobia é um fenômeno global atrelado principalmente à ascensão da extre-
ma-direita no mundo e que se manifesta contemporaneamente no Brasil juntamente 
com o fenômeno do bolsonarismo (Souza, 2021; 2022). Nesse sentido, o que acontece 
no Brasil é semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, 
na Hungria: a islamofobia é parte do repertório das direitas na atualidade de modo 
semelhante ao que foi o antissemitismo no passado. Enquanto fenômeno global, a 
islamofobia terá então como padrão a utilização das muçulmanas, dos muçulmanos e 
do Islam como elementos retóricos para a defesa de pautas autoritárias, conservadoras 
e tradicionalistas — o que se opõe às propostas de uma sociedade multicultural e 
plural. Para o pesquisador, a islamofobia não se resume à sua dimensão discursiva, 
mas é uma dimensão estruturante das experiências de não-muçulmanos e de pessoas 
muçulmanas, sendo as suas manifestações discursivas um aspecto verbalizado que 
não esgota as violências que muçulmanas(os) vivem ao redor do mundo.

Em estudo recente, Souza (2022) afirma que a islamofobia pode não ser o 
principal elemento das ideologias de extrema-direita no Brasil, mas que a aceitação 
de violência contra muçulmanos constela nesse ideário, influenciando-o e caracteri-
zando-o. Já a racialização de árabes e não-árabes devido à profissão do Islam, como 
Karam (2009) e Caixeta e Castro (2020) apontam sobre o Brasil, e que Aziz (2022) 
explana no caso dos Estados Unidos, também se reflete no presente relatório. Con-
siderando-se os diacríticos árabes e as respostas colhidas nesse relatório, mesmo 
muçulmanos revertidos vivenciam experiências de violências físicas e simbólicas 
devido às suas aparências, pessoais e online, remeterem a características árabes que 
reportam ao Islam — apesar de árabe e muçulmano não se referirem, em absoluto, 
às mesmas coisas.

A importância de um relatório como o presente está, além da realidade que 
desvela, em integrar um esforço global em compreender o fenômeno da islamofobia. 
Desse modo, frisamos que esse relatório deve muito em sua intencionalidade e origens 
aos relatórios pregressos e de outros contextos. O primeiro deles, Islamophobia: A 
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Challenge for Us All (“Islamofobia: Um Desafio para Todos Nós”), produzido pelo The 
Runnymede Trust, é de 1997 (portanto pré-11/09), e já identificava problemáticas 
que se aprofundaram ao longo do tempo, principalmente as leituras fechadas sobre 
o Islam e os muçulmanos, como a de que muçulmanos formam um bloco monolítico, 
que são inimigos do Ocidente, dentre outras apreensões preconceituosas e redu-
cionistas. Pode-se afirmar que o relatório citado inaugura uma série de relatórios, 
cada qual com sua própria metodologia e intencionalidade, que se seguiram por 
diferentes instituições: o CAIR (Council on American-Islamic Relations, “Conselho 
de Relações Americanas-Islâmicas”), Tell MAMA (Measuring Anti-Muslim Attacks, 
“Mensurando os Ataques Anti-Muçulmanos), CCIF (Collectif contre l’islamophobie 
en France, “Coletivo Contra a Islamofobia na França”), a European Union Agency 
for Fundamental Rights (“Agência da União Europeia para Direitos Fundamentais”), 
Hope Not Hate (“Esperança, Não Ódio”); European Network Against Racism (“Rede 
Europeia Contra o Racismo”), Musulmanes contra la Islamofobia (“Muçulmanos 
contra a Islamofobia”). Sucedem ao relatório do The Runnymede Trust os relatórios 
de todas essas instituições e que identificam como a islamofobia tem sido normali-
zada, difundida e mesmo estimulada por diferentes agentes sociais de maior ou de 
menor expressão, integrantes ou não do Estado. Embora o corpus sobre a relação 
entre islamofobia e saúde mental seja ainda incipiente no campo científico no Brasil, 
pesquisas realizadas no contexto estadunidense sugerem que a islamofobia está 
negativamente associada à saúde mental e ao acesso aos serviços de saúde, ou 
seja, a vivência de um episódio de discriminação e/ou violência provoca um aumento 
nos índices de depressão/ansiedade de muçulmanos-as e dificulta o seu acesso ao 
equipamento formal de cuidado (Martin, 2015; Inhorn & Serour, 2011). Além disso, 
mulheres muçulmanas que fazem uso do hijab relatam que sua vestimenta tende a 
influenciar a qualidade da assistência que recebem: sentir-se ignorada, excluída e 
desrespeitada pelo profissional de saúde são as queixas mais frequentes (Samari, 
Alcalá & Sharif, 2018). O trabalho de Awan e Zempi (2015), entrevistando muçul-
manas e muçulmanos vitimados por agressões no espaço físico e no espaço virtual, 
também aponta os prejuízos psicológicos que as vítimas dessas agressões vivenciam, 
o que deixa em aberto a questão de como a islamofobia influencia na prática do Islam 
pelos indivíduos e comunidades.

Importante destacar que, historicamente, os-as muçulmanos-as vêm sendo 
negligenciados da produção acadêmica da área da saúde, em particular da lite-
ratura psicológica brasileira (Molina & Pasqualin, 2022; Paiva & Barbosa, 2021). 
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Embora a religião seja um determinante social de saúde, é certamente um dos 
mais invisibilizados (Padela & Zaidi, 2018; Idler, 2014): mesmo entre os estudos já 
realizados, os dados encontrados nas pesquisas com muçulmanos-as demandam 
um olhar crítico, visto que ocasionalmente são usados com a finalidade de refor-
çar estereótipos e patologizar tanto os comportamentos dos indivíduos religiosos 
quanto as próprias crenças islâmicas (Amer & Bagasra, 2013). Posto isso, ressal-
ta-se de imediato o alerta ético direcionado aos pesquisadores e profissionais de 
saúde para que não reproduzam em suas práticas ante os-à muçulmanos-as os 
discursos islamofóbicos circulantes.

Esse conjunto de dados leva à constatação de que a islamofobia também é 
um caso de saúde pública (Ali & Awaad, 2019; Samari, Alcalá & Sharif, 2018) e, 
considerando que o Islam é a segunda maior religião do mundo e a que cresce de 
forma mais veloz, essa tende a ser uma questão que demanda ponderação global. 
Consoante Samari (2016), a relação islamofobia-saúde é multidimensional: atua em 
nível individual, pois muçulmanos e muçulmanas sentem individualmente os seus 
efeitos; em nível interpessoal, visto que a discriminação interfere em suas relações 
pessoais e em seus processos de socialização; e em nível estrutural, levando os 
muçulmanos a serem negligenciados das políticas públicas e institucionais. Haque 
(2004) aponta que o preconceito e a discriminação que os-as muçulmanos-as sofrem 
relaciona-se diretamente com os estressores psicossociais prevalentes nos distintos 
contextos em que estão inseridos.

O presente relatório objetiva contribuir com informações sobre a situação das 
pessoas da fé islâmica no Brasil e as agressões, simbólicas e físicas, que vivenciam. 
São diferentes as perspectivas teóricas que podem ser mobilizadas para a leitura 
desses dados: Antropologia, Sociologia, Direito e Psicologia Social. Não se esgotam 
as interpretações nesse relatório e espera-se que os dados aqui contidos possam 
auxiliar outras pesquisas e intervenções realizadas pela comunidade muçulmana 
para a diminuição ou erradicação desse sentimento anti-Islam, assim como a difusão 
nas mídias para melhor interpretação do fenômeno.

Com base nos relatórios supracitados e nas pesquisas coordenadas por Barbosa 
no âmbito do GRACIAS é que resolvemos somar esforços para construir uma pesquisa 
quantitativa que demonstrasse algumas hipóteses que tínhamos, principalmente em 
relação às mulheres muçulmanas revertidas como vítimas de ataques contínuos, 
assim como o entrelaçamento de sinais de muçulmanidades expressos por roupas e 
adereços de conotação árabe-islâmica. As hipóteses sobre a islamofobia on-line, ou 
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No entanto, o número alcançado já demonstra as hipóteses que levantamos e 
reforça que, em geral, quem sofre mais violência é quem mais se dispõe a participar 
de uma pesquisa sobre o tema. Nesse caso, são as mulheres revertidas. Dessas 
mulheres, 71% usam o hijab (véu islâmico) em comparação com muçulmanas nas-
cidas (59%) e relatam sofrer mais preconceito contra a religião do que muçulmanas 
nascidas. Chama atenção que a maioria dos participantes, tanto homens quanto 
mulheres, possuem ensino superior, o que leva às hipóteses de que a pesquisa 
atingiu uma população mais “intelectualizada” ou que podemos considerar que a 
maioria dos muçulmanos têm a escolaridade mais alta que a média brasileira. Entre 
os comentários de homens muçulmanos nascidos, são observadas ideias minoritárias 
de que “o comportamento do muçulmano irá ditar como ele será tratado”, sendo que 

cyber islamofobia, também se confirmam, demonstrando que o espaço virtual é uma 
das novas frentes de ação dos islamofóbicos. Para isso, construímos um questionário 
pelo Googleforms com perguntas que visavam a captar as apreensões da comunidade 
muçulmana brasileira, divulgado nas redes e grupos diversos da comunidade islâmica. 
Ao todo, 653 (seiscentas e cinquenta e três) pessoas responderam ao questionário 
entre os meses de fevereiro/2021 e o término do Ramadan de 2021 (maio/21). O 
objetivo era que em torno de 1000 muçulmanas-os respondessem ao questionário; 
entretanto, não conseguimos alcançar essa meta, o que demonstra também a difi-
culdade de acessar as pessoas, mesmo pelo meio virtual. O auxílio para a difusão 
da pesquisa deu-se principalmente por iniciativas individuais.



12
I RELATÓRIO DE 
ISLAMOFOBIA NO BRASIL

alguns negam a ideia de que exista islamofobia, o que mostra a resistência de parte 
da comunidade em reconhecer que exista essa prática no Brasil.

Enquanto alguns homens relatam essa “não existência” da islamofobia, mulhe-
res narram agressões físicas, sexualização, perda de oportunidades de trabalho e até 
mesmo a recusa em utilizar o hijab por desenvolvimento de transtornos psicológicos 
devido aos constrangimentos causados pelo preconceito com a religião. No caso de 
muçulmanas revertidas, é apresentado inclusive constrangimento por homens com 
quem já tiveram contato íntimo e que as constrangem após a sua reversão. Em relação 
aos sentimentos demonstrados, tanto homens como mulheres que apresentam ter 
sofrido a islamofobia relatam o sentimento maior de raiva, desânimo, inferioridade e 
tristeza. Entretanto, em sua maioria não há procura por serviços de saúde mental para 
lidar com tais sentimentos. Em termos de relatos de sofrimento psíquico, tanto de 
homens quanto mulheres, identificamos pelas respostas essa tendência que Awan e 
Zempi (2015) já identificaram no Reino Unido. Assim, pode haver o questionamento do 
porquê não há uma procura extensiva desses serviços nem de procedimentos legais 
contra os opressores. Será que no Brasil as queixas das pessoas muçulmanas seriam 
legitimadas por nossas instituições de saúde e de justiça? A maioria não faz Boletim 
de Ocorrência e tampouco procura meios legais para se defender da violência sofrida. 
Nesse sentido, a violência contra essa minoria não aparece institucionalmente, mas 
toma corpo nos relatos que ineditamente recolhemos.

O relatório que se segue apresenta duas partes subdivididas: Homens e 
Mulheres — sendo os homens nascidos muçulmanos e os homens revertidos; as 
mulheres nascidas muçulmanas e as mulheres revertidas. Importante ressaltar que 
a comunidade brasileira, tendo sido formada majoritariamente por árabes, tem na 
categoria de “nascidos” essa população. Entretanto, sabemos que no Brasil há outros 
grupos como africanos, turcos, persas, paquistaneses que também expressam o 
Islam em seu meio familiar. 
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1. Respondentes homens

1.1 Muçulmanos nascidos
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Sobre os homens nascidos na religião, podemos destacar que os respondentes 
variam de 18 a acima de 60 anos, com pequeno destaque de homens entre 46 e 
50 anos, a maioria com ascendência árabe, que vivem na região sudeste, em torno 
de 51%, com escolaridade em nível superior, com pós-graduação. A faixa salarial 
destaca que 33% recebem entre 4 e 10 salários-mínimos, 25% acima de 10 salá-
rios-mínimo. Metade dos respondentes são casados e com filhos, seguindo a tradi-
ção sunita em sua maioria. Sobre discriminação em relação aos sobrenomes árabes 
houve empate: metade afirma que já foi discriminada e a outra metade relata que 
não; no entanto, quando se refere à discriminação étnico-racial esse número cresce. 
A grande maioria não usa no cotidiano as roupas tradicionais de seus países, que 
em geral são atreladas ao Islam. Essas vestimentas “islâmicas”2 são sinais diacrí-
ticos que demarcam a muçulmanidade. Alguns homens relataram que usam essas 

2 Aqui, o que estamos chamando de vestimenta islâmica, na verdade, são vestimentas tradicionais ára-
bes, africanas etc. que simbolizam, de alguma forma, tratar-se de muçulmanos. Mas vestimenta islâmica 
masculina é aquela que cobre o peito e a parte íntima. Para entrar na mesquita, por exemplo, um homem 
deve estar de camisa/camiseta e calça comprida.
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roupas “árabes” com sentido religioso quando participam da oração de sexta-feira 
(Salat Jummah) ou eventos islâmicos configurados como atividades religiosas. Mais 
da metade dos homens nascidos na religião já sofreram constrangimento por causa 
do pertencimento religioso.

1.2 Muçulmanos revertidos ao Islam
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Falas sutis por parte dos preconceituosos podem ter um impacto muito forte 
na vida de mulçumanos, tendo em vista que, mesmo com um tom positivo, o pre-
conceito implícito pode estar em qualquer fala de qualquer pessoa, seja dentro do 
núcleo familiar, seja em ambiente social e público. Esse tipo de sutileza pode con-
figurar uma forma de microagressão, como o endosso de estereótipos religiosos, 
a atribuição de exotismo, o entendimento de que o pertencimento religioso é uma 
forma de patologia, assumir que a identidade muçulmana é um desvio da norma ou 
que a própria identidade religiosa do não-muçulmano deve ser a norma e mesmo a 
negação do preconceito (Souza, 2018). Consequentemente, com base nessa breve 
explicação nota-se uma fala com tom positivo, porém com uma sutileza implícita 
fazendo referência a um estigma socialmente construído por episódios de microa-
gressão ao longo de sua(s) história(s).

A relação com a família, principalmente a de cunho conflituosa, aparece nos 
comentários de alguns revertidos; porém, de acordo com o gráfico, nota-se que a 
maioria dos entrevistados não passou pelos problemas e teve uma mudança tranquila, 
sem conflitos com familiares. Por sua vez, outros afirmam que a relação se tornou 
difícil, mas foi mudando gradativamente, o que demonstra que tornar-se muçulmano 
não é um processo sem contradições ou conflitos.

Comentário ouvido 
por um mulçumano 
que remete a uma 
neutralidade, porém 
com uma sutileza 
negativa implícita ››

Preconceito implícito

eu gosto do que vocês 
homens bomba fazem, tem 
que fazer mesmo.
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Comentário que remete à 
dificuldade de reversão ››

Minha companheira é libanesa 
cristã e não aceitou a minha 
reversão. Estamos separados.
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Sobre os homens revertidos, podemos destacar que 37,5% são revertidos 
há mais de 10 anos e 35,7% têm entre 1 e 5 anos de reversão, demonstrando que 
o fluxo de reversões permanece. A idade dos respondentes varia de 18 anos a 
mais de 60 anos, destacando-se homens entre 36 e 40 e 41 e 45 anos. Sobre sua 
ascendência, destacam-se as de origem europeia, africana e árabe, nessa ordem. A 
região sudeste apresenta metade dessa população, o que revela uma significativa 

COTIDIANO DOS INDIVÍDUOS QUANTO ÀS VESTIMENTAS ISLÂMICAS

Situação 1: Uso taqiyah, mas não rotineiramente.

Situação 2: Não necessariamente estas vestimentas, mas em geral a indu-
mentária afro asiática (gola padre manga longa).

Situação 3: Às vezes.
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presença muçulmana nessa região do país. A escolaridade, diferentemente dos nas-
cidos, apresenta dados como ensino superior incompleto (28,6%) e pós-graduação 
(26,8%). O salário, comparativamente, é mais baixo que o dos nascidos muçulmanos, 
sendo 29,7% de 1 a 3 salários-mínimos, 28,8% de 4 a 10 salários-mínimos e 17% 
desempregados (importante lembrar que a pesquisa foi aplicada durante a pandemia 
da COVID-19 de 2021). Chama atenção que 39% são casados e com filhos, e 38% 
não são casados e não têm filhos, uma proporção parecida em relação aos nascidos. 
Dos respondentes, a maioria é sunita, uma proporção maior que os nascidos que 
responderam ao formulário. Em se tratando da relação com a família após a reversão, 
22,3% relatam que a reversão a dificultou, enquanto 30% reportam dificuldades na 
relação com os amigos. Sobre a vestimenta tradicional, 42,9% usam quando vão à 
oração de sexta-feira e 54,5% apontam constrangimento por causa de vivenciarem 
publicamente a religião. 

1.3 Homens muçulmanos revertidos que NÃO sofreram 
islamofobia
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Para as próximas perguntas:
1 - Concordo muito
5 - Discordo muito
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Sobre homens nascidos e revertidos ao Islam que dizem não sofrer islamofobia, 
podemos destacar que a grande maioria não perdeu emprego nem oportunidades 
por causa da religião, e que mais da metade tem uma relação de respeito com os 
colegas. Na universidade/escola, não apresentam esse tipo de problema e uma parte 
se sente respeitada, além do apontamento de que muitas pessoas nesses ambientes 
querem saber sobre a religião. Tal afirmação, a de não terem vivido a islamofobia, 
deve ser compreendida como “não terem vivenciado situações de violência direcio-
nadas contra eles”; coloca-se isso, pois se lermos a islamofobia não enquanto um 
“discurso de ódio”, mas enquanto uma estrutura que condiciona as relações sociais, 
qualquer muçulmana ou muçulmano vivencia(ou) a islamofobia enquanto ela não 
for eliminada — algo semelhante ao que pessoas negras vivem quanto ao racismo 
estrutural.

Quando perguntado qual é a denominação religiosa dos conhecidos que 
mais o aceitam, destacam-se os católicos com 27,7% e o número mais baixo é o 
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de evangélicos, com 7,4%. Quando perguntado qual grupo religioso mais os dis-
crimina, destacam-se os evangélicos com 35,1%, e a maioria (+ 60%) diz não ter 
esse problema. 

Considerando a numeração de 1 a 5 – a maioria destacou 3 quando se refere 
a ter medo dos muçulmanos, isso gerou 34,4%; quando se refere a como o Islam 
é representado na mídia, a maioria notificou 1 e 2, que correspondem a 33,7% e 
25% dos participantes. Sobre se os brasileiros temem o Islam e os muçulmanos, 
o número indicado foi 3 (32,3%), do mesmo modo em relação à ameaça à cultura. 

1.4 Homens muçulmanos nascidos que sofreram islamofobia
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Como os dados deixam entrever, as violências sofridas por homens nascidos 
e revertidos acontecem em sua maioria na rua (54,5%), muitas vezes devido à 
roupa que usam, seguido do ambiente de trabalho, universidade e em sua casa após 
a reversão. Essas violências são em sua maioria verbal (82%) e moral (48,6%). 
Chama atenção que 26,4% dos revertidos sofrem algum tipo de constrangimento 
em sua residência por conta da sua aceitação ao Islam, o que demonstra desde o 
desconhecimento da religião por parte da família até um conhecimento enviesado que 
encara nos muçulmanos um Outro com o qual não há espaço para contemporização, 
cabendo apenas a recusa e, em casos extremos, a eliminação

No Brasil, tudo aquilo que se difere dos padrões europeus e norte-americanos 
é visto com olhares inadequados por parte da população, seja pela religião, seja pela 
vestimenta característica. Muçulmanos (revertidos e/ou nascidos) carregam o estigma 
dos episódios de 11 de setembro de 2001, ou seja, todos que têm características que 
remetem às populações muçulmanas são considerados errados, passíveis de serem 
ofendidos independente do ambiente onde essas pessoas estejam. Tais ofensas/
violências são feitas de forma verbal, principalmente, mas também de forma física 
e moral. Consequentemente a isso, listamos comentários de homens muçulmanos, 
sejam eles nascidos, sejam eles revertidos, que sofreram algum tipo de violência 
decorrente de sua religião, os lugares onde ocorreu a violência e também a relação 
que o preconceito tem com o indivíduo de acordo com a sua percepção. Analogamente 
a isso, dividimos os comentários a partir de alguns tópicos como: I) Agressões que 
remetem à agressão verbal: que envolvem comentários preconceituosos de forma 
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implícita e explícita, seja pela própria família em algum evento festivo, seja em luga-
res públicos com pessoas desconhecidas; II) Reversão: violência a todos aqueles que 
antes não eram muçulmanos e, por decisão própria, decidiram se reverter ao Islam; 
III) Ser árabe: que remetem às dificuldades de ter aparência árabe em um país majo-
ritariamente cristão; IV) Terrorismo/alteridade: relação do indivíduo ao terrorismo e o 
não respeito à natureza do outro; V) Hijab/taqiya: violência com a vestimenta carac-
terística das populações mulçumanas; VI) Espaço público: toda violência exercida 
em lugares públicos; VII) Discriminação no trabalho: dificuldades encontradas no 
mercado de trabalho e nas áreas profissionais por parte dos praticantes do Islam; 
VIII) Academia/universidade: diferentes tipos de violências nos espaços acadêmicos 
ou relacionados à universidade. 

Para melhor compreensão da leitora ou leitor, listamos, abaixo, expressões 
usadas pelos respondentes nos espaços reservados para comentários e que utilizamos 
para as nossas reflexões e análises sobre como acontecem o que eles compreendem 
como islamofobia.

AGRESSÃO VERBAL

Situação 1: A grande maioria se tiver um mínimo de intimidade, ou até sem, 
vai soltar a piada de “Vê se não me explode”, e ele/ela mesmo/a ri dela.

Situação 2: Comentário xenófobo: Se aqui os brasileiros não tem o suficiente, 
vocês vêm pegar as nossas chances.

REVERSÃO

Situação 1: Sou o primeiro muçulmano da minha família. Fui católico quando 
criança e da adolescência aos 38 anos evangélico (De uma igreja bem tradi-
cional). Comecei a ir a uma Mesquita e ler o Alcorão escondido. Passei por um 
processo de depressão séria. Achei conforto e racionalidade em tudo que ouvi, 
li e vi no Islã. Era um dos líderes da igreja e não me encaixava mais. Passei a 
perceber que tudo o que eu dizia lá tinha mais a ver com o Islã do que com o 
próprio cristianismo. Ganhei algumas publicações incluindo o próprio Alcorão 
(traduzido e na versão Pocket). Foi uma quebra imensa de paradigmas. Fiz a 
shahada na Mesquita Brasil em janeiro de 2020 mesmo sem o apoio de ninguém. 
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Situação 2: No início da minha reversão minha esposa mostrou grande repulsa 
à religião, disse que eu mudaria tudo, que agora deixaria um “de m*” ditar 
minha vida, que eu não sabia no que eu estava me metendo. 

Situação 3: Mãe não aceita bem e faz críticas sempre que pode. 

Situação 4: Quanto à família (pai e irmãos), ouvi coisas tipo “virou homem 
bomba”, “estou preocupado com ele (falando com minha esposa)”, “você sempre 
foi muito obediente né”, “e aquela vez que você bebeu, as namoradas... agora 
é santo”, “sua religião não cabe no Brasil, a cultura é muito diferente.

Situação 5: Foi demais pra mim assim que reverti. Mas a paz, a gratidão e o 
propósito que encheram meu coração me protegem, como escudo. Na verdade 
foi Deus o tempo todo. Estava enfrentando também o luto do falecimento da 
minha mãe e o estresse/assédio da residência médica... comecei terapia alguns 
meses depois da minha reversão e foi muito importante.

Situação 6: Racismo religioso extremo pela mãe e zombaria enquanto reci-
tando Salat no trabalho.

Situação 7: Em casa estou conseguindo que a esposa aceite a religião. No 
trabalho as pessoas vêem com curiosidade e, às vezes, com preconceito.

Situação 8: Comentários sarcásticos contra a religião. Pessoas do meu círculo 
íntimo faziam piadas sobre a religião e sobre meu novo modo de viver a vida, 
principalmente.

Situação 9: Procuro manter a discrição na minha prática religiosa.

Situação 10: Pessoas (colegas e conhecidos) ao saber que sou muçulmano muda-
ram tratamento, frequência nas conversações e passaram a me tratar diferente, 
demonstrando desconforto com minha presença e que não sou bem vindo em 
alguns círculos. Em alguns casos fizeram piadinhas discretas e outras nem tanto.

Situação 11: Porque parei de fazer uso de bebida alcoólica.

SER ÁRABE

Situação 1: Quando me perguntam de onde eu sou? Falo: sou árabe! Eles 
falam: homem bomba ou terrorista. Sinto muito constrangimento, mas não 
me importo. Sempre fui assinalado como ótimo Hidrógrafo, porém, após me 
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TERRORISMO / ALTERIDADE

Situação 1: A 1a vez há muito tempo: disseram que os muçulmanos/ Árabes 
eram terroristas e todos deveriam morrer.

Situação 2: O professor disse ao meu filho que o Islam não tem lógica.

Situação 3: Minha esposa foi chamada de terrorista, eu fui chamado de homem 
bomba.

Situação 4: Durante o jejum de Ramadã me foi oferecido de forma insistente 
carne de porco. Da mesma forma é dificultada a realização da salat, apesar de 
ser servidor concursado.

Situação 5: Piadas, (brincadeira), comentários xenofóbicos em geral.

Situação 6: Recebi irmãos dawas no trabalho e as pessoas ficaram incomodadas.

Situação 7: A violência em sua maioria parte dos praticantes evangélicos que 
querem impor a todo custo os pensamentos deles... não a respeito por parte 
desses irmãos.

Situação 8: Uma pessoa da faculdade fez piadas sobre terrorismo.

Situação 9: Costumam ser dos que conhecem meu nome e religião... Asso-
ciando com grupos terroristas ou algum tipo de fantasiosa necessidade que 
um muçulmano tem de explodir-se.

verem orando e após confirmarem que sou muçulmano, perdi alguns trabalhos 
e outros empresas simplesmente nem se comunicam mais comigo. Já houve 
homem puxando arma pra mim por eu ter defendido minha esposa na rua.

Situação 2: Só pelo fato de ter um nome árabe, sofri muito preconceito no Sul 
de SC, cada pessoa conhece meu nome, ela vai me perguntar se sou brasileiro 
ou não, da onde eu sou? E sobre islã e guerras na Arábia e frase sobre homem 
bomba.

HIJAB / TAQIYA

Situação 1: Arrancaram o hijab da minha filha;

Situação 2: Existe a discriminação com as roupas percebi isso nas dawas. O 
simples uso de uma taqiyah pode despertar preconceitos em alguns lugares. 
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ESPAÇO PÚBLICO

Situação 1: Eu estava lendo o Alcorão no ônibus e uma senhora estava sentada 
ao meu lado me encarando e no início eu não dei bola. Quando olhei ela me 
perguntou se “esse era o nosso livro sagrado”, “se a gente não acreditava em 
Jesus como salvador e Deus etc.” e eu fui respondendo educadamente, mas as 
perguntas não pararam e começaram a me incomodar porque se alguém está 
com uma bíblia no ônibus ninguém pergunta, mas agora por eu estar lendo 
o Alcorão veio alguém me importunar. E perguntava de uma forma enfática, 
diria até meio com medo. Perguntou pra mim por “nós” ‘não comemos carne 
de porco’ etc. Foi bem desagradável.

Situação 2: Fui constrangido por jejuar durante o ramadã. 

Situação 3: A maioria do preconceito vem de ideias criadas pelas mídias, 
as pessoas confiam em informações da mídia como verídicas mesmo sendo 
erradas ou sem fundamento.

Situação 4: Estava andando na rua junto ao Sheik, estávamos indo pra Mes-
quita e vi o comportamento de várias pessoas comentando palavras como 
homem bomba, bin Laden.

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO

Situação 12: Quando trabalhei no T.I das lojas Renner sofria discriminação por 
parte dos colegas, era chamado de terrorista e outras palavras ofensivas. Quando 
Israel começou a bombardear Gaza, esses colegas levaram balões e confetes 
para jogar na nossa sala, quando alguém perguntou o motivo dos balões e 
confetes eles disseram que os balões representam os mísseis israelenses e os 
confetes são as crianças palestinas voando pra cima pelas explosões. Eu pedi 
que eles parassem com isso, mas fui demitido. Outra coisa que aconteceu foi 
na minha casa, meus vizinhos mandavam seus filhos jogarem pedra na minha 
casa, ofender a mim e minha família, eles faziam baderna na frente da minha 
casa apenas para nos atormentar, como eu não fazia caso eles começaram a 
tentar fazer violência física, foi quando tive que chamar a polícia por que esses 

2 Na situação 1, podemos destacar que há alguns ilícitos civis/trabalhistas e crimes acontecendo ao 
mesmo tempo, assim como no relato seguinte. O racismo está bem claro, assim como discriminação no 
ambiente de trabalho — os quais levam a consequências diferentes (indenizações trabalhistas e civis e 
penas de natureza criminal).
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ACADEMIA / UNIVERSIDADE

Situação 1: Minha orientadora de mestrado disse, ao ser aprovado em um 
programa de extensão em universidade americana, que eu deveria fazer a 
barba, não falar que sou muçulmano e se necessário mentir se quiser ter 
alguma carreira em pesquisa.

Situação 2: Eu fui humilhado por um professor na Universidade e falei que não 
discutirá este assunto com ele na frente das pessoas por questão de respeito 
e ele continuou me dizendo que eu não estava ali para aprender engenharia 
civil e sim para destruir prédios então eu o chamei de ignorante insensato e sai 
da sala e fui direto para sala do reitor da Universidade e falei para a secretaria 
se não quiser que eu processe a Universidade que eu tenha imediatamente 
uma palavra com o reitor assim ela o chamou e contei a ele todo o ocorrido. 
Então foi chamado imediatamente o professor no qual quando me viu na sala 

vizinhos tinham amigos traficantes e fiquei preocupado com minha família. No 
fim tive que sair de lá e colocar minha casa pra alugar. 

Situação 2: No trabalho sempre tem uma pessoa aleatória fazendo comentá-
rios islamofóbicos (meio médico), do tipo “porque sua gente gosta de matar 
as pessoas”, “porque sua religião incentiva o terrorismo”, “sua esposa não se 
converteu porque é difícil para mulheres né”, “seu Deus não gosta de mulheres 
né”, “não entendo nada da sua religião, mas eu sou uma pessoa muito crítica e 
jamais aceitaria a forma como sua religião trata as mulheres”, “com essa barba 
você não entra nos Estados Unidos não hein”, “tá parecendo um Mohamed”, 
“adoro Paris mas o problema da França são os muçulmanos”, “num país islâ-
mico você não poderia abraçar sua esposa como no Brasil”, “adorei a Turquia, 
mas é um país muçulmano né, fora isso é ótimo”, “fizeram sua cabeça né pra 
se converter, misericórdia”, “enquanto você reza eu trabalho”, “nos países islâ-
micos eles obrigam as crianças a seguirem o Islam”, “teus colegas perseguem 
a igreja e matam cristãos lá.  

Situação 3: Ataques pelas Internet são os que mais sofri.

do reitor tentou me agredir, enfim dou contido e depois o professor nunca mais 
foi visto na Universidade.

Sobre sentir que teve (ou não) seus direitos violados e, se sim, quais:
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SIM

Situação 1: Pois as palavras claramente foram direcionadas aos meus acom-
panhantes, porém, me atingiram fortemente

Situação 2: Sim, de ir e vir, olhares amedrontados das pessoas. 

Situação 3: A liberdade de expressão e de direito à religião.

Situação 4: Vivemos em um país laico e isso não devia acontecer.

Situação 5: Direito à liberdade e boa vontade de escolher e praticar minha 
religião.

Situação 6: Liberdade de expressão e sempre desrespeitado.

Situação 7: Sempre é tratado com suspeição.

Situação 8: Ir e vir em bancos, direito a emprego, direito de culto.

Situação 9: Sim. O direito de ir e vir, a liberdade de poder ler um livro sem 
ser incomodado. 

Situação 10: Neste momento processo o estado brasileiro por causa de 

NÃO

Situação 1: “Apenas falam o que escutam na mídia global, falta de informação 
e busca da verdade.”

Situação 2: “Ainda não ocorreu nada nesse sentido. A única coisa que já ocorreu 
foi o fato de estar em um shopping e perceber que estou sendo acompanhado 
por seguranças que por sua vez se comunicavam por rádio quando eu passava.”

Situação 3: “Não porque não acho que foi por ignorância e sim por falta de 
conhecimento e conscientemente. Muitas vezes o outro lado faz alguma brin-
cadeira grossa islamofobia.”

Situação 4: “Não, porém incômoda.”

Situação 5: “Não permito que violações fiquem sem imediata resposta verbal.”

Situação 6: “Não. Apesar da minha mãe não aceitar bem, ela não tentou proibir 
nem nada.”
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direitos violados. Fui detido e impedido de constituir advogado, fui exposto 
por vazamento de agente do estado e fui vítima de fraude processual pois as 
justificativas para a minha prisão eram sabidamente falsas e foram usadas 
para enganar o juiz.

Situação 11: Já venci três processos contra veículos de comunicação e ainda 
há mais de uma dezena de processos em andamento.

Situação 12: Na questão seguinte responderei sim, pois judicializei os casos 
mais graves.

Situação 13: Sim, direito à dignidade humana.

Situação 14: Minha liberdade de crença desrespeitada. Porém as irmãs sofrem 
coisas piores.

Situação 15: Sim, meu direito de poder ter a liberdade de fala, liberdade de 
poder conversar com meus irmãos em espaços públicos.

Situação 16: Direito de viver em paz no país que nasci.

Situação 17: Promoção no trabalho e perseguição.

Situação 18: Às vezes sinto que foram violados, porque fazem relação com o 
terrorismo. Há pessoas que me olham com desconfiança.

Situação 19: De expressar livremente a minha fé.

Situação 20: Alhamdullilah até hoje só sofri pequenos danos, mas reconheço 
que a islamofobia existe.

Situação 21: Não enquanto muçulmano.

Situação 22: Passagem aéreas para certo país.

Situação 23: A mídia sataniza o Islam e não há uma resposta para contraba-
lançar essas informações negativas vinculadas sobre ISLAM; não temos rádio 
como os evangélicos e católicos.

Situação 24: Não, apenas tentei mostrar que minha escolha foi boa para mim.

Situação 25: Como Muçulmano Brasileiro sinto que nossa identidade, cultura 
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SE SENTE QUE TEVE SEUS DIREITOS VIOLADOS, SE SENTE CAPAZ DE 
DENUNCIAR E SEGUIR COM PROCEDIMENTOS JUDICIAIS? CASO NÃO, 
CONSEGUE IDENTIFICAR OS MOTIVOS PARA ISSO?

Situação 1: Nunca senti isso, caso aconteça algo grave, não vou denunciar, é 
perca de tempo.

Situação 2: Necessidade de inserção na sociedade e no ambiente do trabalho. 
Um brasileiro nato talvez não entende este ponto perfeitamente, mas é um 
fator muito importante para alguém que tem poucos conhecidos/amigos em 
um país vasto como o Brasil.

Situação 3: Quando não se espera que tal coisa ocorrerá, é difícil se preparar 
para coletar provas. Todo mundo acha absurdo o abuso, mas ninguém quer 
testemunhar.

Situação 4: Curso direito, mas sinceramente prefiro ignorar pois não me afeta 
ainda essas situações.

Situação 5: Não existe apoio nem conscientização sobre o tema, igual como 
fazem em casos de crimes contra negros e mulheres.

e religiosidade deveria ser mais inserida em todos os âmbitos, escolas, facul-
dades, lugares públicos para que todos soubessem que também fazendo 
parte do cotidiano! Sinto o direito de seguir minha religião violado, por falta 
de informações, e informações erradas, que as pesquisas do Google oferecem 
aos usuários!
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Situação 6: Sim, caso necessário. Em geral, os odiosos são apenas covardes. 
Quando se dá resposta firme e imediata, eles recuam.

Situação 7: Não, pois penso que a religião precisa de maior divulgação, e nós 
como muçulmanos também devemos ter uma boa conduta perante a sociedade, 
para que possamos ser tolerados.

Situação 8: Não, porque não há interesse das instituições em mudar isso.

Situação 9: Medo, realidade é que o medo sempre nos torna incapazes de 
podermos lutar pelos nossos direitos, infelizmente o mal ainda transforma 
nossas vontades.

Situação 10: Quanto às questões de assédio, as respostas são sempre muito 
cuidadosas para eu não parecer intolerante, e não há como impor ou exigir 
legalmente respeito, porque isso me isolaria profissionalmente. Difícil navegar 
nesse meio, mas Deus tem me facilitado muitas coisas.

Situação 11: Não sou capaz de denunciar, porque não me sinto seguro e não 
conheço os caminhos para denunciar.

Situação 12: É um constrangimento social e muitas pessoas não se dão conta 
de que reproduzem atitudes discriminatórias, então um procedimento judicial 
não ajudaria muito.

Situação 13: Acho que foi falta de conhecimento, pois a mídia em geral demo-
niza a religião, mas muitas vezes as pessoas, após terem uma conversa franca 
e honesta, respeitaram no meu caso, questionando por curiosidade aspectos 
religiosos.

Situação 14: Não tenho experiência com procedimentos judiciais, e não confio 
muito nas instituições pois vejo que não é feito caso de diversas denúncias con-
tra islamofobia, independente de haver vídeos e demais provas, islamofobia é 
quase sempre entendida como liberdade de expressão e aos olhos do estado 
não parece algo muito errado. Já denunciei também nas redes sociais inúmeros 
posts e páginas islamofobicas e em todas as vezes posts e paginas não foram 
removidos por “não irem contra as diretrizes”, mas já tive posts removidos por 
denunciar genocídios como cometido pelo “estado” sionista na Palestina. Então 
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como imparcialidade é só fachada também não me sinto seguro em seguir para 
procedimentos judiciais, já sei o resultado de antemão.

Situação 15: Se acontecer, tomarei as medidas adequadas de acordo com a 
situação, a gravidade e as diferentes implicações.

Situação 16: Eu não abro mão dos meus direitos de ser um mulçumano.

Situação 17: No Brasil ainda não temos o costume de levar para a justiça certos 
processos. Talvez pelas dificuldades em sermos atendidos de forma gratuita.

Situação 18: No Brasil, a polícia é vetor dos cristãos. Os muçulmanos, Can-
domblé, Umbanda etc não são respeitados pelas autoridades que pensam 
que o Brasil é país de cristão.

Situação 19: Não. Pois sou menor de idade e acho melhor aceitar o precon-
ceito, pois poderia acarretar em problemas familiares. Mas se eu pudesse 
denunciar, eu o faria.

Situação 20: Comentários negativos difusos devem ser combatido com 
informações verdadeiras sobre ISLAM que eu sempre procuro passar; precisa 
criação de rádios islâmicas.

Situação 21: Acho que a ignorância das pessoas a respeito do Islam é que 
levaram a cometer essas falhas.

Situação 22: Sim, no momento em que passa de uma simples brincadeira para 
humilhação pública e religiosa!
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Esse relatório deixa entrever que são cotidianos os ataques verbais e até mesmo 
físicos que sofrem pessoas muçulmanas em nosso país. No entanto, mais de 90% 
dos homens não fazem boletim de ocorrência, o que acaba subnotificando os dados 
e diminui a visibilidade dessas ocorrências em outras pesquisas sobre intolerância 
religiosa. Há uma grande quantidade de agressões virtuais, principalmente nas redes 
sociais que são mais utilizadas: destacam-se principalmente no Facebook, com 89,4%, 
seguido pelo Instagram, 30,3%, e Twitter, 15%. Analogamente a isso, nota-se que 
atualmente no Brasil há uma grande quantidade de comentários preconceituosos 
e também de perseguição aos mulçumanos, bem como aos revertidos ao Islam: em 
nossa experiência, quando há uma muçulmana ou um muçulmano se expressando 
em algum espaço midiático, comentários e ataques verbais surgem nas plataformas 
em que tais expressões são/foram veiculadas. Isso se reflete na normalização da 
agressão contra muçulmanos em ambientes virtuais.

Quando foi perguntado aos entrevistados se estes, de forma individual, já foram 
alvos de preconceitos em redes sociais pelo fato de serem mulçumanos, notou-se 
uma grande quantidade de relatos de experiências que podem ser enquadradas 
nos seguintes tópicos: I) Preconceito implícito e explícito contra os mulçumanos: 
comentários que deixam claro o ódio contra a religião, seja de forma enfática, seja 
de forma sútil; II) Perseguição religiosa e desinformação quanto ao Islam: que está 
diretamente relacionada com a falta de informação quanto à religião e também com 
a perseguição às pessoas que são muçulmanas (nascidas e também revertidas) no 
Brasil. Esses comentários sobre a experiência vivida serão destacados a seguir.

PRECONCEITOS IMPLÍCITOS E EXPLÍCITOS CONTRA MUÇULMANOS

Situação 1: É muito comum, mas, em geral, são ataques desprovidos de 
conhecimento sobre a religião e a cultura islâmica. 
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Situação 2: Coisas acontecem repentinamente. Eu tinha uma rede no Facebook 
que envolvia pessoas de várias nacionalidades, algumas conhecidas pesso-
almente e outras não. De repente tudo se apaga quando troquei de telefone. 
Ficando a dúvida... É normal ou foi proposital? Até hoje não sei. Somente parte 
dos contatos recuperei. 

Situação 3: Por diversas vezes em debates na internet recebi respostas ofen-
sivas contra nosso amado Profeta e muitas distorções e mentiras sobre o islã. 
As pessoas odeiam sem conhecer.

Situação 4: Geralmente posts distorcendo e inventando coisas mais mira-
bolantes sobre o Islam, ou posts informativos sobre Islam em que pessoas 
iam comentar coisas ofensivas e me dispus a explicar, tentar ajudar estas a 
entender o que é fato e o que não sobre o Islam, então vinham toda sorte de 
xingamentos e afirmações a meu respeito e sobre minha religião. Outras vezes 
nas redes sociais foram em privado em que pessoas vieram atacar afirmando 
coisas inverídicas sobre o Islam e sobre muçulmanos. 

Situação 5: Certa vez, uma amiga muçulmana comentou comigo que havia 
uma moça que a incomodava, pois fazia compartilhava post islâmicos. Essa 
moça comentava palavrões e insultos ao Islam, ao Profeta Muhammad SAAS 
e humilhava para minha colega. Então eu fui conversar com a moça para que 
ela parasse, mas foi em vão. Ela me xingou com vários palavrões e pior, vol-
tou a insultar o Profeta SAW, Alcorão e Islam. Ela falou que os muçulmanos 
estavam invadindo o Brasil e que o Islam precisava ser erradicado. Ela exaltou 
o terrorista neozelandês que matou vários muçulmanos em duas mesquitas 
na Nova Zelândia. Tenho prints da conversa.

Situação 6: Um pastor, pediu que o aceitasse pensando ter sido algum aluno 
onde lecionei. Outros me chamaram de terrorista, Na PUC, fui participar de um 
trabalho sobre o islam. Um professor foi altamente islamofóbico. Mas tivemos 
uma discussão calorosa, mas coloquei no lugar dele.

Situação 7: Eventualmente minha origem árabe e a religião são comentadas 
de modo negativo e até preconceituoso. Não ficam sem resposta imediata.

Situação 8: Qualquer atentado terrorista que ocorre mundo afora sempre 
chega mensagens como se eu tivesse culpa. Fui candidato a vereador em SP. 
E também sofri na pele o preconceito.
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PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA E DESINFORMAÇÃO QUANTO AO ISLAM

Situação 1: Tenho medo de comentar certas coisas absurdamente erradas 
que vejo na rede, na tentativa de esclarecer, para não me expor e receber um 
monte de comentários de pessoas que não tem um pingo de moral ou ética 
na conversa virtual. E não adianta denunciar aos sites pois recebi respostas 
que os mesmos não violam as diretrizes.

Situação 2: Eu era cristão evangélico quando me converti tive que excluir todos 
os que eram cristãos, pois havia muito questionamento dizendo que eu estava 
louco fanático, que Deus (Allah) é um falso deus.

Situação 3:  Um evangélico fingindo ser muçulmano me perseguiu com perfis 
falsos, e ficava me chamando de MUHAMMAD (SAAS) com deboche, e que-
rendo debater o conhecimento dele baseado no cristianismo contra a religião, 
eu o bloqueei e de tempos em tempos mudo o nome no Facebook para evitar 
que pessoas assim venham me adicionar.
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DIFICULDADES NO AMBIENTE DE TRABALHO

Situação 1: Trabalho em uma empresa onde os presidentes são muçulmanos. 
Porém alguns líderes não muçulmanos perseguem os muçulmanos africanos 
tento de alguma maneira defendê-los.

Situação 2: Num primeiro momento os colegas questionam, mas a primeira 
coisa que fiz foi me organizar para minhas orações no trabalho mantendo uma 
conduta correta, e isso tem me ajudado muito.

Situação 3: Fingiam um respeito, mas faziam fofocas e piadas.

Situação 4: Ofendido.

Situação 5: Não falo sobre a minha religião no trabalho.

Situação 6: Tratado com reservas por conta de sua religião, e de vez em 
quando, com grande respeito.

Situação 7: Fui maltratado, mas não me deixei levar pela opinião alheia. E 
exerci minha influência na situação exteriorizando minha religião.
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Situação 1: A vontade é de quebrar na porrada, mas Allah está vendo tudo.

Situação 2: Eu já esqueci, mas na hora e por uns dias fiquei bem incomodado.

Situação 3: Apesar de causar sofrimento me amparo em Deus e sinto-me bem.

Situação 4: Apesar de já ter vivenciado inúmeros casos de intolerância religiosa, 
busco não levar pro lado pessoal, porém eu fico triste, não por mim, mas sim 
pela forma como somos vistos. Lógico, não posso generalizar e falar que todos 
têm uma visão distorcida do Islam, mas creio que boa parte dessa distorção 
cabe à mídia e /ou quem está por trás do poder, que querem seu benefício e 
por isso fazem qualquer coisa em prol do seu bem.

Situação 5: Pode causar uma depressão se a discriminação vem de pessoas 
que você conhece a muito tempo. Começa a vir na mente o enterro como 
muçulmano não ser respeitado depois etc.

Situação 6: Não. Enfrentar essa situação faz parte do jihad, um esforço para 
se tornar uma pessoa melhor.
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Situação 1: Converso com irmãos muçulmanos mais experientes. Encontro 
refúgio em Allah, no alcorão e na sunnah do profeta (que Allah exalte a sua 
menção.

Situação 2: Eu já faço acompanhamento psicológico então comentei com a 
psicológica sobre.

Situação 3: Mas não pude continuar pois fiquei desempregado.

Situação 4: Vivemos num país onde a mídia ataca diariamente nossa religião; 
essa sociedade que precisa tratamento.
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Para as próximas perguntas:

1 - Concordo muito
5 - Discordo muito
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Em se tratando da relação de trabalho, apenas 21,3% relataram ter perdido 
o emprego por serem muçulmanos. Afirmam que, em geral, são tratados com res-
peito pelos colegas, enquanto 25,9% relataram que são tratados com reservas. Na 
universidade/escola também relatam não terem problema dessa ordem, mas 17% 
dizem ter problemas com os colegas, porém não com os docentes. No entanto, 
chama atenção quando se relacionam com pessoas de outros pertencimentos reli-
giosos: os de matriz africana se destacam como mais tolerantes e respeitosos, ao 
contrário dos evangélicos, que foram indicados como os 72,2% mais intolerantes 
com muçulmanos. 

Nossa preocupação também se relaciona a saúde mental das pessoas que 
sofrem agressões: na pesquisa, 18,7% disseram ter um índice de grave sofri-
mento, 13% sofrimento moderado e 25,2% sofrimento leve. Os sentimentos mais 
destacados pelos respondentes são: raiva e nervosismo (74,5%), desânimo, tristeza 
e ansiedade. Em geral, são situações vividas em espaço público (43%) e família 
(32,6%) que ocasionaram esses sentimentos. No entanto, 82% não procuraram 
atendimento psicológico.
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COMENTÁRIOS REGIONAIS SOBRE ISLAMOFOBIA NO BRASIL

Situação 1: O brasileiro é tido como povo acolhedor ao estrangeiro, mas isso 
na realidade ocorre apenas superficialmente. Quando os hábitos e costumes 
do estrangeiro divergem muito de sua cultura observam-se os mesmos com-
portamentos xenófobos de outros países.

Situação 2: É preciso ter coragem para ser muçulmano e ainda usar barba 
(Sunnah) no Brasil.

Situação 3: O Brasil não é o país mais intolerante do mundo com o islam, mas 
mesmo assim demanda medidas para que não se construa uma imagem mal-
dosa da nossa religião baseada em mentiras, falsas ideologias, generalizações 
associadas a violência e negatividades.

Situação 4: Gostaria que a desinformação midiática sobre o Islam, muçulma-
nos e países muçulmanos que invade muitos lares brasileiros pudesse ser 
duramente freada e combatida e que a informação verídica fosse passada 
satisfatoriamente, que houvesse conscientização satisfatórias nas escolas 
e em espaços públicos sobre liberdade religiosa(o que inclui o Islam) e da 
importância do Estado ser Laico, para combater a ignorância e preconceitos 
utilizados como arma das elites contra muçulmanos, ciganos, povos indígenas, 
negros e demais minorias.

ISLAMOFOBIA POR PRATICANTES DE OUTRAS RELIGIÕES

Situação 1: Sofri preconceito pela família da minha ex mulher, que era evangélica.

Situação 2: Os cristãos mais fervorosos geralmente lamentam eu não ser mais 
cristão, que Cristo perdeu um soldado, ou me atacam com notícias difundidas por 
pastores sobre “a igreja perseguida” e “relatos de ex-muçulmanos”. Alguns poucos 
cristãos que conheço realmente me acolheram e disseram que os cristãos precisa-
vam ter a disciplina dos muçulmanos e me disseram que o Islam é uma inspiração 

Abaixo, seguem alguns comentários dos respondentes sobre os tópicos 
apresentados.

para sua própria prática religiosa. Esses foram na verdade um casal de evangélicos 
estudantes de medicina, dos quais fui preceptor.
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IMPACTOS DA COVID-19 (ISOLAMENTO SOCIAL) SOBRE SITUAÇÕES DE 
ISLAMOFOBIA

Situação 1: Gostaria de responder novamente esse questionário quando a 
pandemia passar e a normalidade voltar porque tenho certeza que episódios 
de intolerância voltarão a acontecer. A nossa sociedade é uma sociedade 

COMENTÁRIOS DE CUNHO RELIGIOSO OU GERAIS SOBRE A ISLAMOFOBIA

Situação 1: Só há um Deus, e Muhammad é seu mensageiro.

Situação 2: Eu ainda acho que a ignorância de outras culturas e religiões tem 
sido muito o fator principal para o preconceito religioso.

Situação 3: Em geral as pessoas sempre olham com estranhamento para a 
religião.

Situação 4: Estou seguro quanto a minha religião, mas sinto muito preconceito 
em relação a minha pessoa e a minha religião.

NEGAÇÃO DA ISLAMOFOBIA

Situação 1: Não existem muitos problemas, alguns casos isolados com algumas 
mulheres de lenço, o problema é a mídia global que quer difamar a religião. 
Acho que aqui no Brasil é bem tranquilo.

Situação 2: Quem tem medo não maltrata nem fala mal. Ninguém maltrata 
um miliciano ou traficante.

COMENTÁRIOS DE CUNHO POLÍTICO

Situação 1: O Islã é uma religião de paz e amor, e há pessoas que querem 
distorcer a imagem do Islã e dos muçulmanos por interesses políticos.

Situação 2: Embora eu seja progressista, sinto um preconceito agressivo contra 
o islam nos meios de esquerda, que não se diferencia muito do preconceito 
por parte de pessoas de outras religiões.

Situação 3: Judeus que não praticam a religião ou pessoas esotéricas que 
passeiam em várias religiões foram as mais agressivas.
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EXPERIÊNCIAS DE PRECONCEITOS INTERNOS (DE MUÇULMANOS COM 
MUÇULMANOS)

Situação 1: Há preconceito de muçulmanos com muçulmanos. Entre muçul-
manos de regiões diferentes, correntes diferentes, mas principalmente com 
muçulmanos revertidos, digo isso como muçulmano revertido brasileiro, não 
sei em outros países. Já tive problemas na Mesquita com outros muçulmanos 
nascidos em países muçulmano muçulmanos. Continuei na religião por ter o 
pensamento que meu compromisso é com Allah (louvado e exaltado seja Allah) 
e seu Mensageiro (que a paz e bênçãos de Allah estejam com ele) e que eles, 
os muçulmanos, de qualquer lugar, início ou reinício, são meus irmãos, mesmo 
que pareçam que não pensem o mesmo e mesmo num momento não concorde 
com algo e entendo que tenho muito que aprender.”

Situação 2: Na verdade, há grande discriminação dos xiitas imposta pelos 
sunitas, algo que ganha ainda mais força quando são supostos seguidores da 
linha wahhabiyta/saudita.

Situação 3: Há de se destacar também o ódio ao islam dentro do próprio islam. 
Ninguém combate mais o islam que os próprios muçulmanos. Ninguém manifes-
tou abertamente tanto ódio contra mim que os próprios muçulmanos. Ninguém 
tentou me diminuir ou tomou postura de superioridade (moral e racial). Também 
gostaria de relatar que nós, Sufis, sofremos discriminação nas mesquitas por 
parte de alguns muçulmanos adeptos do salafismo.religiosa/doutrinária) em 
relação a mim quanto outros muçulmanos.

REAÇÃO À ISLAMOFOBIA

Situação 1: Considero a pesquisa importante, pois cada um vive sua realidade 
na Fé, no seu dim. Eu sou muito discreto, e mesmo assim fui discriminado 
por que me viram vestir a takia, estava no trabalho. Era sexta-feira e ia para 
a Mesquita. Na volta, montaram uma bomba na minha mesa, e ainda disse-
ram que era uma pessoa perigosa por andar desse jeito. Tudo nos risos. Um 
absurdo pensei, mas na época não falei nada. Levei como se nada houvesse 

neopentecostal quase, a laicidade do Estado existe só no papel. Temos que 
denunciar os abusos sempre e nos unir enquanto comunidade.
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ocorrido. O que fiz foi me impor, então toda sexta feira então, passei a usar a 
takia. Ninguém mais falou nada e até começaram a elogiar, dizendo que estava 
muito bem, ganhei apelido de rabino.

2.1 Muçulmanas nascidas

2. Respondentes mulheres

PRECONCEITO CONTRA REVERTIDO

Situação 2: Hoje eu oculto minha religião no trabalho e ambientes públicos, procuro 
ser reservado por conta dos preconceitos que já sofri.
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2.2 Muçulmanas revertidas ao Islam

Apenas 34,5% de mulheres nascidas na religião responderam ao questionário; 
em geral, mulheres jovens entre 18 e 25 e mulheres entre 26 e 30 anos respon-
deram. Dessas mulheres, 90% são de origem árabe e residem na região sudeste. 
Apenas 32,9% têm ensino superior completo, sendo que 17% têm pós-graduação. 
Encontramos a mesma porcentagem de quem ganha até três salários-mínimos e está 
desempregada (30,1%) – importante lembrar que a pesquisa foi realizada durante a 
pandemia da COVID-19.  Outra porcentagem que coincidiu foi o número de mulheres 
casadas e sem filhos (41,5%) com o número de casadas com filhos (41,4%). 78% 
seguem a tradição sunita e 43,3% apontam que já foram discriminadas por terem 
sobrenome árabe. 57,3% sofreram discriminação étnico-racial e 66% sofreram 
constrangimento por causa da religião. Sobre o uso do hijab (véu islâmico), 59,2% o 
usam, sendo que apenas 63% o usam diariamente.
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Em relação à descendência e à discriminação devido ao sobrenome, houve 
comentários reportando existir discriminação em função do nome da família de origem 
estrangeira, mas também foram referidos casos em que a pessoa tinha descendência 
árabe, mas não o sobrenome, de modo que não havia discriminação por esse fator.
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MEDO DE FALAR SOBRE A REVERSÃO

Situação 1: Ainda não tive coragem de falar a respeito, por medo do precon-
ceito e da rejeição.

Situação 2: Não mudou, pois de uma certa forma eles não levam a minha reversão 
a sério e eu me sinto mais confortável assim, pra não ter que enfrentar a rejeição, 
de uma certa forma acabo praticando minha religião meio que “às escondidas”.

ISLAMOFOBIA NA RELAÇÃO COM OS SEUS FAMILIARES PRÓXIMOS

Situação 1: Minha mãe ( já falecida) não aceitou muito bem minha reversão.

Situação 2: Minha família apesar de aceitar, ainda tem um preconceito enorme 
com isso.

Situação 3: O meu marido também agora também é muçulmano! A família dele 
é descendente de italiano e não aceitou e nunca gostaram de mim. Acredito 
que por ser descendente de árabe.

DIFICULDADES MAIORES NO INÍCIO DA REVERSÃO

Situação 1: Quando me reverti foi muito difícil, mas hoje está melhor.

Situação 2: Mudou pouco, por pouco tempo e seguiu muito bem.

VERGONHA DA FAMÍLIA MEDIANTE REVERSÃO

Situação 1: Permaneceu a mesma em quase tudo, mas notei que minha mãe 
fica com vergonha de sair comigo na rua.

No que tange à reversão das mulheres muçulmanas, foram destacadas difi-
culdades familiares principalmente no início da reversão, como sentimentos de ver-
gonha por parte da família, islamofobia por parte de pessoas próximas e sentimento 
de medo de falar sobre o assunto. Abaixo, alguns exemplos de frases acerca das 
categorias aqui descritas.
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No que diz respeito ao uso das vestimentas islâmicas, as mulheres revertidas 
o referem em rituais religiosos, como ir à mesquita, ou durante as orações. Além 
disso, há também um processo para o início do uso do hijab, por exemplo. Algumas 
mulheres ainda relatam ter parado de utilizar as vestes após algum tempo de uso. 
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Nesse sentido, também foi reportado o medo de utilizar as vestimentas islâmicas 
no Brasil, principalmente pelo temor de sofrer discriminações e/ou ataques precon-
ceituosos. Tais apontamentos podem ser observados a seguir.

DESISTÊNCIA DE USAR O HIJAB

Situação 1: Usei por apenas 3 anos.

Situação 2: Usei hijab por mais de dois anos mas parei de usar;

Situação 3: Há 1 ano parei de usar o hijab.

MEDO DE USAR VESTIMENTA ISLÂMICA NO BRASIL

Situação 1: Shayla apenas para as orações, entrar na Mesquita e em estabe-
lecimentos islâmicos por respeito. Moro na Inglaterra, retorno ao Brasil em 
poucas semanas preocupada em usar a Shayla sempre.

Situação 2: Ainda não. Acredito que sou a única muçulmana da minha cidade 
e meu receio é começar a chamar atenção e sofrer ataques;”

Situação 3: Mas quando estou no Brasil por segurança não uso.

FALTA DE ACESSO À MESQUITA

Situação 1: Ainda não fiz a shahada devido ao confinamento e a distância de 
uma Mesquita, por isso cubro sempre a cabeça com um véu mas ainda não é 
o hijab, mesmo assim é bem parecido.

USO DO HIJAB

Situação 1: Somente durante as orações.

Situação 2: Só quando vou à Mesquita.

Situação 3: Uso só quando estou em países islâmicos.

Situação 4: Em processo para usar hijab.

Situação 5: Por enquanto não, mas usarei.
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Como dito anteriormente, 65,5% das mulheres que responderam ao ques-
tionário são revertidas. A maioria é recém-revertida, sendo 38,2% revertida entre 
1 e 5 anos, 22,2% entre 5 e 10 anos. No entanto, encontramos uma variedade de 
idades: entre 18 e 60 anos, mas sobretudo mulheres entre 36 e 40 anos (19,7%), 
18 e 25 anos (18,6%) que responderam à pesquisa. Por se tratar de mulheres 
recém-revertidas, cabe refletir sobre os mecanismos de defesa e acolhimento que 
estas recebem durante esse período da própria comunidade e se elas têm formas 
de preparo no enfrentamento à rejeição da sua escolha religiosa. 

Destacamos que 63,6% são de origem europeia, seguida por africana e árabe. 
Residem em sua maioria na região sudeste, sendo que 24% têm ensino médio 
completo, 25,9% têm ensino superior completo e 19,7% têm pós-graduação. A 
faixa salarial de 1 a 3 salários-mínimos corresponde a 33,7% do total, sendo que 
26,4% apontam estar desempregadas. 

Mulheres casadas e com filhos são 37%, sendo que 27% não são casadas, 
mas têm filhos, e 24,2 não são casadas e não têm filhos. 

A taxa mais alta da pesquisa aponta que 91,9% são sunitas.
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2.3 Mulheres muçulmanas que sofreram islamofobia

A respeito da relação com a família, 41,9% apontaram dificuldades, sinalizando 
que mais de 50% dos parentes veem de forma negativa a reversão e 38% dos amigos.

Sobre o hijab, 72% dizem usá-lo, mas apenas 68,4% sinalizaram que o usam 
todos os dias. 

O constrangimento religioso é registrado por 83,2% das participantes.
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A partir dos dados, é possível confirmar que o espaço público (rua) é o lugar 
de maior incidência à violência em relação às mulheres muçulmanas. 72% dessas 
violências acontecem na rua, seguida do trabalho (39,9%), universidade (31,8%) e 
casa (29%). A violência verbal tem destaque de 92,2%, seguida por moral (45,5%) 
e física (10,5%).

Ao perguntarmos se as respondentes gostariam de falar mais sobre sua experi-
ência enquanto mulheres muçulmanas (tanto nascidas quanto revertidas), recebemos 
relatos de experiências que podem ser enquadradas nos seguintes tópicos: I) Agres-
sões implícitas/disfarçadas: onde encontram-se principalmente agressões encobertas, 
como piadas e questionamentos sobre a religião, invalidando-a; II) Agressões verbais: 
que envolvem ofensas e xingamentos proferidos à pessoa muçulmana; III) Ameaças 
e agressões físicas: em que as pessoas relataram terem sido agredidas, em lugares 
públicos, devido à religião; IV) Assédio sexual: em que as mulheres relatam terem 
sido fetichizadas pelo uso do lenço (hijab), por exemplo; V) Agressões relacionadas ao 
uso do véu: onde são relatadas violências relacionadas às vestimentas das mulheres 
muçulmanas, muitas delas ocorrendo em espaços públicos; VI) Agressões por parte 
da família: que versa sobre as experiências das muçulmanas no seio familiar, havendo 
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relatos principalmente de mulheres revertidas contando que, em muitos casos, seus 
familiares não aceitam sua reversão; VII) Agressões no ambiente de trabalho e/ou 
ambiente acadêmico: em que as mulheres relatam violências vividas nesses ambientes, 
sendo estas de diversos tipos; VIII) Xenofobia: em que as mulheres muçulmanas foram 
tratadas como estrangeiras, mesmo aquelas nascidas no Brasil; e IX) Experiências na 
religião: em que as mulheres falam de modo geral como se sentem sendo muçulmanas 
em um país como o Brasil.

Predomina a violência sofrida de forma verbal e/ou implícita, sendo essas as 
categorias mais marcantes do relato das mulheres, de modo que a violência verbal 
aparece também em outras categorias, como no trabalho e/ou ambiente acadêmico. 
Dentre as agressões implícitas, que aparecem principalmente em forma de chacota 
ou “piadas”, as que mais se repetem são aquelas que relacionam a pessoa muçul-
mana como terrorista, fazendo referências a sons de explosão e “pessoas-bomba”. 
Também salta aos olhos as violências voltadas ao uso das vestimentas islâmicas, 
como o hijab. Muitas mulheres relataram não conseguir usá-lo devido ao preconceito, 
serem violentadas fisicamente por conta dele ou serem punidas ao usá-lo, como não 
conseguir trabalho/ser demitida, por exemplo. 

Na vivência de mulheres muçulmanas revertidas há também o acréscimo de 
violências sofridas dentro do núcleo familiar, em que parentes não aceitam ou não 
levam a sério a reversão ao Islam, podendo tornar a vivência ainda mais dolorosa, 
pois além das agressões sofridas fora de casa, ainda não são aceitas dentro da 
própria família. 

Os relatos das mulheres, por vezes, retratam a violência sofrida, de um jeito 
ou de outro, devido à religião. Abaixo são apresentadas as categorias e as falas das 
mulheres. Ressalta-se, no entanto, que a categorização das experiências é uma tentativa 
de deixar mais didática a apresentação dos dados coletados na pesquisa, uma vez que 
muitas dessas narrativas demonstram a inter-relação e complexidade dos fenômenos 
que abordamos. Dessa forma, é possível perceber que muitas das experiências são 
transversais às categorias, podendo encaixar-se em mais de uma. 

AGRESSÕES IMPLÍCITAS / DISFARÇADAS

Situação 1: Críticas/ insultos em forma de “brincadeiras” / “olhares de desa-
provação / exclusão do convívio familiar.

Situação 2: Umas pessoas na loja já chegaram a tocar ou puxar o meu turbante 
e piadas como ‘buum’ (som de explosão).
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Situação 3: Comentários pelo tipo de roupa, por usar roupas compridas no 
calor, por exemplo.

Situação 4: Quando entrei no supermercado fui ignorada pela pessoa do 
caixa que ao invés de me atender fechou o caixa e as duas atendentes ficaram 
conversando até reabrir e não me cumprimentou e ao finalizar o atendimento 
jogou o troco sobre o balcão. Mais de uma vez no mesmo supermercado fort 
atacadista.

Situação 5: Em um carro de app o motorista questionou a minha religião 
dizendo ser estudado e que aquilo tudo era ridículo.

Situação 6: As pessoas me olham como se eu fosse de outro planeta, alguns 
ficam desconfortáveis ao meu lado e se incomodam com o meu véu.

Situação 7: Eu postei algo no Stories do Instagram (aprendendo a ler em 
árabe) e amigos perguntaram se eu estava enlouquecendo, qual era o meu 
problema, falaram que não eu não acreditava em Jesus, que viraria terrorista. 
Meu ex namorado me escreveu dizendo que eu ia virar terrorista e explodir 
lugares, que estava passando por lavagem cerebral. Mesmo eu agindo de 
maneira muito tranquila e sem radicalismo. Eu precisarei voltar ao Brasil e 
ficarei um ano (volto para cá em 2022) e não me sinto preparada para usar 
hijab definitivamente. Sei que estou errada mas peço que Allah torne meu 
caminho mais fácil pois preciso trabalhar e crio meu filho autista sozinha (meu 
ex marido o abandonou financeiro e intelectualmente) e usar o hijab ainda é 
complicado no meu trabalho.

Situação 8: Não foi nada grave, apenas “brincadeiras” sobre ser mulher bomba 
ou se eu conheço o chefe da al qaeda (Esse foi o mais incômodo, pois um Sr 
me abordou no supermercado, insistiu muito que eu falasse sobre essa orga-
nização e se eu gostava deles, ainda não sei o que ele pretendia com isso...).

Situação 9: Sempre sou vinculada com “bomba”; “terrorismo”; “submissão”; 
“caça dote”; “incapacidade de escolhas e opiniões”, etc.

Situação 10: Já fui confrontada por um colega católico querendo discutir pilares 
de fé e me acusando de negar a “santíssima Trindade”. Fez isso em alta voz e 
convocando outros homens para que eu respondesse sobre apedrejamento 
de mulheres adúlteras segundo a Sharia.
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AGRESSÕES VERBAIS

Situação 1: Já fui xingada na escola por ser filha de árabes e muçulmana;

Situação 2: Sou muçulmana, sofro muito por ser somente eu na minha cidade... 
Pois as pessoas diariamente me julgam me xingam mas alhamdulillah por 
tudo, pela minha religião.

Situação 3: Eu era criança e uma colega questionou se meu pai “sairia explo-
dindo todo mundo por aí” e um professor de filosofia insinuava que a crença 
incentivava a mutilação feminina.

Situação 4: Outro professor na escola que eu trabalho me desmoralizou como 
feminista e mulher independente por ser muçulmana, debochou das minhas 
origens e me chamou de mulher bomba, na frente dos meus alunos.

Situação 5: Ao entrar no ônibus o motorista gritou dizendo para mim não 
explodir todos ficaram me olhando.

AMEAÇAS E AGRESSÕES FÍSICAS

Situação 1: Ao atravessar a rua pessoas aceleravam seus carros para causar 
atropelamento.

Situação 2: Fui agredida por uma mulher com uma bíblia me bateu na cabeça.

Situação 3: Defino de todos os fatos acometidos foi a da agressão física que 
sofri por uma mulher de idade avançada que no início da agressão verbal quis 
fazer uma piada e eu não gostei e disse que não me senti à vontade, como a 
agressora não gostou da minha resposta começaram os gritos e no final um 
tapa nas minhas costas bem dado com a frase “volte para seu país” pensei eu 
acho que preciso voltar para SP pois sou paulista muito mais que brasileira!

Situação 4: Já perdi vagas de emprego por uso do hijab, e lembro que uma 
vez o gerente que era responsável pelas lojas onde eu trabalhava fez a minha 
chefe solicitar que eu retirasse o hijab para trabalhar. Sobre a agressão física, 
eu e uma outra irmã estávamos saindo da mesquita e um homem passou por 

Situação 12: Via de regra as mulheres têm muita curiosidade sobre o hijab, e 
normalmente associam a vestimenta a um “casamento com um árabe” e não 
a uma prática de fé autêntica e autônoma.
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mim, e quando ele passou puxou o meu niqab, feriu meus olhos e o meu rosto, 
naquele momento não tinha nenhum policial próximo, então acabei desistindo 
de fazer a denúncia.

Situação 4: Jogaram inseticida nos meus olhos, e tenho que usar óculos, afetou 
minha visão.

Situação 5: A violência em questão mais marcante foi quase uma agressão 
física em um comércio, a pessoa em questão dizia que “as pessoas da minha 
religião são um risco para a humanidade” que matei lá e fugi para cá. Ela tentou 
me agredir mas foi contida. Mas chacotas são constantes na rua.

Situação 6: Fui agredida fisicamente voltando da Masjid El Nur. Eu estava no 
Leblon com uma amiga não muçulmana e íamos para a casa da filha dela e um 
homem veio em minha direção e me deu uma joelhada na perna... eu quase caí 
e quando me virei ele fechou a mão para me dar um soco, mas o segurança da 
sua veio rápido e ele saiu correndo.

ASSÉDIO SEXUAL

Situação 1: Em meu serviço um homem desconhecido me fez propostas sexuais 
dizendo que aquilo era um “fetiche” para ele.

Situação 2: Certa vez um homem passou a mão no meu seio enquanto eu 
andava pela avenida paulista. Era um dia de greve geral. Curioso é que eu 
estava com amigas, em suas blusinhas de alça e peitos muito mais à vontade 
que os meus, mas foi em mim que as mãos do assediador vieram.

AGRESSÕES RELACIONADAS AO USO DO VÉU

Situação 1: Uma vez estava com amigas em uma praça e alguns meninos 
ficaram me zuando de longe gritando ‘’buum” e’’vai explodir” e todos sabiam 
que era pra mim até que me senti muito irritada e fui tirar satisfação e eles 
arrancaram o meu hijab. Eu consegui colocar de volta porque meus amigos 
correram atrás. Eu fiquei no banheiro trancada.

Situação 2: Uma vez saindo da dentista, dentro do elevador com a minha mãe, 
que na época também usava o hijab, fomos agredidas verbalmente, e ninguém 
nos defendeu. Já puxaram meu hijab na faculdade quando eu fazia direito, eu 
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segurava ele com uma presilha no queixo, quando puxaram a presilha abriu 
e machucou meu pescoço.

Situação 3: Quando estou fora do Brasil eu uso o hijab e abaya pois me sinto 
seguro lá fora, mais quando estou aqui por causa de já ter sofrido ataques eu, 
não uso para me manter segura e protegida, não posso usar hijab aqui por 
medo de ser atacado novamente.

Situação 4: A pior experiência foi essa do constrangimento público durante um 
exame de certificação do Banco do Brasil onde trabalho, na frente de colegas 
que ficaram calados! Fui ameaçada pela fiscal de que teria a prova anulada por 
não tirar o hijab! Depois por orientação da UNB voltou atrás, mas sem pedir 
desculpas, mas o estrago já havia sido feito.

Situação 5: Trabalhei em uma empresa na qual a esposa do gestor, ao visitar 
o local, disse: por que você não diz pra ela tirar isso da cabeça?!

Situação 6: No trabalho, meu chefe falou que estava a me dispensar porque 
meu hijab estava a incomodar e constranger os clientes, na rua fui motivo de 
palavras ofensivas. e muito triste ser brasileira e me sentir estrangeira no meu 
próprio país.

Situação 7: Fiz uma prova para concurso público e me chamaram para uma 
sala reservada onde tive que mostrar meus cabelos para uma mulher, eles 
disseram pedir isso para ter certeza que eu não ia colar na prova... Que eu 
poderia estar com as respostas escondidas embaixo do “pano”.

AGRESSÕES POR PARTE DA FAMÍLIA

Situação 1: Uns parentes quando souberam disseram “você vai ser da religião 
dos terroristas” e fui explicando que isso de terrorismo não tem nada haver 
com a religião islâmica. Eles entenderam, mas só acham que me reverti ao 
islã por admirar a religião e que não sou mulçumana de verdade, só porque 
quando nasci meus pais me batizaram na igreja católica, mas não tenho nada 
contra a religião católica, só que sempre senti que faltava alguma coisa em 
mim, no meu coração e quando via noticias de atentados e nos livros pensava 
uma religião não é assim uma religião e amor e paz, isso tá errado. Fui mais a 
fundo pesquisando e encontrei várias irmãs e irmãos mulçumanos que falam 
sobre a religião e perguntei ao sheik jihad ele foi me ajudando bastante, 
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explicando pelo Instagram, e fiz minha reversão com ele no Instagram. Desde 
então meus parentes acham que eu só admiro a religião que minha concessão 
foi de brincadeira.

Situação 2: Em casa minha mãe faz piadas de mau gosto comigo e meu 
esposo, chegou até a dizer que Allah ainda não realizou o meu desejo de ser 
mãe pois eu estava na religião errada, que se eu começasse a frequentar a 
dela isso se resolveria.

Situação 3: Meus pais e parentes no geral (tios e primos) que não tem conhe-
cimento e não querem nem que eu explique me julgam como submissa a 
homens, seguidora de uma cultura que não é a minha etc.

Situação 4: Minha mãe fala muito mal de mim quando uso hijab, além de falar 
muito mal da religião

AGRESSÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO E/OU AMBIENTE ACADÊMICO

Situação 1: Eu era recepcionista num conjunto de salas, em novo condomínio, 
o contador, veio muito simpático e falso perguntar sobre a minha religião e 
vestimenta e depois disse para meu chefe que não era bom que eu trabalhasse 
na recepção, pois causava má impressão aos clientes dele. Fui demitida. 

Situação 2: Eu ainda não [vestimenta islâmica/árabe] estou usando,  pois tenho 
medo de perder meu emprego.

Situação 3: No meu emprego não me permitem usar o hijab. Me sinto extre-
mamente constrangida. Ainda fui informada pelo RH que essa (islam) não é 
a cultura da empresa.

Situação 4: Já universidade (pública e, portanto, laica), não me permitiram 
efetuar orações com a desculpa que se alguém que não gostasse de muçul-
mano e me atacasse no momento da oração, a universidade não poderia se 
responsabilizar. Eu que fiquei assustada com essa possibilidade e não realizei 
as orações nas horas certas.

Situação 5: Não consegui um emprego porque não podia usar hijab.

Situação 6: Em uma banca de seleção de mestrado, uma das professoras me 
olhou com cara de nojo. Quando saiu os resultados, fiquei sabendo que ela 
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puxou a nota da entrevista para baixar minha nota e assim, impedir minha 
entrada no programa.

XENOFOBIA

Situação 1: Eu estava dentro do ônibus. Estava lotado, um cara entrou e 
começou a gritar dizendo que eu tinha que voltar para meu país. Ele começou 
a berrar “Coloquem a saudita para fora do ônibus” e começou a usar palavras 
de baixo calão. As pessoas me defenderam. E no Rio Grande do Sul, eu era 
vista com estranheza, dentro do trem uma moça trocou de lugar pq eu me 
sentei ao lado dela.

Situação 2: Uma vez eu estava para entrar na estação quando senti algo atrás 
de mim, um homem consegui passar comigo dentro da catraca pra nao pagar, 
eu olhei pra ele já falando um monte, querendo gritar e ele disse que eu não 
poderia denunciá-lo, já que o país dele (sou brasileira) me acolheu e ele que 
estava sem dinheiro pra pagar a passagem do metrô. Eu gritei mesmo assim 
para os fiscais e seguranças, o homem saiu correndo, eles foram atrás e eu 
segui meu caminho.

Situação 3: Uma vez houve uma batida entre nosso carro e de outro casal, 
enquanto discutimos como ia ser resolvido a mulher deu uma volta em nosso 
carro e viu que tínhamos um alcorão pendurado, no mesmo momento ela disse 
para o marido parar de discutir com a gente, que éramos árabes, e que íamos 
explodir eles, ainda por cima quando estávamos falando árabe na frente deles 
no telefone, disse que não poderíamos falar outra língua no país dela, e se 
quiséssemos falar nossa língua que fôssemos para o nosso país.

EXPERIÊNCIA NA RELIGIÃO

Situação 1: Eu, estou segura na minha decisão de reversão, no início foi muito 
duro, porque fui criada no evangelho, e minha família todos são cristões. Mas 
eu amo Allah em primeiro lugar, me sinto feliz, eu não estou no Islã por causa 
de ninguém, não fui obrigada, simplesmente eu amei a forma e a doutrina.

Situação 2: Faz quase 16 anos que me reverti. Encontrei meu caminho de paz no 
coração. No começo foi muito difícil porque, para evitar discussões com minha 
mãe e olhares de outros membros da família eu parecia uma clandestina - me 
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trancando no quarto para rezar, me esgueirando para comer antes do nascer 
do sol no Ramadã... e até agora eu não tenho coragem de usar o hijab na rua 
ou no trabalho. Tenho medo, insegurança. Eu moro em uma cidade pequena 
e acredito ser a única muçulmana por aqui. Muitas pessoas me conhecem 
porque sou professora de educação infantil. Poucas pessoas sabem que eu 
sou muçulmana.

Situação 3: É constrangedor, olham para as muçulmanas e julgam, como as 
pobrezinhas, as esposas de terroristas, volta para seu país, nem sabem que 
na verdade muitas são brasileiras nascidas no Brasil, muitas não tem descen-
dência árabe.

Situação 4: Ser referida como mulher bomba chega a ser normalizado de tão 
frequente. Ser questionada como invasora no meu próprio país, ou questionada, 
sobretudo por mulheres, sobre a opressão e imposição do hijab pelos homens, 
é também muito frequente - é como se a vestimenta que cobre o corpo fosse 
uma demanda machista acatada sem crítica pela mulher muçulmana.

Situação 5: Quando eu me imaginava numa situação de violência (mais a 
verbal) sempre me imaginei rebatendo, explicando que não era terrorista nem 
nada do tipo, mas nas duas ocasiões que sofri violência verbal travei, não tive 
reação, a não ser os olhos cheios de lágrimas.

Situação 6: Entrei dentro daquele ônibus que levava os passageiros ao avião 
e 3 brasileiros (que não imaginavam que eu era brasileira) começaram a rir 
e fazer piadas me chamando de mulher bomba e que eu explodiria o avião. 
Também não consegui trabalho em uma emissora da Globo de MT por conta 
do hijab (era para trabalhar na rádio inclusive, não na tv) e aqui na África do Sul 
uma operadora de turismo queria que eu atendesse como guia os brasileiros 
mas sem meu véu e eu me neguei. Sempre notei os olhares de curiosidade e 
espanto isso em São Paulo, RJ, MT ou qualquer lugar aí no Brasil. Da última 
vez q fui ao Brasil usei mais “caps” do que hijab ou então burca.
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Quando questionadas se as participantes sentiam que tinham seus direitos 
violados, grande parte das respondentes assentiu. As participantes relatam princi-
palmente a limitação de direitos de liberdade de expressão, de liberdade religiosa, 
dificuldades em exercer o direito de ir e vir, livre arbítrio (direito de escolha). Predomi-
nam queixas em relação à quando usam o hijab, ao direito de exercer a sua profissão 
e de serem legitimadas enquanto muçulmanas, uma vez que as pessoas desacreditam 
de suas crenças ou as desrespeitam. Além disso, houve também comentários de 
mulheres que alegaram não terem vivido situações em que sentiram que seus direitos 
foram violados; no entanto, nesses casos uma parcela das respondentes apontava 
que “ainda” não havia vivido tais contextos, demonstrando que sabem que essas 
situações acontecem frequentemente com pessoas da comunidade, de modo que 
ainda podem vir a sofrer violação de seus direitos. As participantes também teceram 
comentários sobre os sentimentos envoltos nas situações experienciadas e sobre a 
suposta laicidade do Estado brasileiro. 

Abaixo, seguem exemplos das falas das participantes.

VIOLAÇÃO DE DIREITOS

Situação 1: Sim, sinto por que tenho livre arbítrio de escolhas.  
Meu direito de usar o hijab e exercer minha profissão foi violado.

Situação 2: Sim, direito à liberdade de praticar o islam (orações) / direito a 
liberdade de usar a vestimenta islâmica/ direito de ir e vir.

Situação 3: Direito de seguir minha religião e costumes em paz.

Situação 4: Certamente que sim. Meu direito constitucional de crer ou não crer, de 
liberdade de expressar a minha crença. Perseguição por posicionamentos religiosos.
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Situação 5: De liberdade religiosa, de expressão, de poder ocupar lugares pela 
minha capacidade e ter sido boicotada devido à religião que sigo.

Situação 6: Sim, de liberdade. Eu deveria poder me vestir como eu quiser.

Situação 7: Sim, meu direito de livre escolha, meu direito de expressão, meu 
direito de ter minha religião sem ser atacada.

Situação 8: O de ter minhas próprias escolhas. Passaram até a questionar 
meu casamento (que não foi o motivo da reversão), conheci meu marido na 
mesquita depois de revertida.

Situação 9: Claro que sim. Eu já perdi o emprego por causa do preconceito das 
pessoas. Eu fui expulsa de casa por intolerância e ignorância da família. Hoje 
Alhamdulillah está tudo bem, hoje sou dona do meu próprio nariz.

Situação 10: Em relação à limitação de direitos vivida.

Situação 11: Entrar em repartição pública, sou perseguida por guardas.

NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS

Situação 1: Não, me importo com que dizem.

Situação 2: Não, porque não fui impedida de nada por enquanto. Mas acredito 
que se um dia começar a usar roupas Islâmicas será sim um grande problema.

Situação 3: Não foi algo tão grave no meu ponto de vista pois eu pedi para 
que a pessoa não frequentasse mais a minha casa.

Situação 4: Não chegou a este nível pq sou uma pessoa “dura” isso desencoraja 
eventuais comentários ou atitudes. Mas acredito que se usasse a vestimenta, 
especificamente o hijab no cotidiano, em muitos ambientes que frequento em 
virtude do trabalho e da nova graduação que curso, certamente essa violação 
já teria se materializado... infelizmente.

Situação 5: Ainda não, mas é como se tivesse porque meu direito de ir e vir 
fica meio restrito quando sei que vou enfrentar olhares e julgamentos.

SENTIMENTOS DIANTE DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS

Situação 1: Eu me senti desrespeitada, violada, mexeu com minha fé. Eu não 
tive culpa, mas os sentimentos foram horríveis.
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Situação 2: Eu já não ando de ônibus e não saio de casa sozinha. Tenho medo, 
as pessoas são cruéis.

Situação 3: Sinto que minha liberdade e meu direito de escolha foram violados 
e com isso me sinto desrespeitada. (Não são todos que me tratam assim, mas 
a grande maioria).

Situação 4: Sinto que minha liberdade e meu direito de escolha foram violados 
e com isso me sinto desrespeitada. (Não são todos que me tratam assim, mas 
a grande maioria).

COMENTÁRIOS SOBRE A LAICIDADE DO BRASIL

Situação 1: Sim! Com respeito a liberdade religiosa, pois vivemos num país laico.

Situação 2: Eu acho que nosso país é laico, o direito de escolha é nosso, infeliz-
mente tem pessoas que discriminação contra nossa religião por causa da mídia.

Situação 3: É como eu sempre digo, a gente acha que vive num país democrático, 
mas não, porque às vezes não temos escolhas no nosso próprio país por medo, 
e isso é a realidade de muitas muçulmanas revertidas. Um exemplo, quando 
eu saio com a vestimenta completa pra ir na mesquita, olham julgando, prin-
cipalmente quando tu falas que és muçulmana, já me tiraram de um lugar por 
estar de véu, aquela sensação de não estar ou se sentir segura no seu próprio 
país, mas eu digo alhamdulilah pra tudo, devemos, como o nosso profeta fazia.

Apesar de a maior parte das mulheres muçulmanas que participaram desse 
estudo, tanto nascidas quanto revertidas, ter relatado haver sofrido islamofobia em 
diferentes contextos, apenas uma pequena parcela das respondentes relatou ter 
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PESSOAS QUE DENUNCIARAM OU DENUNCIARIAM AS VIOLÊNCIAS SOFRIDAS

realizado boletim de ocorrência para registrar a violência experienciada, conforme 
demonstrado no gráfico acima.

Foi perguntado se essas mulheres se sentiam capazes de denunciar e seguir 
com procedimentos judiciais em casos em que sentiam seus direitos violados. A maior 
parte respondeu que não, justificando com motivos diversos. Entre eles, encontram-se 
principalmente o receio de sofrer represálias, de serem demitidas, de serem expostas 
demais, medo de não “dar em nada” e também a falta de confiança na justiça brasi-
leira, alegando que o custo envolvido no processo seria muito superior aos possíveis 
ganhos. As mulheres afirmam que o processo é muito longo e trabalhoso, sendo 
esse um dentre outros motivos pelos quais não denunciam as violências sofridas. 

 Algumas pessoas responderam de modo afirmativo à questão, colocando 
como uma possibilidade a denúncia em caso de violência dos direitos. No entanto, 
nenhuma situação de registro da queixa foi relatada, embora situações de restrição 
dos direitos tenham sido reportadas. Algumas mulheres alegaram que na época 
em que a situação aconteceu não fizeram nada a respeito judicialmente, mas que, 
caso voltasse a acontecer, poderiam fazer. Isso está alinhado com o que vemos nas 
estatísticas da criminologia sobre como a pessoa no Brasil se comporta em relação 
ao sistema de justiça, polícia e denúncia, especialmente em relação às mulheres. 
Nos casos que ora consideramos, acreditamos que o trabalho de empoderamento 
visto atualmente com mulheres, por exemplo o uso da hashtag #metoo, o trabalho 
de uma organização como a Justiceiras ( justiceiras.org.br) etc., não está alcançando 
as muçulmanas. 

 Abaixo, alguns exemplos de respostas para esse tópico do questionário.

Situação 1: Foi no início quando eu usava meu hijab. Já faz mais de 4 anos. 
Não sei se seria viável agora.

Situação 2: A questão foi resolvida pela direção da faculdade e isso já faz 
tempo e nem me lembro mais o nome da moça.

Situação 3: Sim, me sinto capaz de denunciar.

Situação 4: Decidi, que caso ocorra novamente SIM farei B.O”.

Situação 5: Não me incomodo com a ignorância das pessoas a esse ponto, 
acredito que ainda não tive motivos para isso, porém caso tenha não deixarei 
de denunciar e correr atrás dos meus direitos
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Situação 6: Sim, hoje se houver algo pior além dos xingamentos, por exemplo 
se astagfirullah, alguém me agredir, é óbvio que vou denunciar

Situação 7: Com certeza denunciaria e seguiria com procedimentos judiciais, 
mas infelizmente não pensei sequer em registrar um BO nas ocasiões

Situação 8: Sim, me sinto capaz de denunciar, infelizmente sinto que não temos 
suporte jurídico, a comunidade islâmica no Brasil é muito omissa nesse sentido, 
é ao procurarmos as autoridades para denunciar, somos maltratadas mais 
uma vez, por sermos mulheres e muçulmanas, isso realmente é desanimador.

AS VIOLÊNCIAS SOFRIDAS

Situação 1: No meu caso não acho necessário, mas acredito que não teria força 
emocional de seguir com procedimentos judiciais caso fossem necessários.

Situação 2: Não, porque foi na rua, não conheço a pessoa, eu não discuti, só 
me senti mal com a situação. Eu sou muito tranquila e minha cidade não tem 
mesquita. Para eles que não conhece a religião também é difícil.

Situação 3: Sinto capaz, mas como é um processo demorado e sem resultado 
nenhum, acabei não fazendo.

Situação 4: Não quis denunciar porque não queria problemas com essas pessoas.

Situação 5: Não, não quero me expor e me desgastar. Não acredito na justiça 
para esses casos.

Situação 6: Não consigo. Não adianta denunciar, eles ( justiça/polícia) vão tratar 
com descaso e humilhar a gente ainda mais.

Situação 7: Incapaz de denunciar, pois perderia meu emprego.

Situação 8: Não, pois ocorreu em meu ambiente de trabalho e entre parentes. 
Preciso trabalhar e seguir minha vida. Embora, penso que somente após um 
processo judicial, o indivíduo aprenda.

Situação 9: Já sofri muito verbal no início da minha conversão pelos familiares, 
mas não conseguiria denunciar eles.

Situação 10: Não consigo. Eu tenho minha faculdade pra pagar, minhas contas 
e tenho medo de não conseguir emprego mais por conta de processo judicial.
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Também foi perguntado às mulheres se elas já haviam sido alvos de ataques 
islamofóbicos nas redes sociais, de modo que 54,3% das mulheres respondentes 
disseram que sim, enquanto 42,5% alegaram não ter sofrido preconceito nas redes 
sociais, conforme observado no gráfico. 

Alguns comentários que foram tecidos pelas respondentes a respeito de tal 
pergunta é que nunca haviam sido alvos de ataques on-line diretamente, mas que 
percebem a existência de comentários preconceituosos em postagens de grandes 
perfis dessas redes que abordam o mundo árabe/islâmico, por exemplo. Além disso, 
algumas das mulheres alegaram não utilizar muito as redes sociais e, portanto, nunca 
terem vivenciado algo no ambiente virtual. Tal falta de frequência pode se dever a 
essa percepção prévia de possíveis agressões, o que condiz com o apontamento de 
que a islamofobia molda a forma como muçulmanos vivem e participam da sociedade 
civil e de seus espaços públicos.

Em relação às redes em que os ataques mais acontecem, nota-se predomí-
nio do Facebook (79,3%), seguido do Instagram (46,6%), Twitter (11,9%) e TikTok 
(7,3%), sendo essas também as redes sociais mais comuns. Os dados podem ser 
apreciados na tabela a seguir.



79
I RELATÓRIO DE 

 ISLAMOFOBIA NO BRASIL

Algumas das participantes se dispuseram a descrever situações islamofóbicas 
que vivenciaram nas redes sociais. Dentre os principais pontos relatados, encontram-se 
descrédito à religião, colocando-a como algo “mau”, e referindo-se aos muçulmanos 
como “o anticristo”; situações em que pessoas muçulmanas são alocadas em posições 
de inferioridade e em que sofrem xenofobia, assim como em contextos citados ante-
riormente, mas dessa vez no ambiente on-line. Uma participante cita que muçulmanos 
também têm direito a ter redes sociais, mas no caso de pessoas da comunidade, elas 
são invadidas por comentários violentos todos os dias, atrelando sua crença religiosa a 
terrorismo, principalmente. Assim, infere-se que antes de publicar conteúdo em redes 
sociais as pessoas consideram, de alguma forma, os impactos que sua publicação possa 
ter: as muçulmanas provavelmente somam a tais considerações o medo de serem 
atacadas por sua profissão íntima de fé, que deveria poder ser expressa em qualquer 
espaço, sem sofrer violências.

As participantes referem que geralmente pessoas de religião evangélica são 
aquelas que mais proferem ataques aos muçulmanos: a participante aponta que 
“normalmente são pessoas de uma específica denominação religiosa (evangélicos) 
que causam ataques, perseguem. Alguns desses ataques eu denunciei na Polícia 
Federal, mas nunca tive retorno”; outra ainda alega que geralmente tem pessoas 
“pedindo pra tirar o hijab, enviando mensagens no chat como exemplo ‘Jesus é único 
salvador’ ou [falando] que eu ia pro inferno por estar seguindo ‘isso’”. 
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Também foram relatados casos em que, após publicarem fotos em suas redes 
sociais utilizando vestimentas islâmicas, principalmente o hijab, as mulheres pas-
saram por algum tipo de constrangimento, desde “após um post relatando minha 
conversão, recebi uma mensagem inbox de um desconhecido dizendo volta para 
seu país, aqui não gostamos de mulçumanos”, até “áudio de amigo falando ‘porque 
agora uso esse pano velho na cabeça?’”. Algumas pessoas ainda relatam terem sua 
religião deslegitimada, como se não fossem realmente adeptas ao Islam, como pode 
ser percebido no seguinte relato: “[recebo] muitas mensagens de pessoas próximas 
de mim, zombando, difamando a religião e até me dizendo que eu queria ‘chamar 
a atenção por ser brasileira e querer me fantasiar de árabe, sem conhecer nada a 
respeito de uma religião que só faz guerra’”. 

Além das ofensas proferidas diretamente às pessoas da comunidade islâmica, 
há também a vivência de experiências preconceituosas em relação à religião que são 
mais abertas e não tão direcionadas. Nesse sentido, uma participante contou que 
“procurando por temas da religião, tenho constantemente me deparado com vídeos 
absurdamente mentirosos, que refletem a religião como sendo de pessoas extre-
mamente violentas, até dentro de casa, como pedófilos que se casam com crianças 
virgens, agridem quando não tem seus desejos atendidos e obrigam as esposas a 
humilhações e até as matam quando elas não obedecem”. Tal relato nos faz pensar 
sobre a necessidade de conteúdos que comuniquem informações mais acertadas 
sobre a religião, disseminando informações verdadeiras sobre o Islam. Em diversos 
momentos da pesquisa, os respondentes atribuíram a violência sofrida ao desconhe-
cimento das pessoas sobre a religião, baseando-se muitas vezes em estereótipos 
e informações falaciosas. Dessa forma, também apontamos a necessidade de que 
seja realizado um trabalho de divulgação acerca da religião para que as pessoas 
possam conhecê-la de fato, rompendo com estereótipos midiáticos. Ressalta-se, 
no entanto, que o trabalho não é fácil, pois a imagem negativa do Islam vem sendo 
disseminada há décadas.

Outro ponto que chama atenção no relato das mulheres é quando o preconceito 
vivido virtualmente extrapola os limites do ambiente on-line, acarretando conse-
quências para as suas vidas pessoais, como ilustrado pela fala: “sou professora, e 
as mães dos meus alunos descobriram a minha religião pelas minhas redes sociais. 
Desde esse dia me tornei a ‘pior’ professora para as crianças. Fazendo tanta pressão 
psicológica, me fazendo realmente crer que era eu o problema que pedi demissão”. 
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Nesse exemplo, a professora sofreu claros danos pela islamofobia vivenciada a ponto 
de pedir demissão de seu emprego. 

Outros aspectos a serem destacados sobre a experiência das mulheres muçul-
manas nas redes sociais é o ataque direcionado à pessoa e à religião quando há algum 
ponto de discordância. Segundo uma das participantes “muçulmanos não podem se 
posicionar porque se alguém discorda de nós, a primeira coisa que atacam é a nossa 
religião, e a nós por sermos muçulmanos”. Tal relato nos faz pensar sobre como a pessoa 
nascida ou revertida ao Islam é reduzida à simples expressão de sua crença religiosa, 
sendo limitada a isso e não sendo oferecido a ela o direito de mostrar-se como um ser 
humano inteiro, mas apenas como parte de sua cultura que, ainda por cima, é oprimida 
cotidianamente em diversos espaços. Algumas pessoas evitam pensar sobre isso, dei-
xando de lado, como percebido em “prefiro excluir os comentários e seguir a vida”. “É 
mais fácil para minha saúde mental”. Ou seja, além de ter a sua existência simplificada, 
a repetição dos atos violentos e opressores contra ela ainda a colocam em uma posição 
de tamanho desamparo que nem há mais forças para posicionar-se contra isso, fazendo 
com que seja melhor só tentar seguir em frente, buscando evitar o sofrimento.
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Em relação às repercussões das situações de violência na vida das pessoas 
muçulmanas, foram relatados sentimentos de desmotivação e desânimo, constran-
gimento e solidão, tristeza, medo e raiva. Algumas pessoas narram falta de vontade 
de voltar ao ambiente em que a violência foi vivida, como no trabalho, por exemplo. 
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Uma única participante comentou não ligar para o ataque sofrido, pois “estava em 
paz com a religião”. Contudo, a maior parte das participantes conta ter sofrido emo-
cionalmente com os ataques, seja ele grave, seja ele moderado, seja ele leve.

Em relação aos sentimentos predominantemente associados ao sofrimento 
decorrente das situações de violência vivida, destacam-se: raiva/nervosismo, tristeza, 
sentimento de inferioridade, desânimo, ansiedade e sintomas físicos, medo genera-
lizado e sentimento de solidão. Outros ainda foram referidos, mas em porcentagens 
menores, conforme pode ser observado na figura acima.
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Em relação às repercussões das situações de violência na vida das pessoas 
muçulmanas, a maioria dos episódios de violência ocorreu em espaço público e no 
espaço familiar.

Embora relatem vivenciar diversos sintomas após os eventos de violação de 
direitos e preconceito, dentre estes sintomas físicos e emocionais, a grande maioria das 
mulheres (75,1%) relatou não ter buscado ajuda com profissional de saúde mental. 
Algumas mulheres reportaram já ter sofrido discriminação religiosa em serviços de 
saúde, e outras alegaram que acreditavam que os profissionais não conseguiriam 
ajudá-las. Algumas pessoas referiram já fazer acompanhamento psicológico antes 
do ocorrido, mas não necessariamente abordar a religião nos atendimentos com os 
profissionais. 
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Para as próximas perguntas:
1 - Concordo muito
5 - Discordo muito
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Segundo as mulheres, utilizando a numeração de 1 a 5, os brasileiros têm 
medo dos muçulmanos numerando 1 e 3 (31,5% e 30%), a mídia sendo o espaço 
no qual os muçulmanos e o Islam são mal retratados, apontados por mais de 
64% (1). Quando se refere que poucos brasileiros têm receio dos muçulmanos e do 
Islam, as mulheres apontam o número 5, atribuindo um valor muito pequeno a esse 
item. Por fim, apontam 1 quando se referem à possível ameaça à cultura pelo Islam. 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS
Os dados quantitativos indicam que a maioria dos respondentes, tanto homens 

quanto mulheres, considera que o(s) episódio(s) islamofóbico(s) que enfrentaram lhes 
gerou algum nível de sofrimento psíquico. Entretanto, a distribuição das respostas 
merece atenção: tomada isoladamente, a categoria mais respondida entre os homens 
foi que o episódio de violência não causou sofrimento (34,6%) — somente quando 
somamos as três categorias relativas ao sofrimento (leve/moderado/grave) é que 
chegamos a um número expressivo. Entre eles, um dos respondentes entende que 
“enfrentar essa situação [episódio islamofóbico] faz parte do jihad [esforço] para se 
tornar uma pessoa melhor”; destaca-se também a compreensão de que a islamofobia 
resulta da desinformação alimentada pela grande mídia, devendo ser tratada não 
no micro, mas em dimensão macrossocial. Entre as mulheres, as categorias relativas 
ao sofrimento foram mais respondidas (78,2% quando somadas as categorias de 
sofrimento leve, sofrimento moderado e sofrimento grave): apenas 17,6% respon-
deram taxativamente que o episódio islamofóbico vivido não acarretou nenhum nível 
de sofrimento.

Sabe-se que religiosos em geral, e muçulmanos em particular, tendem a ser 
relutantes à busca por atendimento psicológico (Koenig & Al Shohaib, 2017). Conforme 
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esperado, apesar de o sofrimento ser predominante tanto entre os homens como 
entre as mulheres, este não gerou uma busca significativa por atendimento profis-
sional: 82,1% dos homens muçulmanos não procuraram esse recurso psicológico e/
ou psiquiátrico; entre as mulheres, a taxa cai para 75,1%, mas ainda assim chama 
atenção a discrepância entre as porcentagens dos-as que afirmaram a existência do 
sofrimento provocado pelo episódio islamofóbico e a pouca procura destes-as pela 
rede formal de saúde mental.

Tal descompasso usualmente explica-se por alguns fatores, como os fortes 
estigmas criados e cristalizados ao redor da saúde mental, não apenas por parte de 
religiosos, mas da sociedade como um todo. É também frequente que muçulmanos-as 
sintam-se temerosos em relação ao profissional de saúde mental por pressuporem 
que não terão a sua pertença religiosa respeitada e as suas concepções de saúde e 
doença reconhecidas.

Entre os comentários tecidos por homens muçulmanos para essa questão 
(Após a situação vivenciada, você procurou algum atendimento profissional de saúde 
mental?), um respondente apontou para a busca por acolhimento emocional dentro 
da própria comunidade religiosa — diante do sofrimento vivido, buscou amenizá-lo 
conversando “com irmãos muçulmanos mais experientes”; acionou-se ainda a variável 
relativa à renda para explicar a dificuldade que muitos possuem para acessar esses 
serviços, e/ou dar continuidade aos atendimentos ao longo do tempo — um dos res-
pondentes mencionou que não pôde continuar a psicoterapia devido ao desemprego.

Ao adensar a análise sobre as respostas abertas dadas por mulheres muçul-
manas a essa mesma questão, por um lado destaca-se o descontentamento e/ou 
desconfiança nutrida por elas em relação aos profissionais de saúde mental, vistos 
como pouco capazes de lhes auxiliar: “a pauta da religião nunca foi abordada”, “nem 
um deles irá resolver nada muito menos me ajudar, já fui em vários psicólogos”, “não 
achei necessário pois eu soube como conduzir o fato ocorrido”. No entanto, por outro 
lado, muitas comentaram que o sofrimento decorrente da discriminação e/ou violên-
cia não foi o disparador para procurarem os serviços de saúde mental não porque 
evitassem o atendimento, mas porque já frequentavam o psicólogo/psiquiatra por 
motivos outros, prévios à vivência do episódio de islamofobia — “já faço tratamento 
psiquiátrico e psicológico, mas por conta da bipolaridade”, “eu faço terapia há muitos 
anos, então estou recebendo ajuda”, e “já faço terapia, então não procurei nada além” 
foram alguns dos comentários pertinentes a esse tópico.
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2.4 Mulheres muçulmanas revertidas que NÃO sofreram 
islamofobia

Tanto homens muçulmanos quanto mulheres muçulmanas elencaram que o 
sofrimento adveio sobretudo de situações islamofóbicas vividas em espaços públicos 
(43% para homens; 58,6% para mulheres), o que se explica pelo grau de exposição 
do público em relação ao privado e pela facilidade com que muitos muçulmanos são 
reconhecidos nesses espaços, por conta de sua vestimenta e/ou outros sinais diacríti-
cos que tornam visíveis a sua pertença religiosa ao Islam. Em seguida, muçulmanos 
e muçulmanas apontaram as relações familiares (32,6% para homens; 36,6% para 
mulheres): sabe-se das agruras que muitos-as revertidos-as vivem dentro de seus 
núcleos devido aos empecilhos colocados por membros que rechaçam a sua opção 
religiosa; e, em terceiro lugar, ambos sugeriram que a sua saúde mental foi afetada 
pela discriminação vivida no trabalho (25,6% para homens e 22,4% para mulheres), 
ambiente no qual a exposição pública é usualmente somada a constrangimentos que 
são potencializados pelas relações laborais hierárquicas.

No plano afetivo, o sofrimento negativamente se manifesta por meio de 
variadas emoções e sentimentos: tanto os homens muçulmanos quanto as mulheres 
muçulmanas respondentes afirmaram que predominava a “raiva e/ou nervosismo” 
(74,3% dos homens; 50,4% das mulheres). Foram ainda relatados como relevantes: 
desânimo, tristeza, sentimento de inferioridade e ansiedade.
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COMENTÁRIOS ADICIONAIS

MULHERES QUE NÃO SOFRERAM ISLAMOFOBIA

Situação 1: Sou muçulmana. Moro no Brasil há 18 anos, uso hijab desde os 10 
anos de idade. Se eu falar que sofri grandes preconceitos ou discriminação vou 
estar mentindo. Os brasileiros são muito curiosos, amam conhecer minha reli-
gião, e me respeitam muito por amar tanto minha religião e minha fé em Allah.

Situação 2: Acho que o Islam deveria ter mais divulgação, para que as pessoas 
soubessem da verdadeira essência do Islam e não deixassem apenas que as 
informações errôneas e midiáticas fossem colocadas como verdadeiras.

Situação 3: Acredito que a discriminação depender muito da nossa postura 
também. A discriminação ela existe, mas pode ser minimizada de acordo com 
o comportamento que você tem na sociedade.

Situação 4: Na verdade sou uruguaia e tenho convivência mais com meu país. 
Nunca tive problema alhamdulillah sempre me trataram bem onde passei seja 
aeroporto, ônibus, shopping etc’.

Situação 5:  Que os novos muçulmanos tenham mais atenção e mais suporte 
para seguir a religião.

Em relação às mulheres muçulmanas que consideram não terem sofrido 
islamofobia, mais da metade se sente tratada com respeito e apenas 10% sofreram 
algum tipo de violência. Dizem que a maioria das pessoas quer saber mais sobre a 
religião, mas a religião evangélica novamente é apontada como a religião que con-
figura menor tolerância com os muçulmanos.
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Situação 6:  Na verdade, sou uruguaia e tenho convivência mais com meu país. 
Nunca tive problema alhamdulillah sempre me trataram bem onde passei seja 
aeroporto, ônibus, shopping etc.

Situação 7: Na opção da mídia que se refere ao Brasil me abstenho em falar, 
mas sobre o medo acho que sim. Que passa um pouco mas é só eles verem 
nossa conduta nossa forma de falar que tudo muda alhamdulillah.

Situação 8: Acredito que muitas mulheres muçulmanas às vezes exageram 
um pouco na questão preconceitos ou racismo, eu sou a única muçulmana do 
estado de Uberlândia já faz 7 anos ando vestida na Sunnah toda de preto dos 
pés à cabeça khimar até o joelho nunca sofri preconceito algum. Vivi durante 
11 anos em São Paulo, nunca sofri nada em 18 anos de islam. Alhamdulillah. 
Creio que não seja tudo isso.

Situação 9: Fiquei triste porque ela não é assim (foi um único episódio), ela 
nem sabia que ofendeu Deus, seus profetas e irmãos faltando com respeito!

Situação 10: Quem respeita os outros ele será sempre respeitado.

Situação 11: Até agora, tive muita sorte ao abraçar o islam, pois não passei 
por problemas discriminatórios, muito pelo contrário. As pessoas me olham 
como admiração adoram minhas vestes.

Situação 12: Não sofro discriminação porque não uso hijab para trabalhar, e 
quem não aceitar minha decisão eu me afasto.

Situação 13: O maior preconceito que percebo é de que minha fala não é 
considerada como sendo de uma muçulmana “de verdade”, por ser revertida. 
Muitas vezes em conversas, pessoas que não sabem muito a respeito preferem 
defender o que “os outros” falam sobre o que acontece “lá” (nunca sabem exa-
tamente quem ou onde) do que ouvir os fatos que exponho sobre a religião, 
diferenças entre culturas e temas relacionados.

Situação 14: Ganhei outros amigos através do Islam, mas praticamente todos 
os meus amigos de infância e de colégio me abandonaram quando eu me 
reverti, muitos passam por mim e parece que nunca me viram, é doloroso 
isso, mas não desisti.

Situação 15: Minhas amigas não islâmicas também respeitem minhas tradições 
e admiram os nossos costumes.
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Situação 16: Na cidade onde moro, acham que sou árabe porque tenho hijab. 
As pessoas estão muito curiosas.

Situação 17: Eu acho que a mídia incentiva este preconceito (passa a notícia de 
terrorismo, mas não fala que a religião é contra isto e que os culpados foram 
presos, etc...). Minha tia comentou um dia assistindo a TV: - Ainda matam em 
nome desse Allah! Não pode falar nada deste Mohamad que já matam! Estes 
loucos que ficam orando de poupança para cima não valem nada, deviam ser 
expulsos!!.

Se dentre os homens os dados aparentam se repetir, ou seja, se reforçam, 
dentre aqueles que consideram ter sofrido islamofobia ela está vinculada ao caráter 
verbal/moral e há indicativo de maior incidência de preconceito por parte de evan-
gélicos do que de pessoas de outras religiões. Essa incidência de maior violência por 
parte de evangélicos e cristãos reflete questões históricas, políticas e sociológicas, 
não existindo, em essência, uma oposição “Islam vs. Cristianismo”, mas sim condições 
históricas, econômicas e sociológicas, políticas, portanto, para que exista um clima 
de disputa entre pessoas dessas religiões.

O fato de 94,5% não registrarem B.O. não é um problema relacionado ao 
Islam ou à sua vivência, mas integra o grande problema do acesso à justiça material 
no Brasil, ou seja, o excesso burocrático, ineficiência e incapacidades naturais do 
sistema e a péssima condução jurisprudencial dos casos de indenizações por danos 
morais no país. Reconhecendo-se enquanto minorias, vivenciando diferentes pro-
cessos de exclusão e hostilidade na própria condição de mulher muçulmana, muitas 
das respondentes percebem-se como sem acessos aos recursos legais disponíveis.

Salvo ganharem profundamente menos que homens, as respostas das mulheres 
reforçam os dados gerais obtidos e ressoam a questão sociológica mais ampla da 
desigualdade salarial entre gêneros.

Ressalta-se o uso da vestimenta islâmica (hijab etc.) entre as mulheres no 
cotidiano, sendo que a maioria das mulheres optantes por usar (59,2%) relata ter 
vivenciado episódios islamofóbicos. A maioria (66%) já sofreu constrangimento pela 
religião. Dessas que sofreram algum constrangimento, a maioria é revertida (60,4%).  
Um dado que nos chama atenção é sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres 
em seu núcleo familiar pós-reversão (41,9%). 

Dentre aquelas que sofreram episódios de islamofobia, temos que a maioria 
os viveu na rua (72,8%), seguida do ambiente de trabalho (40,1%). Se a resposta 
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jurídica ao primeiro caso seria gerar o B.O. e a condução de processo contra pessoa 
desconhecida, o que dificulta o acesso à justiça, o segundo é bem mais acessível, 
considerando a natureza de violação trabalhista das obrigações contratadas e exis-
tência de judiciário especializado próprio, a Justiça do Trabalho, para tanto. Já os 
relatos de islamofobia na rua demonstram o quanto a intolerância contra muçulmanos 
somada à misoginia e ao machismo estão normalizados. Mesmas indicações sobre 
B.O. e acesso à justiça cabem para mulheres em referência ao parágrafo específico 
supra. Em comparação com os homens, os mesmos dados se repetem em relação à 
religião considerada mais discriminadora: os evangélicos (73%).
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Sugestões à comunidade muçulmana

Nosso objetivo com esse relatório foi apresentar um primeiro registo sobre a 
islamofobia no Brasil, evidenciando alguns problemas que muçulmanas e muçulmanos 
vivenciam. Todavia, consideramos fundamental propor algumas iniciativas a serem 
consideradas pelas Instituições Islâmicas. Uma vez que identificamos os problemas 
supracitados, tomamos a liberdade de trazer apontamentos propositivos.

O enfrentamento da islamofobia no Brasil perpassa vários pontos, não sendo 
suficiente apenas a realização de uma pesquisa que contextualize essas violências 
sofridas. A judicialização da islamofobia pouco resulta em algo positivo se não houver 
um trabalho de base em educação e divulgação da religião. Tais iniciativas, por sua 
vez, sem o incentivo à pesquisa acadêmica, não terão dados suficientes para saber o 
quê e onde intervir. Para tanto, é necessário que parte da comunidade (islâmica) se 
sensibilize com o tema, deixando de ter uma relação de negação quanto à islamofobia 
no Brasil, e que toda ela passe a ajudar de forma mais propositiva principalmente as 
pessoas que passam por situações de preconceito. 

É necessário que exista, em cada comunidade, pessoas dispostas a colaborar 
com um projeto mais amplo de atendimento à comunidade muçulmana; para isso, 
financiar iniciativas torna-se fundamental. Uma equipe multidisciplinar pode ser 
acionada para trabalhar com a comunidade e buscar soluções para que as novas 
gerações não sofram com o que nos deparamos nesses discursos. Se a violência 
não se encerra, pelo menos teremos mais pessoas preparadas para enfrentá-la e 
mais pessoas conscientes de que a islamofobia embasa crimes, como o discurso 
de ódio e a violência física, e que é necessário dar apoio às comunidades vulnerá-
veis, principalmente às pessoas de classes sociais desfavorecidas (materialmente). 
Seguem, abaixo, alguns tópicos que sugerimos como pauta urgente na comunidade 
e nos colocamos disponíveis para dialogá-las:

1. PESQUISA ACADÊMICA. Esse relatório é fruto de pesquisa acadêmica com 
financiamentos diversos e contribuições voluntárias, com a participação de 
pesquisadores muçulmanos e não muçulmanos, todos comprometidos com 
a temática. No entanto, a divulgação da pesquisa e o apoio foram esparsos, 
ainda mais se considerarmos que se trata de uma pesquisa que dará um 
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retorno importante à comunidade sobre a realidade que ela vivencia. É 
fundamental que pesquisas como essas tenham apoio de instituições e 
pessoas muçulmanas em todos os campos. Os dados aqui coletados foram 
obtidos com a participação e divulgação de muitos, mas se faz necessário 
a percepção de que o conhecimento científico é essencial para interpretar 
a realidade e planejar ações. 

2. EDUCAÇÃO. Pesquisas realizadas pelo membro do GRACIAS apontam 
a importância de estudar os livros didáticos que abordam o Islam e os 
muçulmanos (doutorado em andamento de Ashjan Sadique Adi). Um tra-
balho sistemático em escolas, com a divulgação de palestras que possam 
ser preparadas para as diferentes séries dos ciclos da Educação Básica, é 
necessário, assim como investigar como o tema Islam surge nos materiais 
didáticos e como professores são capacitados para abordar a religião. Há 
de se pensar sobre as especificidades de abordar o Islam para crianças, 
adolescentes e jovens. Investir em livros e revistas que tenham uma lin-
guagem acessível para esse público é crucial. É importante ter contato 
com pedagogos muçulmanos e que trabalham em escolas e universida-
des e fazer parcerias com esses profissionais. Oferecer palestras e cursos 
voltados para estudantes de graduação das diversas áreas acadêmicas 
e mesmos cursos de pós-graduação podem ser formas de esclarecer os 
futuros profissionais antes de atuarem.

3. MÍDIA. A comunicação da comunidade é um eixo muito sensível. Embora 
nos dias de hoje influenciadores-as tenham tomado conta da comunica-
ção e os muçulmanos estejam presentes nesse segmento, não podemos 
considerar que isso seja suficiente para enfrentar os diversos aparatos 
midiáticos. Não necessariamente são os geradores de conteúdos digitais 
da comunidade que dominam os problemas que ela vivencia: quando 
publicam algo, projetam essa comunidade de maneira específica, e daí 
a necessidade de atentar-se para tal responsabilidade. Compreender as 
múltiplas intersecções entre islamofobia e viver no Brasil demanda mais 
do que as habilidades de realizar publicações em redes sociais. Realizar 
encontros entre essas pessoas que produzem conteúdos e estudiosos 
da comunidade e pesquisadores do Islam e das comunidades muçul-
manas, oferecer cursos e formações voltados para esse público é uma 
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possibilidade de intervenção. Também é preciso fazer campanha nas 
prefeituras, propondo peças publicitárias que representem as pessoas 
muçulmanas em situações comuns, como cidadãs e cidadãos que são, 
sendo a identidade religiosa um aspecto que não esgota os demais per-
tencimentos da pessoa.

4. ATENÇÃO JURÍDICA. Conhecer os direitos dos muçulmanos em país não 
islâmico é um processo de aprendizado que pode ser via educação e mídia 
islâmicas, mas quando se trata de judicializar é preciso orientar adequada-
mente a população muçulmana e dar apoio e encaminhamento. Qualquer 
pessoa que passe por um ato de violência não consegue, sem apoio, fazer 
um boletim de ocorrência (B.O.) e dar prosseguimento às questões legais.  
Deve-se considerar que os processos são onerosos para uma população 
islâmica periférica e completamente racializada, que é a população das 
periferias, em sua maioria de muçulmanos revertidos. Elaborar materiais 
de orientação para empregadores, escolas, universidades, estabelecimen-
tos prisionais e famílias sobre os direitos das pessoas muçulmanas pode 
mitigar problemas e favorecer a compreensão do outro, demonstrando 
que a pessoa é apoiada por uma instituição – a exemplo de muitos grupos 
religiosos.

5. ATENDIMENTO PSICOLÓGICO. Vive-se atualmente no Brasil um cenário 
carregado de tensões que vem agravando as manifestações de intolerância 
contra as religiosidades minoritárias/não-hegemônicas: a percepção de 
muitos respondentes acerca do agravo da frequência e da intensidade 
da discriminação que vivenciam em suas vidas cotidianas é sintônica com 
a realidade sociopolítica que se apresenta. Mais do que um sofrimento 
vivido e percebido individualmente, os respondentes parecem sugerir que 
o sofrimento advindo da islamofobia é comunitário, socialmente partilhado: 
ainda que parte dos respondentes julgue que o(s) episódio(s) islamofóbi-
co(s) vivido(s) não gerou qualquer forma de sofrimento para eles enquanto 
indivíduos, há um reconhecimento de que a islamofobia atinge a comuni-
dade como um todo, sendo potencialmente geradora de adoecimento em 
diferentes esferas. Nesse sentido, incentivar a buscar por ajuda psicológica, 
facilitar o contato com psicólogos, inclusive ter um fundo de apoio a ajuda 
psicológica. Não se pode considerar que para todos os muçulmanos o 
custo jurídico e psicológico seja algo com que eles possam arcar: muitas 
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vezes não podem. Por isso, são uma parte vulnerável da sociedade por 
questões sociais, econômicas e por esse contexto amplo de normalização 
de violências simbólicas e físicas contra praticantes do Islam. 

6. DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO. Faz-se necessário, uma vez que a pesquisa 
identificou praticantes de outras religiões como perpetuadores de ataques, 
como seguidores da religião evangélica. Fomentar o diálogo e a exposi-
ção do Islam, reconhecendo no outro não-muçulmano um interlocutor, 
pode ser uma das alternativas para diminuir os episódios de preconceito. 
Constituir projetos em conjunto, objetivando o desenvolvimento social e 
reconhecendo a pluralidade brasileira, é uma das formas de muçulmanas 
e muçulmanos serem representados lado a lado de quem segue o Islam. 
Temos conhecimento de algumas iniciativas nesse campo, mas torna-se 
importante que pessoas muçulmanas as divulguem, de forma a incluir 
mais pessoas nesse diálogo e que se atentem ao fato de que mulheres 
muçulmanas precisam estar presentes, pois a visão que as pessoas têm 
é da não participação da mulher no Islam; se ela não está presente refor-
ça-se essa visão.

7. DIÁLOGO INTRA-ISLÂMICO. Haja vista que respondentes indicaram desa-
venças devido à orientação religiosa (sunitas e suas vertentes, xiitas em 
relação a sunitas), é preciso investir para que muçulmanos se compreendam, 
apesar de suas diferenças. Discordar de uma pessoa não retira alguém 
do Islam. Por mais que não se concorde com essa ou aquela perspectiva, 
legalmente todos os muçulmanos possuem direito à prática do Islam. 
Aprender com as diferenças e construir juntos, apesar das divergências, 
é uma perspectiva que não só tende a unir a comunidade, mas também 
a oferecer o exemplo do convívio pacífico. Outra dificuldade sinalizada é 
entre revertidos e nascidos muçulmanos. Torna-se necessário trabalhar a 
promoção de uma comunidade que se respeita e se apoia, independente 
da nacionalidade.

8. PROTEÇÃO DAS MESQUITAS. A sugestão é que cada instituição islâmica, 
Sociedade Beneficente, Mesquita, Madrassa, Mussala, Hussainiya, Zawiyah 
etc., tenha um plano de proteção. Tal sugestão leva em conta episódios 
como o Atentado de Christchurch, na Nova Zelândia, no qual membros 
da comunidade muçulmana local foram brutalmente assassinados. Ter 
pessoas responsáveis pela segurança e estudar as possibilidades de 
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proteger o espaço e, principalmente, os fiéis é uma preocupação que não 
deve sair da perspectiva das diversas lideranças.

9. DIRETRIZES PARA REAGIR. Quando uma muçulmana ou um muçulmano 
passam por um episódio de islamofobia, muitas vezes não sabem como 
reagir, não registrando o boletim de ocorrência, que pode ser gerado on-line, 
e precisando descobrir como responder a possíveis agressões dos mais 
diversos níveis — da discriminação no emprego ao bullying em instituição 
educacional, do tratamento discriminatório em transportes públicos ao 
assédio em ambientes virtuais. Elaborar diretrizes precisas sobre como agir, 
oferecendo orientações às vítimas em forma de guia possibilita respostas 
mais ágeis, além de educar os membros da comunidade previamente às 
possíveis ocorrências, seja para reagir, seja para orientar.

10. LOBBY POLÍTICO. Temos a consciência de que um lobby político bem-feito e 
instrumentalizado com pesquisa científica pode mudar o cenário da comu-
nidade muçulmana. A política é uma das portas de inserção e projeção de 
atores públicos, e se não há presença de muçulmanos, não se reconhece 
sequer a existência dos seus problemas. É fundamental construir agendas 
com governos e, dessa maneira, incluir nas pautas os problemas viven-
ciados pela comunidade. O ideal seria ter apoio à candidatura de pessoas 
que abraçam causas da comunidade, que sejam sensíveis aos problemas 
de classe, raça e gênero que a permeiam.

Cabe pontuar que alguns esforços foram realizados preliminarmente em 2015, 
na formulação do Projeto de Lei 979 (Deputado Wadson Ribeiro), que “Criminaliza 
a discriminação pelo uso de vestimentas ou paramentos religiosos”, em resposta 
ao ocorrido com uma estudante de direito muçulmana que, ao realizar o exame da 
Ordem dos Advogados do Brasil, foi proibida por estar usando hijab, sendo este 
considerado como objeto de chapelaria. Uma mobilização partiu de um muçulmano, 
Sayid Marcos Tenório, que trabalhava com o Deputado Wadson Ribeiro, do PCdoB, e, 
junto com a professora Francirosy C. Barbosa, redigiu e organizou uma cartilha sobre 
paramentos religiosos e demais religiões, que teve a participação de antropólogos  
— Vagner Gonçalves da Silva, Maria Lucia Montes, além da professora Francirosy.

Em 2017, diante do crescimento da islamofobia, a FAMBRAS – Federação das 
Associações Muçulmanas do Brasil solicitou à professora Francirosy que convidasse 
pessoas para elaborar outro PL no caminho inverso (agora da comunidade para o 
Congresso), e para essa empreitada ela convocou outros muçulmanos: Sayid Marcos 
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Tenório, Felipe de Freitas Souza e Christyane Castellucci Fermino. O Projeto de Lei 
8816/2017, que “Dispõe sobre a punição de crimes de intolerância, preconceito, dis-
criminação e violência contra a liberdade e o livre exercício de crença”. O projeto foi 
apresentado em 17 de outubro pelos deputados Assis Melo (PCdoB/RS) e Goulart 
(PSD/SP) e teve o desfecho que era previsto, tendo sido anexado ao conjunto de 
projetos que tramitam em conjunto com o Projeto de Lei nº 6418/2003, que “Define 
os crimes resultantes de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
origem”. O PL inclui no ordenamento jurídico brasileiro o crime de discriminação no 
mercado de trabalho, injúria resultante de preconceito, apologia ao racismo, atentado 
contra a identidade étnica, religiosa ou regional e associação criminosa, tornando-os 
crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Revoga a Lei nº 7.716, de 1989. 

Importante destacar que em 2017 já tínhamos vivido um golpe em nosso país 
com o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, e não houve lobby político da 
comunidade muçulmana suficiente para emplacar o projeto, a despeito do esforço 
da FAMBRAS e das pessoas que contribuíram para escrita do PL. 

11. MULHER MUÇULMANA. Propor iniciativas voltadas para as mulheres muçul-
manas, as revertidas principalmente, e apoiar coletivos de mulheres que 
busquem se alicerçar em trabalhos coletivos, seja para a sua sobrevivência, 
seja para manterem-se distantes de agressores. Compreendemos, assim, 
que a constituição de uma rede de apoio é fundamental. Na ausência de 
cuidados —, que não estejam à disposição da comunidade, é necessário 
construir essas redes e estimulá-las — inclusive financeiramente. Outra 
iniciativa é buscar convênio com faculdades de psicologia que possam 
atender de forma gratuita a comunidade. No GRACIAS há pesquisado-
ras capacitadas para consultorias, palestras, etc. sobre saúde mental e 
mulheres muçulmanas, pois suas pesquisas de campo são base para o 
entendimento do sofrimento psíquico em mulheres nascidas e revertidas 
ao Islam. Consultar Dra. Flávia Pasqualin e Camila Motta Paiva.
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