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VÉUS EM DEBATE
l

Veja os tipos de vestimentas islâmicas mais comuns entre as muçulmanas ao redor do mundo
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Cobre dos pés à cabeça,
incluindo boca e olhos.
Popular no Afeganistão
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AL-AMIRA

Cobre a cabeça e o
pescoço, é mais comum
no Ocidente

Manto preto que cobre
cabeça e corpo, exceto rosto.
Usado no Irã

Popular na região do Golfo,
é colocado ao redor da
cabeça e dos ombros

Véu duplo; um cobre os
cabelos e o outro, pescoço
e ombros
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ÇA

Véu que cobre o rosto,
exceto olhos. Típico do
Paquistão
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Protesto contra lei
antiburca acaba
com 3 detidas
Polícia diz que mulheres não foram presas por usar véu islâmico
longo, mas por protestar diante da Notre-Dame sem autorização
Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Três mulheres que vestiam
longos lenços islâmicos foram
detidas ontem, em Paris, no
primeiro dia de vigência da lei
que proíbe o uso da burca na
França. As prisões temporárias foram realizadas na frente da Catedral de Notre-Dame, a mais importante da capital, durante um protesto não
autorizado pela polícia.
Segundo o Ministério do Interior, porém, a detenção ocorreu
porque as três muçulmanas não
tinham informado as autoridades sobre a manifestação, e não
porque usavam os véus. Convocadas pela associação Touchez
pas à ma Constitution (Não toque na minha Constituição, em
tradução livre), as muçulmanas
tinham como intenção provocar
a primeira ação policial contra o
uso da burca na França.
Pela lei, elas seriam multadas
em € 150 e obrigadas a participar

● Cruzada francesa

€ 150

é o valor da multa para quem for
flagrado com o rosto coberto nas
ruas da França

2 mil

é o número estimado de
mulheres que usam burca no país

5 milhões

de muçulmanos vivem na França

de um “curso de cidadania” patrocinado pelo Ministério do Interior.“Há 12anoseu auso econtinuarei a usá-la. É a França e o
Estado laico que me dão o direito de ser muçulmana praticante”, afirmou Kenza Drider, de 32
anos. “Essa lei é um atentado aos
direitos europeus. Estou apenas
defendendo a minha liberdade
de ir e vir e minha liberdade reli-

giosa”, argumentou.
O protesto, o assédio dos jornalistas – incluindo de uma rede
de TV iraniana, a Al-Alan – e as
discussõescomfrancesesquedecidiramopinarsobrealeichamaram a atenção da polícia. Dezenas de agentes e um ônibus forammobilizadosparaaintervenção. As três muçulmanas foram,
então, obrigadas a embarcar no
veículo.
Além de enfrentar a polêmica,
o governo do presidente Nicolas
Sarkozy, autor da proposta de
proibição da burca, terá de enfrentar outro problema. Ontem,
osecretário-geraladjuntodoSindicato de Comissários de Polícia, Emmanuel Roux, afirmou
que a lei é “extremamente difícil
de ser aplicada” e, por essa razão, será “muito pouco aplicada”. Contribui para o pouco impacto prático da legislação o fato
de que não mais de 2 mil a 3 mil
mulheres usam burca em todo o
país, segundo levantamentos independentes.

Muçulmana. Vestida com uma burca Nayet (C) critica a proibição do governo francês ao traje

PARA ENTENDER

Sarkozy alega
preservar raiz
cultural do país
A proibição do uso de véus
que cubram o rosto inteiro na
França entra em vigor depois
de um ano de debates e campanhas pró e contra a medida.
Apoiadores do governo de Ni-
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A interdição do véu

A

França éo primeiro país europeu a lançar-se ao ataque
contra véu islâmico, embora numerosas muçulmanas
em muitos outros países também
usem a burca. Precauções extremas
foram tomadas para evitar que a lei
pareça dirigida exclusivamente contra o Islã.
Primeira precaução: a burca não é
a única vestimenta visada. É igualmente proibido transitar com o rosto oculto sob uma máscara ou um

capuz. A lei não proíbe uma prática religiosa, islâmica, mas quer simplesmente impedir que qualquer pessoa na
França mostre seu rosto. Um palhaço
cristão ou budista que andasse com o
rosto coberto por uma máscara seria
preso.
Segundaprecaução: ospoliciais deverão dar prova de delicadeza. Antes de
cobrar uma multa de 150 euros, eles explicarão à mulher que ela deve mostrar
seu rosto para permitir o controle de
sua identidade. Em nenhum caso, o véu

tirarem os véus no meio da rua
e são obrigados a acompanhálas a uma delegacia para que
elas sejam identificadas. Os
muçulmanos criticam a medida, alegando que ela fere a liberdade religiosa. Os principais movimentos islâmicos
franceses calaram-se ontem,
mas muitas muçulmanas têm
planos de continuar usando os
véus. / NYT e AP

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.
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colas Sarkozy consideram a lei
um passo necessário para a preservação da cultura francesa e
para o combate do que eles consideram tendências separatistas entre os muçulmanos da
França. Considerada difícil de
aplicar, a legislação não menciona o Islã em texto. Segundo as
novas regras, porém, os policiais franceses não têm o direito de mandar as muçulmanas

será retirado contra a vontade. Mas, se
a“operação persuasão” fracassar, a pessoafaltosa será encaminhadaà Procuradoria da República.
Na França, contam-se no máximo 3
mil mulheres adeptas do niqab ou da
burca. Como explicar que um dispositivo tão pesado tenha sido montado para
tão poucas pessoas? Primeiro, defendese um princípio: a França é um país laico. Ela não pode tolerar nenhuma marca religiosa fora dos templos. Depois, o
uso dessas máscaras é atentatório à li-

berdade e à dignidade da mulher. Por
essa razão, multas muito mais pesadas
serão aplicadas aos homens que obrigarem suas mulheres a adotar o véu.
Mas como provar semelhante coerção? Uma sondagem foi feita com 32
mulheres que usavam o véu integral. A
maioria, 29, é nascida na França ou convertida. Primeira constatação: 12 dessas 32 mulheres adotaram o véu somente depois que eclodiu o debate sobre a
vestimenta, em 2009.
“Em face aos ataques lançados contra minha religião, quis reafirmar minha identidade.” Uma dessas mulheres
explicou sua escolha: “Eu disse a Deus:
se quereis que eu use o niqab, dai documentos a meu marido.” O marido recebeuos documentos e,em seguida, amulher cobriu o rosto.
Todas dizem que estão felizes e falam de uma experiência quase mística.
“Eusintoorgulho eum verdadeiro êxtase.” Ou ainda: “A burca me introduz
numaexistência monástica.” Outrasfazem análises de tendências feministas:
“O niqab me protege do olhar dos ho-

mens.” Safra, de 17 anos, diz que o
niqab assegura a separação dos sexos. Parveen, de 19, reconhece que,
desde que usa o véu, não fala mais
com homens.
Essas mulheres são muito críticas
das instituições oficiais do Islã francês. Com frequência, lembraram
que o uso do véu era um costume
tardio que não figurava nos princípios islâmicos. As mulheres que optaram pelo uso do véu se dizem convencidasde que,ao contrário,ainterdição está inscrita no Alcorão.
“O véu faz parte da religião”, disse
uma delas. “As mulheres do Profeta
estavam todas integralmente cobertas.” No conjunto, essas mulheres
são hostis à lei. Nenhuma delas, porém, quer entrar em guerra contra a
república. Todas dizem que, se lhes
pediremparatirar o véupara identificação, estão prontas para tirá-lo. /
TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK
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América do Sul é a região que registrou
maior crescimento em gastos militares

Cristina obtém nova
vitória eleitoral

Governo pede redução
de ações da CIA no país

Saleh aceita plano de
paz de países vizinhos

Berlusconi admite ter
dado € 45 mil a Ruby

O governo da presidente Cristina Kirchner obteve mais um
trunfo político na Província de
Salta, no noroeste da Argentina,
com a reeleição de seu aliado, o
governador Juan Manuel Urturbey, no domingo. O candidato,
que venceu com 57% dos votos,
é um dos jovens políticos cotados para ser o vice em uma eventual chapa com Cristina nas eleições presidenciais de outubro.
Na semana passada, diversas
denúncias indicaram que o governo estava distribuindo comida em troca de votos na periferia da capital de Salta.

Emissários do governo do Paquistão pediram ontem, em Washington, que os Estados Unidos reduzam o número de agentes e de operações especiais da
CIA no país. De acordo com o
The New York Times, o comandante do Exército paquistanês,
general Ashfaq Parvez Kayani,
também defendeu uma redução
nos ataques com aviões não tripulados contra militantes em
áreas tribais fronteiriças com o
Afeganistão. O pedido foi feito
em uma reunião entre diretores
do ISI, serviço secreto paquistanês, e da CIA.

O presidente do Iêmen, Ali AbO primeiro-ministro da Itália,
dullah Saleh (foto), aceitou onSilvio Berlusconi, disse ontem
tem o plano de mediação do
ter dado € 45 mil (cerca de R$
Conselho de Cooperação do
102 mil) à marroquina Karina
Golfo (CCG), que prevê a entre- el-Mahroug, conhecida como
ga de poder ao vice-presidente
Ruby, para ajudá-la a abrir um
e a criação de um novo governo
salão de beleza. O premiê é aculiderado pela oposição. Os resado pela Justiça de
beldes, que desde fevereiro
abuso de poder e de
pedem a renúncia do presipagar para manter
dente, se negaram a
relações sexuais
aceitar o acordo. A
com a garota
oposição é contra
quando ela
conceder imunidaainda era
de a Saleh, que hamenor de
via sido incluída na
idade. Ele neproposta.
ga as acusações.
HANI MOHAMMED/AP–10/3/2011

A América do Sul foi a região do
mundo que registrou o maior
crescimento dos gastos militares, que no ano passado atingiram o recorde de US$ 1,6 trilhão. Segundo o Instituto Internacional de Estudos da Paz de
Estocolmo (Sipri), o Brasil foi
quem mais contribuiu para o
resultado. De acordo com relatório do grupo, os gastos com
armamentos na América do Sul
somaram US$ 63,3 bilhões em
2010, um crescimento de 5,8%
em relação a 2009. Entre 2001 e
2009, os investimentos milita-

TASSO MARCELO/AE–30/11/2010

res dos países da região cresceram, em média, 3,7% ao ano.
Os gastos do Brasil subiram
9,3% em 2010. Para o instituto,
o País busca projetar influência
além da América do Sul modernizando seu setor militar.

