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Resumo: A pesquisa realizará uma reflexão crítica acerca da 
crise mundial entre religião e o direito no século XXI. Por meio 
do procedimento de pesquisa bibliográfica, analisar-se-á a liber-
dade religiosa, bem como a sua proteção internacional. Em se-
guida, aprofundar-se-á na problemática central da pesquisa, isto 
é, que o direito se demonstra incapaz de resolver o choque entre 
preceitos ocidentais e orientais em questões religiosas. Por fim, 
utilizando o método dedutivo, examinar-se-á a proibição do uso 
do véu islâmico no ocidente. 
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INTEGRATION BETWEEN WEST AND EAST 
 
Abstract: The research will conduct a critical reflection on the 
world crisis between religion and law in the 21st century. 
Through the bibliographic research procedure, religious free-
dom will be analyzed, as well as its international protection. It 
will then go deeper into the central problem of research, namely 
that the law proves incapable of resolving the clash between 
western and eastern precepts in religious matters. Finally, using 
the deductive method, we will examine the ban on wearing the 
Islamic veil in the West. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 presente pesquisa, por meio do procedimento de 
pesquisa bibliográfica, realizará uma reflexão crí-
tica acerca da crise mundial no século XXI entre 
religião e direito. Em um primeiro momento, a 
pesquisa fará um breve apanhado histórico acerca 

da liberdade religiosa, utilizando como referência a Magna Carta 
de 1215, e, hodiernamente, a proteção internacional por meio da 
Declaração Universal de Direitos Humanos, de onde decorre a 
Declaração da ONU sobre a Eliminação de todas as Formas de 
Intolerância e Discriminação baseadas na Religião ou na Con-
vicção. 

A problemática central da pesquisa, pauta-se no sentido 
de que no século XXI com a globalização e o “ressurgimento” 
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da religião, diferentes culturas passaram a interagir, ao passo que 
o direito se mostra (in)eficaz para dirimir os conflitos resultantes 
de tal interação, principalmente entre culturas ocidentais e ori-
entais, extremamente opostas. Nesse sentido, a Declaração Uni-
versal de Direitos Humanos, apesar de prever direitos a todas a 
pessoas sem distinção, não supre essa crise, pois, sua proteção 
aplica-se de forma eficaz do mundo ocidental, porém, questio-
nável às culturas orientais. 

 Ao final, utilizando o método dedutivo, a fim de de-
monstrar a crise existente entre a religião e o direito, a pesquisa 
estudará o caso polêmico da restrição da liberdade religiosa dos 
adeptos ao islamismo pela proibição do uso do véu islâmico no 
Ocidente, que além de ferir  um direito intrínseco ser humano, 
demonstra que em pleno século XXI ainda existem manifesta-
ções de intolerância religiosa, mesmo em países em que o orde-
namento jurídico preza pelos direitos humanos e direitos funda-
mentais. 

 
2. LIBERDADE RELIGIOSA E SUA PROTEÇÃO INTERNA-
CIONAL  

 
A liberdade religiosa encontra-se consagrada em diver-

sos documentos que outorgam direitos aos homens. Um dos do-
cumentos mais importantes, a qual protege e consagra a liber-
dade4, é a Magna Carta de 1215, resultado da luta dos homens 

 
4 Norberto Bobbio alude que “o desenvolvimento dos direitos do homem passou por 
três fases: num primeiro momento, afirmaram-se os direitos de liberdade, isto é, todos 
aqueles direitos que tendem a limitar o poder do Estado e a reservar para o indivíduo, 
ou para os grupos particulares, uma esfera de liberdade em relação ao Estado; num 
segundo momento, foram propugnados os direitos políticos, os quais – concebendo a 
liberdade não apenas negativamente, como não impedimento, mas como autonomia – 
tiveram como consequência a participação cada vez mais ampla, generalizada e fre-
quente dos membros de uma comunidade no poder político (ou liberdade no Estado); 
finalmente, foram proclamados os direitos sociais, que expressam o amadurecimento 
de novas exigências – podemos mesmo dizer, de novos valores -, como os do bem-
estar e da igualdade não apenas formal, e que poderíamos chamar de liberdade através 
ou por meio do Estado”. (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Coutinho, 
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livres da época contra o Rei João “Sem-terra”. Em seu artigo 63, 
a Magana Carta expressa a aspiração dos barões do reino em re-
lação à liberdade e, inclusive, à liberdade religiosa5: 

Razão por que desejamos e firmemente ordenamos que a igreja 
inglesa seja livre e que os homens do nosso reino tenham e 
conservem todas as liberdades, direitos e concessões acima, só-
lidos e em paz, livre e serenamente, plena e completamente, 
para si e para os seus herdeiros. Isso foi jurado por nós e por 
nossos barões, que tudo o acima referido será mantido em boa-
fé e sem malícia. 

Como se vê, a Magna Carta é o resultado da aspiração de 
se alcançar efetivamente a liberdade, não só dos homens, mas 
também da Igreja da Inglaterra. Nesse sentido, Cardoso alude 
que a Magna Carta “é considerada a base das liberdades ingle-
sas” (1986, p.135) e, apesar desse documento versar pratica-
mente sobre o regime feudal, Fábio Konder menciona que a 
Magna Carta inovou ao  “reconhecer que os direitos próprios dos 
dois estamentos livres — a nobreza e o clero — existiam inde-
pendentemente do consentimento do monarca, e não podiam ser 
modificados por ele” (2017, p.92), representando um grande 
avanço na luta pela liberdade e pelos direitos do homem. 

Posteriormente, outros documentos, inspirados pela 
Magna Carta e resultantes de lutas contra um poder absoluto, 
preocuparam-se em proteger a liberdade e suas ramificações, 
como a liberdade religiosa6, a exemplo, tem-se a Declaração de 

 
Carlos Nelson. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 92-93). 
5John Stuart Mil menciona que: “a luta entre liberdade e autoridade é a característica 
mais notável das partes da história que nos são mais familiares, especialmente as da 
Grécia, de Roma e da Inglaterra. Mas, nos velhos tempos essa disputa era entre os 
súditos, ou algumas classes de súditos e o governo. A liberdade era entendida como a 
proteção contra a tirania dos governantes políticos”. (MILL, John Stuart. Sobre a li-
berdade. Tradução de Maria Aparecida Sargiolato. São Paulo: Editorial, 2018. p. 9-
10). 
6 “A liberdade religiosa é um direito humano dotado de uma historicidade que per-
passa guerras religiosas, atos de intolerância e desrespeito ao outro, não somente nos 
tempos passados, como também na sociedade contemporânea. Sua origem pode ser 
observada na ideia de tolerância religiosa, entrelaçada com a proibição de o Estado 
impor uma religião oficial do foro íntimo do indivíduo”. MORAIS, Marcio Eduardo 
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Independência das antigas treze colônias britânicas da América 
do Norte de 1776, que “nasce sob a invocação da liberdade, so-
bretudo da liberdade de opinião e religião, e da igualdade de to-
dos perante a lei” (COMPARATO, 2017, p.120) e que marca o 
“respeito aos direitos humanos” (COMPARATO, 2017, p. 111).  

Importante destacar que a importância da Declaração de 
Independência dos Estados Unidos fundamenta-se por ser 

o primeiro documento político que reconhece, a par da legiti-
midade da soberania popular, a existência de direitos inerentes 
a todo ser humano, independentemente das diferenças de sexo, 
raça, religião, cultura ou posição social (COMPARATO, 2017, 
p. 119). 

Por conseguinte, em 1776, Thomas Jefferson redigiu 
“uma lei sobre a liberdade de religião, e que o primeiro artigo da 
chamada “Declaração de Direitos” norte-americana, constituída 
pelas dez primeiras emendas à Constituição Federal, votadas 
pelo Congresso em 25 de setembro de 1789, diga respeito à li-
berdade de religião, de palavra e de imprensa” (COMPARATO, 
2017, p. 115). 

Cabe destacar que a proteção da liberdade religiosa por 
Thomas Jefferson se deu inclusive por influência do pensamento 
de John Locke, que é considerado um dos grandes defensores da 
liberdade humana e, que defendeu grandemente a liberdade reli-
giosa em sua obra “Carta sobre a tolerância” onde expõe seu 
pensamento, assim como protegido na Declaração do Bom Povo 
de Virgínia7, que antecedeu a Declaração de Independência dos 
Estados Unidos, e que defende que a religião8 acontece no 

 
Senra Nogueira Pedrosa. Laicidade estatal, liberdade religiosa e reconhecimento: a 
polêmica sobre a proibição do uso de roupas religiosas durante o horário de traba-
lho. CONPEDI BRASÍLIA – DF. Disponível em: http://conpedi.danilolr.info/publi-
cacoes/roj0xn13/05cgt1vs/iHCq3Lhgpf7xUc2C.pdf. Acesso em 05 ago. 2019. 
7 “XVI - A religião ou os deveres que temos para com o nosso Criador, e a maneira 
de cumpri-los, somente podem reger-se pela razão e pela convicção, não pela força ou 
pela violência; consequentemente, todos os homens têm igual direito ao livre exercí-
cio da religião, de acordo com o que dita sua consciência, e que é dever recíproco de 
todos praticar a paciência, o amor e a caridade cristã para com o próximo”.  
8 “O sentido etimológico da palavra religião monta ao latim religere, “re-ligar” que 
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íntimo de cada um e que ninguém pode impor a sua religião so-
bre o outro, pois todos têm a liberdade de escolher a religião9 
que mais o agrado (2010, p. 42-60).  

Pouco tempo depois, a França, movida pelos ideias da 
liberdade e lutando contra “Ancien Régime”, iniciou a chamada 
Revolução Francesa da qual decorreu a Declaração Francesa de 
178910 defensora de valores fundamentais como a liberdade, 
como dispõe em seu artigo 10 que nenhum homem pode sofrer 
interferências em sua liberdade de opinião, inclusive de cunho 
religioso. Ressalta-se que essa Declaração “tinha mais o caráter 
de uma mera tolerância religiosa do que uma ampla e irrestrita 
liberdade” (MAZZUOLI, 2009, p.54).  

Hodiernamente, o principal documento protetor dos di-
reitos dos homens é a Declaração Universal de Direitos Huma-
nos de 1945, a qual prevê direitos destinados a todas as pessoas, 
como a vida e a liberdade, inclusive, a liberdade religiosa, ao 
prever em seu artigo 18 que “toda a pessoa tem direito à 

 
significa “juntar,” unir” o profano ao sagrado, o material ao espiritual. A religião se 
apresenta, pois, como um conjunto de crenças e comportamentos e é tratada pela so-
ciologia como um fato social” (DINIZ, Geilza Fátima Cavalcanti. Direitos humanos 
e liberdade religiosa: os domínios recalcitrantes do direito internacional: as tensões 
entre as diversidades religiosas e o processo de internacionalização dos direitos hu-
manos. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2014, p.110). 
9 Nesse sentido, Kant alude que “a religião (considerada subjetivamente) é o conheci-
mento de todos os nossos deveres como mandamentos divinos” (KANT, Immanuel. 
A religião nos limites da simples razão. Trad. Ciro Mioronza. São Paulo: Lafonte, 
2017. p.145). 
10 Fontes alude que uma “etapa relevante da laicização viria com a Revolução Fran-
cesa, consagrada que foi a liberdade de religião na Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão de 1789. Aí sim nos aproximamos da concepção individualista das li-
berdades de crença, de expressão, de pensamento etc. Mas a realidade social manifes-
tava a presença ainda relevante do fenômeno religioso e da influência católica e por 
isso, inicialmente, a Revolução não cogitou separar totalmente as instâncias estatais 
da Igreja, mas submetê-la aos seus membros com a votação de uma “constituição ci-
vil” que o clero deveria jurar, como forma de fidelidade ao novo regime. De qualquer 
forma, houve grande avanço na laicização, com a adoção, por exemplo, do registro 
civil, do casamento e do divórcio como atos próprios do poder público, subtraídos à 
autoridade eclesiástica” (FONTES, Paulo Gustavo Guedes. Laicidade e proibição do 
véu islâmico na França. Revista Direito Mackenzie, vol. 10, n. 1, 2017. p. 184). 
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liberdade de pensamento, de consciência e de religião”, assegu-
rando também que todos têm a “liberdade de mudar de religião 
ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião 
ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como 
em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos”. 

Considerando a delicadeza e complexidade dos assuntos 
que envolvem religião, a comunidade internacional, baseando-
se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgou a 
Declaração da ONU sobre a Eliminação de todas as Formas de 
Intolerância e Discriminação baseadas na Religião ou na Con-
vicção de 1981, a fim de garantir a efetividade da liberdade reli-
giosa e que influenciaram a proteção da liberdade religiosa no 
âmbito interno de alguns países. 

Como visto, a liberdade religiosa é amplamente prote-
gida, é “direito fundamental da pessoa humana” (MAZZUOLI, 
2009, p.165), pois é valor intrínseco do homem, isto é, valor fun-
damental a sua personalidade11 e que integra o núcleo da digni-
dade da pessoa humana12, pois a liberdade religiosa possibilita a 
cada pessoa escolher, de acordo com suas próprias convicções e 
sentimentos, ter ou não ter uma religião, mas também outorga a 
cada indivíduo a liberdade de expressar, seja de forma individual 
ou por meio de grupos religiosos, aquilo que está em seu íntimo, 
que o move como ser humano que é, como ser dotado de digni-
dade. 

 
11 A religião é um “sistema cultural, que assim tem a capacidade de crias e moldar 
comportamentos humanos, criando tradições culturais na sociedade” (DINIZ, Geilza 
Fátima Cavalcanti. Direitos humanos e liberdade religiosa: os domínios recalcitran-
tes do direito internacional: as tensões entre as diversidades religiosas e o processo 
de internacionalização dos direitos humanos. Brasília: Senado Federal, Conselho Edi-
torial, 2014. p.39). 
12 Nesse sentido, Cleide Fermentão explica que “o princípio da dignidade humana 
protege a vida, a liberdade, todos os direitos personalíssimos, e protegerá direitos fu-
turos, como alicerce do Direito. Está vigente, e pode ser reconhecido como uma teoria 
de justiça diante da sua importância para tutelar novos direitos, sendo, portanto, uma 
bandeira de justiça” (FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Dignidade 
da pessoa humana como uma nova teoria de justiça Revista Jurídica Cesumar - Mes-
trado, v. 16, n. 3, p. 877-896, set./dez. 2016. p.892). 
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Dessa forma, ressalta-se que a liberdade religiosa se des-
tina a todas as pessoas sem distinção, isto é, protege tanto cris-
tãos, agnósticos e ateus. Sendo assim, é considerada “conquista 
sem a qual não pode haver paz social e a convivência harmoni-
osa entre as diversas concepções religiosas existentes na socie-
dade” (MAZZUOLI, 2009, p.165). Nesse sentido, Paulo Adra-
gão ensina que a liberdade religiosa “implica a possibilidade de 
expressão social da diversidade, essência do pluralismo”, desse 
modo, deve haver o respeito às liberdades que decorrem da li-
berdade religiosa, como a liberdade de culto, de construção de 
templos e de comemoração de dias festivos religiosos (2002. p. 
15 –18). 

Sobre a religião, Voltaire em sua obra “Tratado sobre a 
Tolerância” alude a religião como um elemento que proporciona 
não só discórdia, mas também harmonia entre os homens: 

os povos de que a história nos deu alguns fracos conhecimen-
tos, todos eles consideravam suas diferentes religiões como la-
ços que os uniam a todos; era uma associação do gênero hu-
mano. Havia uma espécie de hospitalidade entre os deuses 
como entre os homens. Se um estrangeiro chegasse a uma ci-
dade, começava a adorar os deuses do país. Nunca deixava de 
venerar os deuses até mesmo de seus inimigos. Os troianos di-
rigiam preces aos deuses que combatiam pelos gregos (2006. 
p. 34). 

Por fim, a liberdade religiosa é valor humano integrante 
do núcleo de sua dignidade. Hodiernamente, é protegida por do-
cumentos internacionais, como a Declaração Universal de Direi-
tos Humanos, decorrente da luta da humanidade por liberdade e 
dignidade. A liberdade religiosa protege tanto aqueles que têm 
ou não tem uma religião, mas, isso não impedi conflitos entre 
culturas religiosas.  

 
3. A CRISE MUNDIAL ENTRE DIREITO E RELIGIÃO 

 
Com a globalização, as diversas culturas existentes no 

mundo passaram a interagir frequentemente, inclusive, culturas 
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religiosas. Isso desencadeou o choque entre religiões opostas e 
trouxe à tona uma crise mundial entre religião e o direito. Nesse 
sentido, tem-se que o escopo da comunidade internacional, por 
meio da Declaração Universal de Direitos Humanos, pauta-se 
em disciplinar as relações sociais com o intuito de harmoniza-
ção. Contudo, essa universalidade pretendida, adequa-se princi-
palmente aos fundamentos dos países ocidentais, deixando uma 
lacuna quando se pensa no direito internacional relacionando-se 
com a cultura oriental. 

A crise entre religião e o direito é resultado do “ressurgi-
mento” da religião. Apesar da defesa de países, principalmente, 
países ocidentais, pela separação entre Estado e Religião, a glo-
balização veio de encontro com esse anseio, ao passo que cultu-
ras religiosas, que antigamente ficavam restritas aos seu povo de 
origem, hodiernamente, transcendem os limites territoriais e in-
teragem com culturas extremamente opostas, acarretando alguns 
conflitos internacionais fundamentados na religião, como o aten-
tado às torres gêmeas ocorrido nos Estados Unidos em 2001. 

 Nesse sentido, Diniz menciona que “o sonho da moder-
nidade, com emergência do estado secular, que propiciaria uma 
tolerância religiosa, parece ter desmoronado junto com as torres 
gêmeas” (2014, p.17). Isto é, evidenciou-se que os valores con-
sagrados internacionalmente, como a igualdade, liberdade, o 
pluralismo e, inclusive a tolerância, não se efetivam da mesma 
maneira a todas as pessoas e culturas, ao passo que em algumas, 
esses valores se quer existem na prática (2014, p.17). 

Em outras palavras, apesar da comunidade internacional 
acreditar que a separação entre Estado e Igreja teria como con-
sequência a tolerância13 religiosa entre culturas diferentes, isso 

 
13 “não se pode compreender a laicidade sem a tolerância. A tolerância pode demandar 
certa modéstia epistemológica quanto a costumes e padrões de comportamento dife-
rentes dos nossos, mas exige sobretudo um olhar de compaixão para o semelhante, de 
respeito sincero por seus valores e o esforço para encontrar a medida prática em que 
nossos valores e condutas podem coexistir. A tolerância universaliza-se e contempla 
a todos, enquanto a intolerância gera intolerância” (FONTES, Paulo Gustavo Guedes. 
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mostrou-se como não factível, tendo em vista, que direitos hu-
manos, apesar de destinados a todas as pessoas, não são aplicá-
veis da mesma maneira em todos os países do mundo14. Isso fica 
mais visível quando se pensa em países do Ocidente15 e países 
do Oriente. 

É sabido, que Religião16 e Estado nem sempre estiverem 
separados e, em muitos momentos da história, essas duas insti-
tuições estavam extremamente ligadas, que praticamente eram 
uma só; já em outros momentos, Religião e Estado caminharam 
separados, embora próximos. Dessa forma, a relação entre Di-
reito e Religião ocorre de forma pendular e, no século XXI, 
pode-se dizer que há uma reaproximação devido ao “ressurgi-
mento” da religião, o que faz necessário a análise dessa relação, 
a fim de que a comunidade internacional tenha capacidade de 
lidar com as violações de direitos advindas de questões religio-
sas (DINIZ, 2014, p.15). 

Sobre a complexidade da relação entre Direito e Reli-
gião, pode-se elencar diversas razões: 

 
Laicidade e proibição do véu islâmico na França. Revista Direito Mackenzie, vol. 
10, n. 1, 2017. p. 186). 
14 Flávia Piovesan, “ao falar do que se entenderia por relativismo, sequer levam em 
consideração o fenômeno religioso como um aspecto a confrontar a universalidade 
dos direitos humanos”. (PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitu-
cional Internacional. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 215.) 
15 “Para o ocidente, a idéia dos direitos do homem enquanto homem só faz sentido se 
combinada com a idéia do homem enquanto representação do homem ocidentalizado. 
Não é à toa que o ocidente, na angustiante esperança de não ser devorado por suas 
próprias ironias, contorna uma radicalização dos direitos humanos, que o mortifi caria, 
negando ao Outro a marca ocidentalizada do homem. Os fundamentalistas, por exem-
plo, seriam, nesse sentido, tudo menos homens, seguindo-se aqui a receita produzida 
pelo capitalismo histórico desde o Século XVI, quando concebeu o racismo e o se-
xismo. Assim, o Ocidente que emancipa o homem é o mesmo que o coloniza”. (PE-
REIRA, Ruitemberg Nunes. Interações transjudiciais e transjudicialismo: sobre a 
linguagem irônica no direito internacional. Revista de Direito Internacional, v. 9, n., 
p.169-199. 2012). 
16 “A liberdade de religião só seria possível em um mundo livre da religião” (SAN-
TOS, Boaventura de Sousa. If God Were a Human Rigths Activist: Human Rights and 
the Challenge of Political Theologies. Law, Social Justice & Global Develpoment: 1-
41, 2009. p.4). 
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1) a crescente presença do fenômeno religioso no âmbito das 
questões sociojurídicas de maior proeminência, como ilustra a 
crescente judicialização das questões religiosas, com o au-
mento gradativo da jurisprudência nacional e internacional em 
temas relativos à religião; 2) a questão religiosa como elemento 
de destaque nos atuais movimentos reformistas ou revolucio-
nários de base identitária nacional; 3) a crescente demanda dos 
ateus e dos agnósticos ante a hegemonia cultural e simbólica 
dos crentes; 4) a invocação do argumento religioso como base 
dos movimentos tradicionalistas e ultraconservadores; (...) En-
fim, em quase todas as dimensões da vida social é possível en-
contrar elementos de confronto ou de introjeção de normas éti-
cas e/ ou jurídicas provenientes do pensamento religioso ou co-
nectados a ele (PONZILACQUA, 2016, p. 1019). 

Como visto, diversos são os pontos que causam conflito 
entre Religião e Direito17. Nessa perspectiva, como já mencio-
nado, tem-se o marcante episódio do atentado às torres gêmeas, 
que, por muitos, foi um ato cometido com base em convicções 
religiosas; momento em que os seguidores de Osama Bin Laden 
expuseram a força de sua organização, gerando uma crise mun-
dial (DINIZ, 2014, p.18). Essa crise levou os estudiosos a “de-
pararam-se com o fato de que a disciplina do direito das relações 
internacionais não estava pronta para a inclusão da religião, 
como uma variante, nos paradigmas até então existentes, que 

 
17 “O problema religioso é bastante multifacetado, extenso, variado e fragmentado e, 
por consequência, de grande significado sociológico e jurídico. É desafiante, por 
exemplo, encontrar expressões normativas equivalentes relativas às instituições reli-
giosas no âmbito do direito comparado mesmo em estados que compartilham seme-
lhante compleição histórico-cultural e participam de mesmo bloco econômico, como 
são exemplos notáveis os direitos nacionais dos países congregados em torno da 
União Europeia ou no Mercosul – o que implica a heteronomia ou nos desafios de 
elaboração jurisprudencial supranacional. Ou seja, há sempre pronunciadas diferenças 
de base endógena que precisam ser levadas em consideração. Até mesmo nas circuns-
crições territoriais dos estados é desafiante a construção de homologias em decorrên-
cia da multiplicidade fenomênica das organizações religiosas e de suas bases antro-
possociais”. (PONZILACQUA, Marcio Henrique Pereira. Direito e Religião: confli-
tos entre liberdades, desafios sociojurídicos e judicialização. Revista Novos Estudos 
Jurídicos - Eletrônica, Vol. 21 - n. 3 - set-dez 2016. p.1023. Disponível em 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/.../5441 Acesso em 10 
ago. 2019). 
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tendiam a ignorar a religião” (DINIZ, 2014, p.18). 
O século XXI está marcado pelo fenômeno da globaliza-

ção e, como uma das consequências, o ressurgimento da religião. 
Diniz considera que a religião “domínio recalcitrante” do direito 
internacional, ou seja, para a autora, a religião é uma recalcitrân-
cia ao direito internacional e que essa 

recalcitrância ao direito internacional em seu sentido forte (uni-
versalização) é apontada por vários estudiosos como sendo 
fruto do fato de que os instrumentos internacionais, a começar 
pela Carta da Organização das Nações Unidades de 1945, fo-
ram feitos pensando somente nas tradições ocidentais, esque-
cendo-se completamente do Oriente, para o qual talvez as 
ideias de secularização não possam ser aplicadas” (2014, p.41). 

A globalização trouxe a mistura das culturas, inclusive, 
de culturas religiosas extremamente opostas, ocorrendo não só o 
choque entre tais culturas, mas também entre religião e o direito, 
o que tem consequências, “seja em ataques como o de 11 de se-
tembro de 2001, nos Estados Unidos, seja pela constante pre-
sença de outras crenças mudando os hábitos ou incomodando os 
locais, como o caso do uso de véu (niqab) pelas mulheres islâ-
micas, na França” (DINIZ, 2014, p.100).  

Além desses episódios, a crise entre Religião e Direito 
foi objeto de uma pesquisa realizada pela ONG Hiddush, onde 
os cidadãos israelenses citaram as questões religiosas, como a 
falta de transporte durante os sábados judaicos e a perseguição 
realizada pela ultraortodoxia, “como o mais grave problema da 
nação” (DINIZ, 2014, p.19-20). Isto é, a questão religiosa é, para 
esses cidadãos israelenses, tão, ou mais importante, que outros 
direitos. 

Desse modo, é necessário que o Direito caminhe no sen-
tido de que a religião seja tolerada18 em todo mundo. Contudo, 

 
18 Para Locke “a tolerância para os defensores de opiniões opostas em questão de 
religião está tão de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo e com a razão pura da 
humanidade, que parece monstruoso que os homens sejam tão cegos a ponto de não 
perceberem a necessidade e a vantagem disso diante de uma luz tão clara” (LOCKE, 
John. Carta sobre a tolerância. Trad. e org. de Ari Ricardo Tank Brito. São Paulo: 
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enfrenta-se algumas questões, como o fato de que não há um 
conceito comum do que seria religião no Direito, logo, não é 
possível que a comunidade internacional se pronuncie em rela-
ção a quais atos são emanados da religião e que devem ser tole-
rados, e com isso nasce o questionamento “como assegurar o di-
reito de liberdade religiosa, sem uma definição prévia de reli-
gião?” (PONZILACQUA, 2016, p. 1024).  

No mesmo sentido, entende-se que o Estado não possui 
elementos mínimos para conceituar a religião, pois, para isso, 
muitos religiosos invocam a figura de Deus como fundamento 
de sua fé (GERTS, 2014, p.19). Nessa mesma perspectiva, 
Souza alude que “há quem afirme que a religião não se define, 
por ser ela uma relação com Deus, e por não haver como se de-
finir Deus” (2009, p.34) 

Com visto, o ressurgimento da religião acaba por causar 
um choque com o direito, principalmente, no âmbito internacio-
nal, o qual tem o intuito de proteger a dignidade de todos as pes-
soas. Ressalta-se que a esfera do direito internacional é a que 
constantemente tem que lidar com as questões de religião e essa 
influência 

É sentida tanto pela presença da religião, como sistema cultu-
ral, nas tradições locais dos países que refletem diretamente so-
bre determinados conceitos jurídicos, como o de integridade 
física, de liberdade individual e de dignidade da pessoa hu-
mana, como em relação à liberdade religiosa como direito fun-
damental” (DINIZ, 2014, p.21). 

Nesse sentido, para que o Direito consiga evitar os cho-
ques causados por motivos religiosos, é necessário que haja a 
efetiva proteção dos direitos humanos no sentido de não promo-
ver somente “políticas universalistas, mas específicas, endereça-
das a grupos socialmente vulneráveis, enquanto vítimas prefe-
renciais da exclusão. Isto é, a implementação dos direitos huma-
nos requer a universalidade e a indivisibilidade desses direitos, 
acrescidas do valor da diversidade” (PIOVESAN, 2016, p. 26), 

 
Hedra, 2010. p.35). 
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a fim de eliminar qualquer ato de intolerância religiosa. 
 Dessa forma, a tolerância19 surge como um valor funda-

mental que dá suporte à convivência entre Religião e Direito. 
Nesse sentido, Voltaire alude que a “tolerância nunca provocou 
uma guerra civil; a intolerância cobriu a terra de carnificinas” 
(2006, p. 28). De certo que essa convivência pacífica entre Reli-
gião e Direito precisa de tempo e amadurecimento; “os mecanis-
mos atuais de garantia à liberdade religiosa, portanto, não pare-
cem ser suficientes para enfrentar o momento de aproximação 
entre estado e religião que nossa época vive” (DINIZ, 2014, 
p.371).  

E esse avanço só ocorrerá com uma melhora “na siste-
mática jurídica internacional, do sistema jurisprudencial e dos 
arranjos políticos em vista de busca de modos qualitativos de 
convivência e tolerância religiosa, seguido da assunção desses 
valores pelos estados nacionais até atingir a concreção dos direi-
tos e das garantias no cotidiano das pessoas” (PONZILACQUA, 
2016, p. 1039). Dessa forma, direito e religião conseguirão con-
viver em harmonia e, principalmente, diferentes culturas religi-
osas serão respeitadas e terão sua liberdade religiosa garantida. 

 
4. O USO DO VÉU ISLÂMICO NO OCIDENTE 

 
Como visto, a religião é algo que acontece no íntimo de 

cada pessoa, ao passo que o sentimento religioso compartilhado 
por um grupo se torna uma cultura, e por meio de sua liberdade 
religiosa exercem e expressam a sua fé, seja por palavras, reu-
nindo-se, e até mesmo por meio de símbolos e da vestimenta. 

 
19 “O direito estaria pronto para atuar como mediador da tolerância religiosa em tais 
casos? A liberdade religiosa fora de seu país de origem consegue ser respeitada sem 
uma forte atuação da internacionalização dos direitos?” (DINIZ, Geilza Fátima Ca-
valcanti. Direitos humanos e liberdade religiosa: os domínios recalcitrantes do di-
reito internacional: as tensões entre as diversidades religiosas e o processo de inter-
nacionalização dos direitos humanos. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 
2014. p.364). 
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Nessa perspectiva, adeptos à religião islâmica, consideram como 
símbolo e expressão da sua fé o véu islâmico utilizado pelas mu-
lheres. 

Ocorro que, com a globalização, esse tipo de prática 
transcende os países que são adeptos a essa cultura religiosa ori-
ental e perpassam aos territórios ocidentais, “um movimento que 
vem sendo chamado de neo-islamismo vem ganhando força e 
adeptos por todo o mundo. O islã tem difundido seus valores, 
suas tradições e modo de vida com maior visibilidade que outras 
religiões, especialmente em face das vestimentas peculiares” 
(DINIZ, 2014, p.364), a exemplo, tem-se o uso do véu islâmico 
por mulheres na Europa, causando um choque cultura, pois 
como se verá, essa expressão religiosa é frequentemente alvo de 
críticas.  

A crise mundial entre religião e direito pode ser exempli-
ficada pelos episódios em que o direito francês proibiu o exercí-
cio da liberdade religiosa proibindo a utilização do véu islâmico 
em instituições públicas do país pública (DINIZ, 2014, p.364). 
Dois casos importantes chamaram a atenção da comunidade in-
ternacional para a questão da religião e do direito na Europa, o 
caso Dahlab versus Suíça20 e o caso Shin versus Turquia21, que 
tiveram como desfecho a proibição dessas vestimentas envoltas 
de cunho religioso “demonstrando a inabilidade das Cortes em 
tratar de assuntos religiosos quando inseridos na vida pública” 
(DINIZ, 2014, p.364).  

Por conseguinte, a França, em 2004 promulgou a lei n. 
228, que proibiu o uso de símbolos religiosos no ambiente esco-
lar, como escola e colégios, com exceção do ambiente universi-
tário. A justificativa da lei pautou-se na laicidade, e como con-
sequência da proibição dos símbolos religiosos, houve a censura 
da utilização do véu islâmico pelas docentes e funcionárias das 

 
20 Caso em que uma professora foi proibida de dar aulas utilizando o véu islâmico. 
21 Caso em que uma estudante foi proibida de utilizar o véu islâmico durante as aulas 
da universidade. 
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escolas e, inclusive, pelas alunas. Ressalta-se que a lei proibiu 
qualquer tipo de véu islâmico, não fazendo distinção entre os 
tipos de véus, isto é, foram proibidos tanto os véus que cobrem 
praticamente o rosto todo ou qualquer outro tipo de véu com ca-
ráter religioso (FONTES, 2017, 182). Nota-se que essa lei res-
tringe o exercício da liberdade religiosa das mulheres adeptas ao 
islã, mesmo em um país onde prima-se pela “liberdade, igual-
dade e solidariedade”.  

Já em 2011, a França promulgou uma segunda lei22, de-
nominada “burqa ban”, que não só manteve a proibição da lei 
anterior, mas, proibiu o uso do véu islâmico em todo espaço pú-
blico do país. Além de que estabeleceu penalidades para aquelas 
mulheres que descumprissem a lei23, isto é, que utilizassem o 
véu islâmico integral, que cobre o corpo todo, (“burqa”) em pú-
blico e também para quem obrigasse24 uma mulher a vestir o 
“burqa” (DINIZ, 2014, p.368). Como se vê, a lei de 2011 é mais 
rígida e restringe tanto a liberdade religiosa das mulheres, mas 
também dos maridos, pais, ou outra pessoa adepta ao islã e ori-
enta o uso do véu integral (DINIZ, 2014, p.369). 

Importante destacar que a Corte Europeia dos Direitos do 
Homem considerou que ambas as leis não feriam a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, pois fundamentavam-se na 
segurança pública nacional devido aos ataques terroristas que o 
país sofreu25 e no entendimento de que a mulher ao utilizar o véu 

 
22 “Apesar de aparentemente neutra, a história política e legislativa, assim como o 
contexto das leis francesas, sugere que elas foram concebidas precisamente para atin-
girem o Islã, em uma época em que o conceito de terrorismo, após o 11 de setembro, 
conduziu uma flexibilização dos direitos humanos” (DINIZ, Geilza Fátima Caval-
canti. Direitos humanos e liberdade religiosa: os domínios recalcitrantes do direito 
internacional: as tensões entre as diversidades religiosas e o processo de internacio-
nalização dos direitos humanos. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2014. 
p.369). 
23 A penalidade para as mulheres consistia em multa de 150 euros que poderia ser 
cumulada com um curso de educação cívica. 
24 A penalidade consistia em um ano de prisão cumulado com uma multa de US$ 30 
mil euros. 
25 “A reação do Estado francês a esses ataques, por sua vez, tem pautado polêmicas 
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islâmico colocava-se em uma posição de inferioridade26, o que 
contrariava os preceitos constitucionais do país (FONTES, 
2017, p.182). Contudo, “as razões que a CEDH utilizou para 
fundamentar suas decisões demonstram que não se garantiu a 
plena liberdade religiosa, prevista tanto nos ordenamentos naci-
onais como estrangeiros e internacionais” (DINIZ, 2014, p.365). 

Dessa forma, apesar da Convenção Europeia dos Direi-
tos Humanos proteger a liberdade religiosa, permitindo, inclu-
sive, a expressão religiosa, a lei francesa mostrou-se contrária 
aos preceitos internacionais, pois restringiu de forma expressa a 
liberdade religiosa por meio da proibição de um símbolo religi-
oso, isto é, o véu islâmico, fazendo ressurgir a problemática re-
lacionada à intolerância religiosa e à laicidade do Estado (DI-
NIZ, 2014, p.368-369). 

Mesmo com a crise já instaurada entre religião e direito 
na França, a comunidade internacional voltou seus olhares no-
vamente para a França no ano de 2016, quando alguns municí-
pios do país proibiram o uso do “burkini”27 no litoral francês 
(CARVALHO, 2017, p.289 -290). Na mesma linha das leis 

 
discussões internas e internacionais quanto à restrição de liberdades individuais reco-
nhecidas universalmente, sob o fundamento de preservação da ordem pública, da se-
gurança nacional e da laicidade do Estado.” (CARVALHO, Thirzzia Guimarães de. A 
proibição do uso do burkini na frança. Análise à luz da proteção internacional dos 
direitos humanos frente à ameaça do terrorismo. Publicações da Escola da AGU. v. 
9, n.1, 2017. p.289). 
26 “As justificativas levantadas pelo legislador para proibir o uso desse tipo de vesti-
menta são várias, com destaque para: i) a preservação do Estado laico, por meio da 
proibição da ostentação pública de símbolos religiosos; ii) a proteção da segurança 
nacional e da ordem pública, de modo a impedir que terroristas se valham desse tipo 
de traje para dificultar o seu reconhecimento ou ocultar armamentos; iii) a proteção 
dos direitos e liberdades da mulher; iv) reafirmação de valores que representam a 
identidade nacional do país, em especial ao que significa “ser francês” e o “desejo por 
viver juntos” como nação.” (CARVALHO, Thirzzia Guimarães de. A proibição do 
uso do burkini na frança. Análise à luz da proteção internacional dos direitos huma-
nos frente à ameaça do terrorismo. Publicações da Escola da AGU. v. 9, n.1, 2017. 
p.289). 
27 Traje de banho islâmico, o qual cobre todo o corpo da mulher, inclusive os cabelos, 
deixando somente o rosto à mostra. 
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anteriormente citadas, os decretos municipais28 fundamenta-
vam-se na ordem pública, no sentido de que “o burkini represen-
taria uma provocação ao povo francês abalado com os ataques 
recentes promovidos por extremistas islâmicos, além da osten-
tação de um símbolo religioso nas praias do país que prima pela 
separação entre Igreja e Estado e pela preservação de valores que 
representam sua identidade nacional” (CARVALHO, 2017, 
p.290). 

Ressalta-se que a proibição do burkini agravou-se pelo 
fato de que multas passaram a ser aplicadas às mulheres que tra-
javam tal vestimenta nas praias, além de abordagens policiais 
que exigiam a retirada das mulheres do litoral francês ou que 
retirassem o traje (CARVALHO, 2017, p.290). Atos como esse 
demonstram claramente a violação da liberdade religiosa, além 
de serem considerados como uma manifestação de intolerância, 
ao passo que o direito à liberdade religiosa é protegido interna-
cionalmente e destinado a todas as pessoas. Nesse sentido, Diniz 
menciona que 

A liberdade do uso do véu pelas mulheres islâmicas fora de seu 
país pode ser vista como genuína questão de manifestação re-
ligiosa, mas também é um simbolismo como significado soci-
opolítico relativo à igualdade e participação social. O bani-
mento do uso de véus em espaços públicos franceses pode ser 
visto, portanto, como uma rejeição social de práticas opressi-
vas às mulheres, como também pode ser visto como um reflexo 
de profundas raízes de exclusão e intolerância religiosa na Eu-
ropa (2014, p.371). 

Dessa forma, verifica-se que a questão da religião trans-
cende a soberania dos estados e o direito internacional deve agir, 
a fim de que se garanta a liberdade religiosa de todas as pessoas 
(CARVALHO, 2017, 296). Nesse sentido, tem-se que a não 

 
28 “Para os apoiadores da proibição ela se dá em nome cultura francesa e de ditames 
relacionados à preservação de condições favoráveis à convivência social, ao passo que 
a vestimenta simbolizaria o separatismo, em prejuízo da ideia de união nacional.” 
(CARVALHO, Thirzzia Guimarães de. A proibição do uso do burkini na frança. Aná-
lise à luz da proteção internacional dos direitos humanos frente à ameaça do terro-
rismo. Publicações da Escola da AGU. v. 9, n.1, 2017. p.290). 
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proibição do véu islâmico nos países ocidentais seria um pri-
meiro passo ao respeito às liberdades individuais e o respeito aos 
direitos de todo ser humano, pois para os adeptos ao islamismo, 
a utilização do véu é uma demonstração do comprometimento 
da sua fé e com sua família, e não um meio de ofensa à aqueles 
que não acreditam nessa religião (DINIZ, 2014, p.370). 

Sendo assim, o direito não pode se manter inerte diante 
de manifestações de intolerância29 que são contrária “à liberdade 
religiosa conquistada como direito humano, com expressa pre-
visão da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e contra à 
proteção à diversidade cultural religiosa propalada pela CEDH, 
especialmente nos julgados em que se utilizou a margem nacio-
nal de apreciação (DINIZ, 2014, p.371).  

Por fim, apesar do grande avanço em relação aos direitos 
humanos protegidos internacionalmente, o mundo ainda sofre 
com a intolerância religiosa. Deve haver uma coexistência pací-
fica que possibilite o pleno exercício da liberdade religiosa, 
como no caso do véu islâmico, o qual, embora sua proibição seja 
fundamentada na ordem pública, relaciona-se com um valor 
inestimável, qual seja, a fé. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como visto, a liberdade humana é valor amplamente pro-

tegido pelo Direito Internacional. Essa proteção decorre da im-
portância que a liberdade tem na vida do homem, além de ter 
sido objeto de luta ao longo da história, a fim de que os homens 
pudessem gozar desse valor que é intrínseco ao ser humano. Por 

 
29  “Deve-se lembrar ainda que países europeus vêm manifestando outra compreensão 
sobre o uso do véu islâmico. Em 13 de março de 2015, o Tribunal Constitucional 
Alemão decidiu que as professoras mulçumanas podem, sim, vestir o véu nas escolas, 
invalidando a proibição adotada por alguns Estados. Em um momento de radicaliza-
ção, em que são convocadas manifestações contra a islamização da Europa, decisões 
como essa apostam na tolerância e na convivência pacífica” (FONTES, Paulo Gustavo 
Guedes. Laicidade e proibição do véu islâmico na França. Revista Direito Macken-
zie, vol. 10, n. 1, 2017. p. 186). 
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meio da liberdade o homem é capaz de fazer escolhas e encami-
nhar sua vida conforme suas convicções, sejam elas filosóficas, 
políticas e até mesmo religiosas. 

Verificou-se ao longo da pesquisa, que a religião é algo 
que acontece no íntimo de cada ser humano, que por meio da 
liberdade religiosa, expressa sua fé. Além de que, liberdade re-
ligiosa é destinada não só para aqueles que são adeptos a alguma 
religião, mas, inclusive, aos agnósticos ou ateus. Sendo assim, é 
possível afirmar que a liberdade religiosa não faz distinção, e 
sim protege e abarca toda pessoa. 

Como problemática central, a pesquisa demonstrou que 
com a globalização, a diversidade cultural, inclusive em ques-
tões de religião, passou a interagir frequentemente, um movi-
mento denominado “ressurgimento” da religião, que, por vezes, 
gera conflitos entre o direito e a religião. Como exemplificado, 
o caso da proibição do véu islâmico na França, que mesmo com 
a proteção internacional da liberdade religiosa, foi censurado, 
impedindo a expressão religiosa das mulheres adeptas ao islã e 
que é considerado um ato de intolerância religiosa. 

Portanto, no século XXI, há uma crise entre religião e o 
direito, no sentido de que direitos protegidos internacional-
mente, como na Declaração Universal de Direitos Humanos, na 
prática, não se efetivam a todas as pessoas, principalmente, 
quando há o choque entre assuntos religiosos entre oriente e oci-
dente. Sendo assim, há a necessidade de que o Direito avance, a 
fim de que esse valor fundamental do ser humano, isto é, a liber-
dade religiosa, seja efetivamente protegida e por meio da tole-
rância possa ser exercida em qualquer lugar. 
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