
 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 1

 
 

O ISLÃ NA FRANÇA 

 

Daniela Portella Sampaio* 

 

O caso Foulard e a história do laïcité 

Desde 1795, há na França uma forte linha de separação entre religião e Estado, 

defendida pela constituição pós-revolucionária: “Ninguém pode ser impedido de seguir 

rituais do culto de sua escolha. Ninguém pode ser forçado a participar nos custos de 

qualquer culto. A República não remunera nenhum”. (Tradução nossa).1 

Durante todo o século XIX não houve uma ação deliberadamente antireligiosa 

promovida pelo Estado e tampouco uma ação de reafirmação da autoridade religiosa. 

Somente na 2ª República se instalou um conflito entre o Estado e a Igreja Católica. Por 

isso, já em 1904, Émile Combes apresentou a lei de separação das duas instituições. A 

divergência estava entre aqueles que só desejavam uma reorganização dos cultos através 

dos órgãos intermediários já existentes contra aqueles que defendiam a extirpação  da 

Igreja Católica. Estes defendiam a fundação de igrejas independentes de Roma que 

garantissem aos fiéis o direito de associação para celebração de cultos. A lei 

promulgada em 11 de dezembro de 1905 declarava que a promoção do culto era 

prerrogativa das associações religiosas, onde essas se tornaram as únicas responsáveis, 

desencarregando o Estado de qualquer compromisso religioso. No primeiro artigo da 

lei, defendia-se uma liberdade religiosa exclusiva ao espaço individual e privado. No 

segundo artigo, previa-se o impedimento do Estado de reconhecer e de subsidiar 

qualquer instituição religiosa. Roma automaticamente se opôs a essas mudanças e só 

retomou o reconhecimento oficial após a Grande Guerra, em 1924. 

 A separação das instituições política e religiosa, significou, de fato, a 

subordinação da última em relação a primeira 

 
“(...) muitas ordens religiosas católicas foram expulsas durante esse 
período e não foi exatamente liberdade religiosa para todos os 

                                            
* Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
1 “No one can be prevented from following the rites of the cult they may have chosen. No one can be 
compelled to participate in the expenses of any cult. The Republic does not remunerate any.” (WEIL, 
2006, pág. 62). 
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envolvidos – foi mais uma liberdade religiosa dentro de uma moldura 
estatal de neutralidade e sob o controle e o olhar atento das 
autoridades públicas francesas.” (Tradução nossa).2 

 

 Esta situação não foi exclusiva da Igreja Católica. O Islã também foi submetido 

ao Estado, o que gerou tensões profundas concernentes a própria representação e 

organização dessa religião no território francês. O que se sucedeu na França de 1989 a 

1994 se baseou exatamente no questionamento do papel do Estado e do lugar da religião 

na esfera pública. A releitura do conceito de laïcité foi utilizada tanto para apoiar quanto 

para desestabilizar a postura do Estado no que tange a sua neutralidade nas questões 

religiosas. O rumoroso caso do uso do véu nas escolas públicas foi usado justamente 

para demonstrar a intromissão de um Estado dito laico na vida religiosa de seus 

habitantes. A versão prevalecente de laïcité seria o privilegiamento oficial do ateísmo e 

não a indiferença religiosa do Estado. E isso foi confirmado de acordo com os 

desdobramentos do caso do Foulard, onde uma comissão organizada pelo Estado (Stasi) 

entendeu o conceito de laïcité em sua dimensão positiva e não de indiferença (WEIL, 

2006, pág. 3).  

Para muitas mulheres muçulmanas, o véu significa vestir-se de acordo com as 

crenças religiosas, mesmo para aquelas que vivem na França, onde constituem uma 

minoria religiosa. De acordo com o Alcorão, o véu serviria para separar a presença 

feminina no espaço público da sua presença no privado. O véu representava a cortina 

que separava as esposas de Maomé de seus companheiros. Na França, a grande ironia 

está num uso do véu também como separador de espaços, só que neste caso, ele é 

permitido no espaço privado, mas proibido no público, ou seja, o contrário das 

prescrições do Alcorão. 

 Uma segunda referência ao uso do véu está na determinação do Alcorão de que 

tanto os homens como as mulheres deveriam se vestir de forma modesta: 

 
“(...) e diga às mulheres crentes que elas devem baixar seu olhar e 
guardar sua modéstia; que elas não devem exibir sua beleza e seus 
ornamentos exceto (e mais ordinariamente) o que aparece de qualquer 
modo; que elas devem levar seus véus abertos aos seus mais dignos e 

                                            
2 “(...) many catholic religious orders were expelled during this time and so it was exactly freedom of 
religion for all those concerned – it was rather freedom of religion within a state framework of neutrality 
under the control and watchful eye of the French public authorities.” (MAZHER IDRISS, 2005, pág. 
263).  
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não expor sua beleza exceto aos seus maridos, seus pais... seus 
filhos... seus irmãos... ou suas mulheres.” (Tradução nossa).3 

 

 Como um traço de beleza feminina na cultura árabe-muçulmana são os cabelos, 

geralmente o véu serve para cobrí-los. Há também a demarcação ritual do uso do véu na 

passagem da infância para a vida adulta da mulher. Cobrir o corpo e os cabelos as 

protegeriam até o momento em que se casassem. 

 Desta forma, é tradição em países muçulmanos o uso do véu no espaço público, 

onde ele compõe as relações sociais e familiares, e seu uso não é questionado. O caso do 

Foulard em 1989, decorrente do uso do véu nas escolas públicas francesas ilustra bem 

as dificuldades de implementação de uma igualdade fundada na diferença, na sociedade 

inclusiva francesa. 

 O caso foi defagrado logo após a comemoração do bicentenário da Revolução 

Francesa, quando Samira Saidani, Leila e Fátima Achaboun, muçulmanas e magrebinas, 

foram expulsas da Escola Civil em Creil, no norte da França, por se recusarem a retirar 

o véu dentro da sala de aula. Os partidos de direita deram seu apoio às escolas e 

alardearam o perigo do fundamentalismo entre a juventude muçulmana. A escola tentou 

lidar com a situação convocando reuniões de pais, professores e representantantes das 

comunidades muçulmanas. No que se seguiu, enquanto Samira Saidani voltou atrás e 

aceitou abaixar seu véu até os ombros durantes as aulas, as irmãs Achaboun persistiram 

no uso do véu, alegando o direito de serem diferentes. Logo atrás delas, várias outras 

garotas muçulmanas reivindicaram o porte do véu e sucessivas expulsões ocorreram nas 

escolas francesas. Um debate público sem precedentes tomou conta da mídia e do 

governo francês, expondo a divisão entre aqueles que eram contra o uso do véu, vendo 

as irmãs que persistiram em seu uso como pessoas intransigentes e radicais, até mesmo 

como instrumentos de grupos fundamentalistas voltados para a desestabilização da 

nação francesa; e aqueles que as defendiam baseados no argumento de que, sendo 

cidadãs francesas, elas teriam direito de liberdade de expressão, vestindo-se como 

quisessem.  

                                            
3 “And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they 
should not display their beauty and ornaments except (must ordinarily) appear thereof; that they should 
draw their veils overt heir bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers… 
their sons… their brothers… or their women.” (Alcorão, 24:31 apud MAZHER IDRISS, 2005, pág. 271). 
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As questões que emergiram foram: há emergência de políticas étnicas na 

França? Elas representam o perigo do comunitarismo? Os “magrebinos-franceses” 

representariam  um desafio ao modelo republicano de integração? Elas devem se 

adaptar às regras e valores educacionais franceses ou podem ter o direito de seguir os 

valores de seus pais? 

 Lionel Jospin, Primeiro Ministro na época, defendia que símbolos religiosos não 

deveriam ser ostentados dentro do espaço público da escola. Contudo, ele era rebatido 

por aqueles que argumentavam que a escola é justamente um espaço de integração e não 

de exclusão de pessoas. Em meio ao desdobramento da crise, Jospin ordenou a 

reinclusão das jovens, mas atiçou o debate declarando que era através da freqüência às 

escolas que as jovens se livrariam do julgo de seus pais, assimilando melhor os valores 

franceses e se integrando melhor à sociedade. No entanto, ele foi duramente criticado 

por sua decisão e, em função disso, Jospin recorreu ao Conseil d’État em busca de um 

parecer legal sobre o uso do véu, procurando evitar assim, futuras polêmicas. 

 O Conseil d’État, baseando-se na lei de 1905 e na Convenção Européia de 

Direito Humanos que garantem a liberdade religiosa, emitiu juízo sobre o caso, 

afirmando que a discriminação das escolas baseadas na religião era inconstitucional 

Porém, acrescentou que os alunos só poderiam exibir artefatos religiosos4 se: eles 

respeitassem igualmente o direito dos outros alunos; não interferissem no conteúdo das 

aulas e das atividades da escola; e que freqüentassem a escola acima de tudo. A França 

deveria respeitar todas as crenças e esse deveria ser o entendimento da idéia de Laïcité. 

O uso do véu foi considerado compatível com ela, quando não utilizado de forma 

ostentosa e/ou como instrumentos para práticas de proselitismo e provocação. No 

entanto, mesmo apoiando-se em uma concepção liberal de laïcité, a decisão do Conseil 

d’État não foi considerada uma vitória pelos muçulmanos, pois a definição do que é 

provocativo e ostentoso ficou por conta dos professores e diretores das escolas 

individualmente. Face à decisão, algumas escolas tomavam uma postura mais tolerante, 

enquanto outras não. Com o passar do tempo, cada vez mais meninas foram expulsas de 

suas escolas por insistirem em usar o véu, a ponto do Conselho se ver obrigado a 

intervir diretamente em vários processos, reintegrando muitas alunas a suas respectivas 

instituições. (MAZHER IDRISS, 2005). 
                                            
4 Como artefatos religiosos eram incluídos também as cruzes católicas, kippahs (indumentária que os 
homens judeus usam na cabeça, com variações como o yarmulke), estrelas-de-davi e turbantes siks. 
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 Em 1994, o caso teve uma reviravolta. Francis Bayrou, Ministro da Educação 

Nacional, decidiu proibir o uso de símbolos religiosos nas escolas. O argumento 

apresentado foi que as escolas deveriam ser um espaço para a integração, e a utilização 

de símbolos que refletissem uma preferência religiosa só dificultaria a constituição 

desse processo. No entanto, Bayrou indicou diretamente uma permissão para a 

continuação dos usos de pequenas cruzes e Yarmulkes, criando uma nova onda de 

protestos, pois a religião muçulmana estaria sendo preterida em relação à católica e à 

judaica. Começou-se, então, a ocorrer um aumento considerável do uso do véu em toda 

a França e isso foi interpretado pela direita como resultado da correção e como a 

necessidade de se promover medidas proibitivas. Pela esquerda, a interpretação já foi 

como uma prova do caráter indevido da gerência do Estado na questão, o que 

estimulava o fundamentalismo religioso. 

 O uso do véu tornou-se, portanto, um símbolo de posicionamento político e de 

reafirmação identitária, indo muito além daquelas duas primeiras razões apontadas 

acima, referentes às prescrições que o Alcorão faz sobre as vestimentas femininas. A 

restrição de seu uso foi justificada como uma manutenção da ordem pública. A 

república francesa não comportaria a fragmentação e o estabelecimento de comunidades 

autônomas no seu espaço público, principalmente aquelas que são relutantes à 

integração. Para o Estado, elas promoveriam a intolerância, a exclusão, a guetificação, a 

confrontação com o Estado e com o restante da sociedade, não havendo dúvida sobre 

sua missão de coibí-las. (Idem, ibidem, pág. 277). 

 O seguinte desdobramento do caso foi a criação da Comissão Stasi, liderada por 

Bernard Stasi, que relatou a história da crise e os desafios presentes à laïcité, o 

crescimento do Islã (que se tornou a segunda  maior religião da França) e o medo do 

crescimento do fundamentalismo islâmico. Essa comissão manifestou-se contra a 

presença de véus nas escolas francesas, considerados símbolos do fundamentalismo e 

argumentou que todos os franceses têm os mesmos direitos e deveres em relação à 

sociedade francesa. Se alguém é protegido pelas leis e tratado como um igual pelo 

sistema francês, então deve também zelar pela neutralidade do espaço público e 

respeitar as regras do sistema escolar. A Comissão Stasi abraçou a idéia de uma 

identidade nacional unificada e recomendou uma série de medidas que garantissem a 

liberdade religiosa, a igualdade entre os grupos e a neutralidade do espaço público, 
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exigindo a devida a clareza da norma sobre o uso de símbolos religiosos nas escolas e 

sobre os feriados religiosos como o Yom Kippur5 e o Eid-al-adha6. A Comissão sugeriu 

a introdução do ensino de bérbere e de kurdo nos currículos escolares, além de políticas 

de reabilitação dos “guetos” urbanos de imigrantes, considerados celeiros do 

fundamentalismo islâmico. Algumas dessas sugestões foram adotadas oficialmente, mas 

persistiu-se o desacordo sobre o porte de símbolos religiosos, levando o caso para a 

Assembléia Nacional. 

 A Assembléia Nacional concluiu o caso com uma proposta de lei que bania o 

uso de qualquer símbolo religioso nas escolas. A proposta foi transformada em lei no 

dia 3 de março de 2004, pelo Senado. A comunidade muçulmana internacional e parte 

da opinião pública inglesa e norte-americana criticaram duramente a decisão francesa, 

com o argumento de que ela dificultaria o diálogo e o entendimento das partes 

envolvidas. Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos são permitidos o uso de véus e de 

outros símbolos religiosos. Argumentou-se também que, embora tenha havido vários 

casos de expulsão de moças nas escolas devido o uso do véu, não houve uma expulsão 

sequer de judeus pelo uso de kippahs, ou de católicos pelo uso de cruzes. Em sua 

justificativa, o Estado francês apelou pela necessidade de medidas para controlar o 

crescimento do fundamentalismo islâmico dentro do seu território. A grande questão 

colocada é o quanto o fundamentalismo islâmico estaria relacionado com o uso do 

Foulard. Acontecimentos como o atentado de Paris em 1995 (financiado pelo GIA)7 

fortaleceram o clima de desconfiança e de intolerância aos muçulmanos no país, 

sensibilizando em demasia questões mais cotidianas como o uso do véu no espaço 

público. O caso se tornou o canal de expressão e discussão de algo que incomodava há 

mais tempo os franceses: a necessidade de se tolerar a diferença. 

                                            
5 Um dos festivais mais importantes do judaísmo que marca o perdão de Deus a toda Israel. Nesse dia, há 
proibições de comer, de usar vestimentas de couro, de ter relações conjugais ou qualquer outra atividade 
que dê prazer (até o crepúsculo do dia seguinte). A intenção é promover aflição ao corpo em benefício da 
purificação da alma. http://pt.wikipedia.org/wiki/Yom_Kipur 02/07/07. 
6 Festival muçulmano que marca o encerramento do hajj e comemora a submissão e a fé do profeta 
Ibrahim (Abraão) ao ser exigido o sacrifício de seu filho Ismail conforme a vontade divina. Por quatro 
dias, os muçulmanos vestem suas melhores roupas e realizam suas orações comunitariamente. Eles 
sacrificam um carneiro (pode ser outros animais de acordo com a região) adulto e saudável e distribui a 
sua carne. Nos países ocidentais é proibido o abatimento de animais fora de matadouros o que os leva a 
fazer doações para organizações de países mais pobres que sacrificarão animais e distribuirão sua carne 
aos pobres. http://pt.wikipedia.org/wiki/Eid_ul-Adha 02/07/07. 
 
7 Grupo Islâmico Armado: grupo terrorista argelino responsável por oito mortes no atentado e pelas 
constantes ameaças terroristas ao Estado francês. 
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 O argumento mais recorrente é a influência que grupos terroristas podem exercer 

sobre jovens muçulmanas como forma de desafiar o republicanismo francês. De acordo 

com Mazher Idriss (2005), o secularismo francês não é provido pela ideal de tolerância, 

pois a nação seria incapaz de conviver com qualquer diferença que se manifeste ao 

Estado, tornando-se obcecada em promover a integração e a aculturação. Contudo, essa 

tentativa estaria acarretando a marginalização dos alunos filhos dos imigrantes, pois ao 

coagir uma adequação secularizante, enfatizam-se justamente as diferenças que se 

deseja eliminar. 

 Ainda segundo Mazher Idriss (2005, pág. 283), não fosse tão fundamentalista 

em seu secularismo, a sociedade inclusiva francesa poderia compreender que o uso 

político do véu, ao invés do uso simplesmente religioso, sinaliza a adoção mais rigorosa 

da vida religiosa pelos muçulmanos na França como forma estratégica de afirmação 

social no espaço público daqueles que se encontram marginalizados cultural, politica e 

economicamente. 

 Essa é a idéia central do multiculturalismo. Originado do ambiente anglo-saxão, 

o multiculturalismo supõe que o pertencimento a uma comunidade é uma condição 

importante para o pertencimento a qualquer sociedade inclusiva. Para os norte-

americanos, por exemplo, o comunitarismo seria a base da integração e não da 

desintegração social. A visão “fundamentalista” francesa de nacionalismo teria 

emergido como reação às resistências contra-revolucionárias francesas durante o século 

XIX. É dessa forma que a integração se liga a uma exigência de alto comprometimento 

cívico e a uma renúncia de exibição de pertencimento a uma comunidade. O caso do 

véu retoma a mesma discussão e a promulgação da lei de 2004 não é mais que uma 

reafirmação de laïcité. Caitlian Killian (2003, pág. 571) afirma que o uso do termo 

“integração” ao invés de “adaptação” pelos políticos franceses demonstra que são os 

imigrantes que devem se adequar aos padrões vigentes e não o Estado a eles. No 

entanto, o autor Nicolas Weill (2006, pág. 67) afirma que essa lei foi mais uma 

demarcação de fronteiras e limites da diversidade, do que sua total rejeição. O Estado 

teria a tendência de criar comunidades ao mesmo tempo em que as combate, num 

intuito de integrá-las. Portanto, novamente, percebe-se o dilema em que o Estado 

francês se vê enredado: ele se depara com um grupo social numericamente considerável, 

culturalmente diverso e socialmente marginalizado. De acordo com a sua concepção de 
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pertencimento nacional, percebe como necessária a supressão das particularidades. 

Dessa forma, há um desencadeiamento da organização comunitária entre aqueles que 

compartilham essas particularidades contra as tentativas de sua supressão, renovando 

assim, a ameaça à unidade cívica francesa.  

Por outro lado, os grupos minoritários, como os muçulmanos, também se vêem 

enredados em outro dilema: para a sociedade inclusiva na França, a jovem muçulmana, 

filha de imigrantes, deveria abandonar o uso do véu para se comprometer com os 

valores da república que a acolhe, se tornando uma francesa como qualquer outra. No 

entanto, ela não tem como descartar a socialização familiar e comunitária do “gueto”, 

tampouco escapar da marginalidade do trabalho que consegue, nem mesmo da 

estigmatização que sua religião sofre, levando-a a se sentir como estrangeira dentro de 

sua própria pátria. Num dos pólos da “solução” do dilema, numa visão próxima ao do 

“conformismo”, esses jovens rejeitariam os valores familiares e adotariam uma relação 

de identificação subjetiva com o Islã mais do que de devoção e prática, numa tentativa 

de melhor integração na sociedade inclusiva. No outro pólo, mais próximo da 

“rebeldia”, esses jovens estariam rejeitando os valores da sociedade inclusiva, 

retornando aos preceitos mais fundamentais do Islã, como uma forma de desafio e de 

construção de um espaço público alternativo. O Islã proveria a esses uma cosmovisão 

altiva, como a última palavra revelada por Deus ao homens, e uma orientação ampla 

para a vida e para a organização social de seus fiéis, o que o torna particularmente 

reconfortante para aqueles em situação desfavorável e sem uma referência coerente de 

identidade e de valores. O dilema retorna, então, à sociedade inclusiva e a sua instância 

política: o Estado francês. Ambos não são capazes de absorver nem a reivindicação 

conformista de integração dos jovens muçulmanos, nem de debelar a rebelião daqueles 

que reafirmam sua identidade muçulmana. Dessa forma, é válido se deter um pouco no 

imaginário francês no que tange o seu relacionamento com o “outro”, com aqueles 

grupos vistos como diferentes ao padrão de civilização. O choque não se dará entre dois 

grupos de tradições religiosas diversas, mas entre um religioso e outro que defende a 

laicização e se considera representante das formas mais desenvolvidas de secularização 

e modernidade. Grupo aquele que vê a religião como um assunto de ordem privada e 

que se choca com aqueles que querem levar a religião para o espaço do debate público. 
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O debate entre o republicanismo e a alternativa do multiculturalismo 

 Tomando o caso do Foulard nas escolas públicas como pano de fundo, muitos 

questionamentos surgiram em relação a uma existência de um Islã da França, ou seja 

algo novo, particular e adaptado às características do local, ou um Islã que 

simplesmente é localizado na França, mas que manteria características que lhe são 

próprias, independentemente do local onde seus fiéis o praticariam. No primeiro caso, 

apresentam-se evidências de que os muçulmanos tanto foram integrados na sociedade 

francesa, que teriam assimilado os valores fundamentais dessa, sendo esse “Islã francês” 

peculiar a própria França e à história desses muçulmanos que atualmente também 

seriam franceses. No segundo caso, essa persistência do Islã o colocaria mais próximo 

das sociedades de origem de seus praticantes, obtendo-se um quadro conflituoso com a 

sociedade inclusiva. De um modo operacional, pode-se considerar a assimilação como a 

incorporação do “outro” à sociedade inclusiva, de forma que seus valores se 

interpenetrem, formando algo novo. O grau de conflito seria baixo nesse caso. A 

integração já implicaria a manutenção de identidades distintas que, no entanto, 

interagiriam de forma relativamente harmônica, não se excluindo a possibilidade de 

conflitos. A tendência para uma coisa ou outra dependeria fundamentalmente do modo 

como a sociedade inclusiva percebe e reage ao “outro”. Se há uma maior resistência, a 

relação pode desembocar na rejeição e na exclusão. As políticas estatais entrariam então 

em cena, refletindo e reforçando a tendência dominante da sociedade inclusiva. 

 De acordo com Bowen (2004, pág. 44), não é uma surpresa que a maioria dos 

estudos sobre os muçulmanos na França aborde a questão da imigração. O grande 

contingente de imigrantes direcionados para a força do trabalho nas fábricas e nas 

periferias das grandes cidades francesas era proveniente das ex-colônias, que eram e são 

de maioria muçulmana. Inicialmente, a ação do Estado se orientou pelo pressuposto de 

que seria temporária essa estadia, induzindo os recém-chegados ao isolamento. A 

grande maioria tinha baixa escolaridade e dificuldades no aprendizado da língua local, 

reforçando o isolamento e o que às vezes é chamado de “guetificação” dos muçulmanos. 

Além disso, a crise econômica dos anos 70/80 trouxe novos elementos conflituosos, 

pois, além de isolados, esse contingente passou a ter seus postos de trabalho 

reivindicados pelos franceses. 
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 Barri Wharton (2002?, pág. 7) associa o agravamento da situação econômica e a 

Revolução Iraniana com a produção e o fortalecimento dos discursos de temor ao 

fundamentalismo, sem contar com o recrudescimento do Islã entre os imigrantes. Antes 

desses eventos, as preocupações com o Islã eram quase que exclusivamente referidas às 

ex-colônias e aos problemas geo-políticos do próprio Oriente Médio: 

 
Consequentemente, até os anos 70, o relacionamento entre a Europa e 
o mundo muçulmano continuava a focar na posição das comunidades 
muçulmanas nas antigas colônias européias e nos distúrbios políticos 
no Oriente Médio, com problemas de integração e compreensão 
cultural entre dois corpos, sendo vistos como uma preocupação 
distintamente externa pelas duas partes. (Tradução nossa).8 

 

 Nesse momento, já era observado uma nova geração muçulmana educada na 

França, beneficiada pelo status de cidadãos franceses9, com demandas sociais e políticas 

estruturadas. Contudo, o Estado continuava a agir como se os muçulmanos fossem 

moradores temporários, frustrando seus desejos de assimilação ou de integração. 

Prevaleceu neles a consciência e o sentimento de exclusão, de desterramento na própria 

terra. Do outro lado, recrudesceu a percepção sobre eles, de uma ameaça para a 

sociedade inclusiva. 

 A França, de acordo com Michael Walzer (1997, pág. 38 apud JENNINGS, 

2000, pág. 575), apresenta-se de um modo paradoxal, pois ao mesmo tempo em que é 

reconhecidamente uma sociedade de imigrantes, não se pensa como uma sociedade 

pluralista. Daí a politização da questão da imigração e a colocação da integração dos 

muçulmanos no topo da agenda política do país. Dificultando um acordo, estariam 

paradoxalmente os princípios republicanos e de cidadania. O argumento de Jeremy 

Jennings (2000) é baseado na idéia de que uma vertente tradicional do republicanismo 

não é conciliável com a diversidade cultural induzida pelos imigrantes, particularmente 

por aqueles advindos de tradições estranhas ao republicanismo, como é o caso do Islã. 

 O ideal republicano continua muito presente no discurso político francês, seja 

nos pronunciamentos oficiais ou nas agendas de educação e imigração. É possível 

                                            
8“Therefore, until the 1970’s, the relationship between Europe and the Islamic world continued to focus 
on the position of Muslim communities in the former European colonies and on political upheaval in the 
Middle East with problems of cultural integration and comprehension between the two bodies being seen 
as a distinctly external concern by both parties.” (WHARTON, 2002, pág. 7). 
9 Na França está em voga o Jus soli, ou seja, é cidadão francês quem nasce em seu território. 
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mesmo que se tenha recrudescido devido aos vazios deixados pelo declínio das 

ideologias emergentes do século XIX e XX, principalmente o marxismo. O 

republicanismo veio da Revolução Francesa, onde a demanda popular por democracia e 

soberania se junta com um ideal de igualdade civil, resultando numa idéia de 

pertencimento a uma comunidade política e a uma nação. Ernest Renan (1947) fala do 

“ser francês” como “um plebiscito de todos os dias”10. Essa idéia não dá espaço para as 

concepções de raça ou de etnia diferentes e que sejam ao mesmo tempo pertencentes a 

essa nação. Dominique Schnaper (1991) já desenvolve uma concepção de que não se 

nasce francês, mas se torna: “Identidade nacional não é um fato biológico, mas sim 

político: alguém é francês através da prática de uma língua, através do aprendizado de 

uma cultural, através do desejo de participar na vida política e econômica.” (Tradução 

nossa).11 

 Por essa perspectiva, integrar-se à França supõe assumir uma identidade 

integralmente francesa, abrindo mão de quaisquer outros aspectos definidores que iriam 

contra essa identidade. 

 Louis Dumont (apud JENNINGS, 2000, pág. 578) afirma que essa ideologia 

francesa inaugura a visão do homem sem particularidades, igual e, assim, universal. E é 

a França que possibilitaria a melhor expressão dessa aspiração à universalidade. A 

nação francesa, por essa visão, se tornaria o modelo para a modernidade, através dos 

Direitos do Homem, do Iluminismo e da liberdade individual. A democracia francesa, 

de acordo com Pierre Rosanvallon (apud idem ibidem) se impulsiona numa trajetória 

racionalista, onde o interesse geral não será obtido pela confrontação das diferenças, ou 

pela negociação de demandas e necessidades, mas por um interesse geral objetivado, 

apreendido por todos através da razão. A meta dessa ideologia era, exatamente, a 

eliminação dos particularismos culturais e lingüísticos (bretões, córsegos, ocitanos, 

entre outros) dentro da própria França, para assim viabilizar a constituição de seu 

Estado. As instituições básicas de formação do novo homem francês foram a escola e o 

exército. E o primeiro obstáculo que esse Estado confrontou para formar os seus 

cidadãos foi a influência da Igreja, originando o laïcité e a forte defesa do secularismo. 

A religião seria uma das principais formas de manutenção das particularidades quando 
                                            
10 “Un plebiscite de tous les jours” 
11 “National identity is not a biological but a political fact: one is French through the practice of a 
language, through the learning of a culture, through the wish to participate in economic and political 
life”. (Schnaper apud JENNINGS, pág. 63). 
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se busca a constituição de um espaço público geral e universal, baseado unicamente nos 

ideais franceses. 

 Mohammed Mazher Idriss (2005, pág. 261) afirma que não há uma definição 

única da idéia de laïcité, porém ela se baseia normalmente num secularismo mais ativo 

por parte do Estado, em que este não se liga e não se submete a nenhuma autoridade 

religiosa, não as reconhece e não as subsidia. Qualquer interferência estatal na religião é 

justificada através da defesa da ordem pública pelo próprio Estado. Assim, este pode 

impedir as manifestações religiosas em instituições governamentais e a irreligiosidade 

se torna o princípio geral que orienta o serviço público francês. Na escola, ocorreu a 

mudança do ensino religioso para o moral e cívico12. É na escola que o indivíduo se 

emanciparia ds dogmas tradicionalistas da família, da região e da religião, absorvendo 

os ideais de progresso, justiça, tolerância e liberdade. 

 No entanto, a partir dos anos 80, essa escola promovedora da emancipação do 

indivíduo e dos valores universais estaria, para muitos, perpetuando uma segregação. 

Muitos cidadãos atuais da 5ª República não se sentem cidadãos, pois é reconhecida uma 

exclusão advinda da estagnação econômica e do desemprego, afligindo principalmente 

os jovens franceses filhos de imigrantes. A escola republicana já não oferece mais a rota 

para a oportunidade e para o avanço social como antes. As obrigações com a República 

ainda lhes são cobradas, mas eles se vêem como vítimas das injustiças numa “nova era 

de desigualdades”. (JENNINGS, 2000, pág. 580). 

 Esses jovens descendentes ainda são suspeitos não por retornarem a fé do Islã, 

mas por aderirem ao fundamentalismo, por portarem um véu desnecessariamente que os 

distinguem, dando as costas à civilização francesa. Assim, a laicização possuí seu alvo 

deslocado da “intransigente Igreja Católica” (que já não exige um reconhecimento de 

sua autoridade como antes), para as práticas islâmicas desses grupos que reafirmariam 

particularidades étnicas e religiosas capazes de colocar em risco a República e os ideais 

franceses. Esse é o temor do comunitarismo que persegue a sociedade inclusiva desde 

então. 

 Outro elemento importante na conformação da posição da sociedade inclusiva 

francesa sobre o Islã se refere a sua concepção de cidadania. Sophie Duschene (1997) 

descreve dois tipos franceses de cidadania: cidadão por herança e cidadão por 
                                            
12 A idéia é formar bons cidadãos do futuro, para serem patriotas e leais defensores da República. 
(JENNINGS, 2000, pág. 578). 
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escrúpulo13. O primeiro seria “automático”, decorrente da socialização realizada, 

observando-se o princípio de cidadania, enquanto o último implicaria o repúdio da 

equação entre cidadania e nacionalidade, minimizando o pertencimento a um grupo em 

prol daquele inclusivo, de dimensões universais, abarcando a todos os seres humanos. 

Racismo e intolerância são vistos como incivilidade, exigindo do Estado ações de 

defesa dos ideais republicanos revolucionários. 

 
“Para ser um cidadão é primordialmente ser francês, dividir uma 
herança comum e um patrimônio, sentir-se enraizado num contexto 
espacial e familiar. Orgulho cívico e um senso forte de solidariedade 
social seguem disso, mas somente quando combinados com um medo 
de divisão interna e uma crescente dificuldade em relação a perda de 
identidade nacional.” (Tradução nossa).14 

 
Esses medos dão legitimidade às ações repressivas do Estado e estas acabam por 

contribuir para o fortalecimento da solidariedade dos grupos reprimidos, alimentando 

seu comunitarismo. A legitimidade dessas ações 

 
“(...) servem para destacar como entre cidadãos ordinários uma 
sincera concepção republicana de cidadania pode ser menos que bem-
vinda e generosa quando encarada por uma população imigrante não 
preparada a se submeter aos rigores da total assimilação, aos direitos e 
deveres de uma República”. (Tradução nossa).15 

 

 Por isso Jennings aponta para um erro comum na avaliação da política de 

imigração francesa, que é considerá-la de assimilação. Como as políticas francesas em 

relação às suas colônias no século XIX eram políticas muito mais de integração do que 

de assimilação, o intuito era naturalizar muitos colonizados e seus filhos como cidadãos 

e membros plenos da comunidade nacional16. Essa integração ocorria mesmo que os 

novos membros mantivessem em sua esfera privada seus vínculos religiosos e culturais 
                                            
13 Citoyen par héritage e citoyen par scruples. 
14 “To be a citizen is first and foremost to be French, to share a common inheritance and patrimony, to 
feel rooted in a familial and spatial context. Civic pride and a strong sense of social solidarity, follow 
from this, but do so combined with fear of internal division and a growing unease about a loss of national 
identity”. (JENNINGS, 2000, pág. 581). 
15 “(...) do serve to highlight how amongst ordinary citizens a sincerely-held republican conception of 
citizenship might be less than welcoming and generous when faced with an immigrant population not 
prepared to submit to the rigours of full assimilation into the rights and duties of the Republican.” (Idem 
ibidem). 
16 No caso, o interesse era possuir o maior contingente possível nas forças armadas, além de facilitar o 
processo de colonização, pois produzia-se o efeito de igualdade entre cidadãos franceses originais e 
população colonizada que habitava o território francês. 
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originais. Jennings afirma que, com o tempo, mesmo essa integração foi se tornando 

cada vez mais difícil. Inúmeros fatores são citados como causas dessa dificuldade: as 

ligações da França com as suas ex-colônias se enfraquecem; os níveis altos de 

desemprego atingem os menos qualificados, ou seja, os imigrantes; a segregação nos 

banlieues promove uma separação física entre imigrantes e o resto da população; as 

instituições tradicionais de integração como a escola e o exército perdem força; e 

principalmente, a mudança de perfil dos imigrantes, com os magrebinos tornando o Islã 

a segunda religião na França. Todos esses fatores são enumerados pelo Rapport, um 

documento governamental que define o dilema que o Estado Francês e a sociedade 

estão enfrentando. Esse documento tinha como objetivo dar diretrizes para políticas de 

integração dos imigrantes, ao mesmo tempo em que se afirmasse uma forte identidade 

francesa. A questão do Islã tornou-se um caso paradigmático de teste para a 

simultaneidade da afirmação da identidade francesa e de grupos de outras referências 

culturais/religiosas. 

 
Neste formato de referência, a questão Islâmica pode ser citada como 
um futuro caso de teste para a afirmação de tal identidade e para uma 
política de integração. A integração de um elemento islâmico na 
comunidade nacional francesa implica uma aceitação pelos 
muçulmanos na França das regras e da lei de um Estado republicano 
e, acima de tudo, secular (laico). Para o Islã isso representa um 
distúrbio real. O Estado francês ... não pode negar essa demanda (...). 
Mais que haja uma ambigüidade, o Rapport especifica que as práticas 
islâmicas de poligamia, desigualdade entre os sexos e casamentos 
arranjados são ‘irreconciliáveis com os valores franceses’. (Tradução 
nossa).17 

 

 Exatamente pelo fato do Islã perpassar as diversas esferas da vida do indivíduo 

e, de alguma forma, organizar a vida social de modo a viabilizar sua própria prática, ele 

entra em confronto direto com os valores republicanos franceses que defendem o 

isolamento da religião na esfera privada. Assim, para se tornarem franceses plenos, os 

muçulmanos teriam que abrir mão, de alguma forma, de sua própria identidade 

                                            
17“In this frame of reference, the Islamic question can be cited as a future test case for the affirmation of 
such an identity and for a policy of integration. The integration of an Islamic element into the French 
national community implies an acceptance by Muslims in France of the rules and the law of a republican 
and, above all, secular (laïc) state. For Islam this represents a real upheaval. The French state… cannot 
renege on this demand (…). Lest there be any ambiguity, the Rapport specified that the Islamic practices 
of polygamy, inequality between the sexes and arranged marriages were ‘irreconcilable with French 
values’.” (JENNINGS, 2000, p. 582). 
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muçulmana. Portanto, o que se coloca nesse nível de discussão da questão é que 

permancer muçulmano é estar em posição irreconciliável e inadimissível à sociedade 

inclusiva francesa. 

 E esse conflito não entraria só no nível individual. Quando os muçulmanos se 

organizam para realizarem demandas às instituições políticas do Estado, enfrentam uma 

resistência ao comunitarismo. A idéia de universalismo francês defende que cada 

homem e mulher têm seus direitos garantidos quando este postulam suas demandas 

individualmente. Direitos de minorias ou demandas particularistas feitas em comum não 

são previstos e são renegados pelo Estado. Como Jennings afirma “a lógica defendida é 

sempre a de ‘igualdade antes da lei’ em relação a de que é sempre descartada como ‘a 

lógica das minorias”. (Tradução nossa).18 

 Tariq Modood (2003) afirma que há atualmente um questionamento sobre a 

possibilidade e a própria disposição dos  muçulmanos de se integrarem na sociedade 

européia e aos seus valores políticos como liberdade, tolerânica, democracia, igualdade 

sexual e secularismo. Para ele, o multiculturalismo se mostra como uma política viável 

para as comunidades que querem manter algum nível de distinção, ao mesmo tempo em 

que elas são integradas. Para ele, cada país articula concepções diferente sobre 

identidade étnica e multiculturalismo, e essas vão ser correspondentes à história, à 

cultura e aos sistemas legais de cada um. 

 A Alemanha é regida pela idéia de que o país não é um país de imigração, tanto 

que aqueles que chegam e conseguem provar alguma ascendência alemã são 

classificados como temporários através de categorias como trabalhadores-visitantes ou 

refugiados, mas jamais como imigrantes. Os turcos e curdos que já estão naquele país há 

três gerações não são vistos como alemães, pois a idéia de nacionalidade nesse país 

passa pela questão da descendência. Em contraposição, a França possui uma história 

migratória mais intensa e extensa e a sua maneira de lidar com a questão se deu através 

da incorporação por cidadania. Mas, novamente devido aos valores republicanos de 

cidadania, não há espaço para um corpo de cidadãos diferenciados, como por exemplo, 

os árabes muçulmanos. Conforme Modood, na Alemanha, ser um descendente de turco 

é nunca se tornar um alemão. Já na Inglaterra e nos EUA, onde o multiculturalismo é 

uma realidade, há espaço para os turco-alemães, os árabe-franceses e os indo-britânicos. 
                                            
18 “The logic defended is always that of ‘equality before the law’ rather than what is dismissed as ‘the 
logic of minorities’.” (JENNINGS, 2000, pág. 583). 
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Essa identidade composta jamais seria aceita, tanto na Alemanha como na França. 

Mododd descreve o caso francês da seguinte forma: 

 
“A desistência de identidades pré-francesas e a assimilação na cultura 
francesa é pensada como sempre acompanhada à aceitação de uma 
cidadania francesa. Se por alguma razão ela não é completamente 
abraçada – talvez porque algumas pessoas querem reter o orgulho em 
sua ancestralidade argelina, ou querem manter solidariedade em face 
da estigmatização e discriminação correntes – do que sua afirmação 
de ser francês então ser cidadão equivalente é colocado em risco. A 
concepção francesa de república, acima disso, também tem 
integralizado a isso um certo secularismo radical, laïcité, marcando o 
triunfo político sobre o clericalismo. O último foi derrotado ao se 
empurrar os problemas de fé e religião para fora da política, na esfera 
privada. O Islã, com sua afirmação em regular a vida tanto pública 
como privada, é antes de tudo visto como um antagonista ideológico e 
a presença muçulmana tão estrangeira como, em potencial, 
culturalmente e politicamente inassimilável.” (Tradução nossa).19 

 

 A chave para a solução do impasse estaria, pois na afirmação do 

multiculturalismo, uma vez vencida a resistência representada pela feição do 

republicanismo assumido na França. Contudo, a aceitação do multiculturalismo na 

França não é tão simples. 

 Jennings (2000, pág. 583) afirma que há quatro princípios que podem ser 

delineados para permitir a fusão da filosofia republicana com a integração: o primeiro é 

que a integração dos imigrantes deve estar de acordo com o secularismo do Estado. Este 

deve respeitar religiões, filosofias e crenças. Mas sem dar-lhes qualquer tipo de apoio; o 

segundo princípio é que são indivíduos ao invés de grupos que devem se integrar e que 

essa ação não pode fomentar qualquer tipo de comunidade estruturada; o terceiro é de 

que a integração pressupõe direitos e deveres, em que o respeito aos valores franceses 

teriam contrapartida no respeito às particularidades da cultura e da tradição; e por 

último, é de que imigrantes e franceses devem ser tradados igualmente, sem qualquer 

                                            
19 “the giving-up of pre-French identities and assimilation into French culture is thought to go hand in 
hand with the acceptance of French citizenship. If for some reason assimilation is not fully embraced – 
perhaps because some people want to retain pride in their Algerian ancestry, or want to maintain ethnic 
solidarity in the face of current stigmatization and discrimination – than their claim to be French and 
equal citizens is jeopardized. The French conception of the republic, moreover, also has integral to it a 
certain radical secularism, laïcité, marking the political triumph over clericalism. The latter was defeated 
by pushing matters of faith and religion out of politics and policy into the private sphere. Islam, with its 
claim to regulate public as well as private life, is therefore seen as an ideological foe and the Muslim 
presence as alien as potentially both culturally and politically inassimilable.”  (MODOOD, 2003, p. 102). 
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tipo de distinção. Desta forma, a integração não é pensada para favorecer os imigrantes, 

mas para beneficiar a todos ao propiciar a coesão coletiva. 

 Jennings afirma que na França, atualmente está em vigor uma versão do 

republicanismo que substituiu o judeu centro-europeu e o bretão pelo imigrante árabe. 

Não há nenhum apoio ao multiculturalismo, que é visto como uma política própria do 

mundo alnglo-saxão, não francês. No entanto, essa estratégia é questionada quando, em 

1998, o Haut Conseil à l’Integration (Alto Conselho à Integração) declarou que havia 

uma generalização e um crescimento da discriminação aos imigrantes. E a melhor 

resposta seria baseada na capacidade do Estado de lidar com a diversificação religiosa e 

cultural na sociedade. Porém, os avanços da Front National, o partido de direita francês, 

coloca obstáculos para inovações políticas que poderiam realmente proporcionar a 

integração dos muçulmanos na sociedade inclusiva. Com a integração econômica da 

Europa e a própria idéia de uma identidade européia, estimula-se um arrefecimento de 

políticas muito nacionalistas ou que visem somente a noção de identidade limitada 

àquela do Estado-nação. Jennings afirma que o desastre certamente ocorrerá se o 

governo francês se limitar a uma versão idealizada do passado da república, sem levar 

em conta a realidade atual da sociedade francesa e européia. Portanto, a questão que 

hoje se coloca é a de reconhecer o quanto a sociedade inclusiva na França pode se 

adaptar ao novo contexto multicultural e o quanto ela pode modificar os princípios 

básicos do republicanismo. Pode-se dizer que as posições em questão são as de defesa 

de um republicanismo tradicional, de um republicanismo modernizante ou de um 

republicanismo multicultural. 

 A partir da controvérsia do Foulard, estabeleceu-se a diferença entre o 

republicanismo tradicional e o moderno, onde teriam como ponto de partida a diferença 

entre o ser republicano e o ser democrata 

 
“A idéia universal governa a república. A idéia local governa 
democracia... razão sendo seu supremo ponto de referência, o Estado 
republicano é unitário e por natureza centralizado... democracia, que é 
o desabrochar no pluricultural, é federal por vocação e decentralizada 
fora de dúvida... em uma república, há dois nervos centrais em cada 
vila: a câmara, onde os representantes eleitos deliberam em comum 
sobre o bem-comum, e a escola... numa democracia, é a igreja (le 
temple) e a farmácia, ou (de novo) a catedral e o mercado... numa 
república, a sociedade deve lembrar a escola, cuja primeira missão é 
formar cidadãos capazes de julgar todas as coisas por sua própria 
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inteligência natural. Numa democracia, é a escola que deve lembrar a 
sociedade, como sua primeira missão sendo formar produtos 
adaptados ao mercado de trabalho.” (Tradução nossa).20 

 

 A partir da década de 90, devido à intensificação dos conflitos, têm-se o resgate 

dessas várias posições nos debates intelectuais na França. Em autores como Guy Coq 

(1995) resgata-se o republicanismo tradicional. Ele afirma que sem a cultura comum e 

sem um senso de identidade compartilhada, tanto a integridade física e política da 

França estariam ameaçadas. E só a escola garantiria o fortalecimento das pré-condições 

culturais fundamentais para a democracia. Numa outra perspectiva, houve tentativas de 

restabelecer as capacidades integrativas e assimilacionistas da política migratória 

francesa. Já Emmanuel Todd (1994) fala de um caminho inevitável, onde a integração 

ocorrerá independentemente de quaisquer obstáculos ideológicos contra ela, sendo que 

os filhos dos imigrantes sofreriam, de qualquer maneira, uma transformação por já 

estarem sendo socializados na França. Portanto, também de acordo com essa lógica, a 

escola seria o o melhor caminho para facilitar a assimilação na tradição francesa. 

Christian Jelen (1991) segue a mesma trilha argumentativa, dizendo que as mesmas 

razões utilizadas para justificar a não integração de poloneses, italianos e judeus à 

França no passado, são hoje utilizados para os magrebinos. No entanto, o primeiro 

grupo estaria hoje totalmente integrado na sociedade francesa e o autor não vê razão 

para ser diferente com os imigrantes do norte da África. Ele diz que “(...) a integração 

de magrebinos é um processo irreversível que já começou.”. (Tradução nossa) 21. 

 Jennings afirma que Jelen e Todd são críticos contundentes da imigração 

britânica, com a sua tolerância às diferenças étnicas e aos grupos que se organizam 

comunitariamente de forma a ganharem peso em barganhas políticas com o Estado na 

defesa de seus interesses naquela sociedade. Por mais que se defenda a integração e/ou 

assimilação, nestes trabalhos a crítica ao multiculturalismo permanece. Já a posição de 

                                            
20 The universal idea governs the republic. The local idea governs democracy... Reason being its supreme 
point of reference, the state in a republic is unitary and by nature centralized... Democracy, which is 
blossoms in the pluricultural, is federal by vocation and descentralized out of skepticism… In a republic, 
there are two nerve centers in each village: the town hall, where the elected representatives deliberate in 
common about the common good, and the school… In a democracy, it is the church (le temple) and the 
drugstore, or (again) the Cathedral and the stock exchange… in a republic, society should resemble the 
school, whose first mission is to form citizens capable of judging all things by their natural intelligence 
alone. In a democracy, it is the school which resembles society, its first mission being to form products 
adapted to the labour market. (DEBREY, 1989, pp. 49-55 apud idem, ibidem). 
21“(...) the integration of the maghrebiens is an irreversible process that has already began”. (Idem 
ibidem). 
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Modood seria exatamente oposta, argumentando que o não reconhecimento às 

diferenças acarreta uma radicalização das posições, tanto da maioria, quanto das 

minorias: 

 
“É tolo depreciar e desmantelar a coesão das comunidades 
muçulmanas. Nós devemos reconhecer que há uma incompatibilidade 
entre secularismo radical e qualquer tipo de multiculturalismo 
moderado no qual os muçulmanos são um importante constituinte. 
Integração não pode ser um assunto de laissez-faire; nós devemos 
estar dipostos a redefinir a Grã-Bretanha de maneira mais plural. A 
abordagem francesa de ignorar diferenças raciais, étnicas e religiosas 
não significa que eles; ou os problemas relacionados à exclusão, 
alienação e fragmentação, vão desaparecer. Eles vão, pelo contrário, 
se tornar mais radicais; então a França pode estar realmente criando a 
desintegração da república que eles temem.” (Tradução nossa).22 

 

 O autor cita a declaração da Comission on Multi-Ethnic Britain (Comissão 

Multi-Étnica Britânica), publicada em Outubro de 2000, onde há tentativa de responder 

a questão de como é possível ter uma atitude positiva em relação à diferença e ainda ter 

um senso de unidade? A resposta aponta que só a idéia de uma cidadania liberal e não-

emocional não é suficiente. O melhor é o sentimento de pertencimento a um país ou a 

uma política, e esse pertencimento se basearia, segundo essa declaração, na idéia de que 

a política é pertencente a uma comunidade das comunidades, ou pelo menos, a uma 

comunidade de indivíduos; e de que há uma necessidade de desafio ao racismo e a todas 

as desigualdades estruturais que permeiam os dois lados da população, minorias e 

maioria. Desta forma, os muçulmanos (no caso britânico) não teriam o sentimento de 

não-pertencimento a essa nação, sentindo-se pertencentes ou, pelo menos, reconhecidos 

por ela. Modood conclui seu argumento afirmando que: 

 
“(...) nós devemos estender aos muçulmanos níveis existentes de 
proteção da discriminação e do incitamento ao ódio, e os deveres às 
organizações para que assegurem igualdade de oportunidade (...). Nós 
devemos mirar mais efetivamente, em consulta com religiosos e 

                                            
22“it is foolish to disparage and dismantle the cohesiveness of Muslim communities. We ought to 
recognize that there is an incompatibility between radical secularism and any kind of moderate 
multiculturalism in which Muslims are an important constituent. Integration cannot be a matter of 
laissez-faire; we must be willing to redefine Britain in a more plural way. The French approach of 
ignoring racial, ethnic and religious identities does not mean that they; or the related problems of 
exclusion, alienation and fragmentation, vanish. They are likely, on the contrary, to become more 
radical; and so French may actually be creating the unraveling of the republic that they fear.” 
(MODOOD, 2003, pág. 113). 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 20

outras representações,n a pobreza severa e na exclusão social dos 
muçulmanos. E nós devemos reconhecer os muçulmanos como 
legítimos parceiros sociais e incluí-los num compromisso institucional 
da Igreja e do Estado, da religião e da política, que caracterizam a 
evolução do secularismo moderado no centro da Europa Ocidental, 
resistindo à maneira radical do exemplo francês. (...) A integração 
política e a incorporação dos muçulmanos (...) não só se tornou o mais 
importante objetivo do multiculturalismo igualitário, mas também é 
agora o pivô na modelação da seguração, e mesmo no destino, de 
muitas pessoas ao redor do mundo.” (Tradução nossa).23 

 

 É claro que a cultura política e a formação social britânicas são muito diferentes 

da francesa, levando a uma resposta diferente ao dilema dos muçulmanos, mas a 

proposta multiculturalista tem sido discutida na França de forma a levantar defensores, 

como a única maneira viável de integrar esse contingente, ao mesmo tempo em que 

suscita ataques incisivos devido ao temor de uma “tirania da minoria” 24.  

O multiculturalismo, para muitos, é visto como uma nova forma de tribalização, 

em que, de acordo com Alain Finkiekraut (1989), as diferenças étnicas são colocadas 

num nível absoluto, determinando os indivíduos não geneticamente, mas histórica e 

tradicionalmente. Os exemplos do Líbano e dos Balcãs são relembrados para mostrar 

como clivagens religiosas, étnicas e raciais podem desaguar no fanatismo e numa total 

desestabilização do Estado. E desse modo, o que seria a chave do entendimento, na 

França esbarraria no medo da fragilidade da própria nação. Jennings afirma que essas 

visões são preconceituosas, pois políticas afirmativas quando implementadas de acordo 

com valores liberais, unem ao invés de dividir estados. E esse seria o caso americano e 

britânico. 

 Dominique Schnaper (1994) propõe uma visão republicanista modernizante. 

Esta deve ser pensada como uma comunidade de cidadãos. Distinguindo nação de grupo 

étnico, ela firma que a nação é um entidade política, portanto mais aberta a várias 

manifestações étnicas 

                                            
23“(...) we should be extending to Muslims existing levels of protection from discrimination and incitement 
to hatred, and the duties on organizations to ensure equality of opportunity (…). We should target more 
effectively, in consultation with religious and other representatives, the severe poverty and social 
exclusion of Muslims. And we should recognize Muslims as a legitimate social partner and include them 
in the institutional compromise of church and state, religion and politics, that characterize the evolving, 
moderate secularism of mainstream Western Europe, resisting the wayward radical example of France. 
(…) The political integration and incorporation of Muslims (…) has not only become the most important 
goal of egalitarian multiculturalism but is now pivotal in shaping the security, indeed the destiny, of many 
people across the globe.” (MODOOD, p. 2003, p. 114). 
24 Inspiração Tocqueviliana sobre a Tirania da maioria na América. (JENNINGS, 2000, pág. 588). 
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e que a homogeneidade cultural não é necessária para a sua existência. O fundamental é 

que os cidadãos tenham plena consciência da existência de um domínio político 

independente de seus interesses particulares. Ser cidadão numa república é ser um 

indivíduo abstrato, sem qualquer tipo de identificação. A autora reconhece que há uma 

tensão entre a unidade universalista do público e as diversidades étnicas e sociais da 

sociedade nacional e, por isso mesmo, para aqueles grupos humilhados, a 

transcendência da cidadania é vista como algo simplesmente formal, reafirmando o 

domínio do “outro” através dessa universalidade não-questionável. Por isso, é 

fundamental o sentimento de que a dignidade coletiva deles seja reconhecida e 

respeitada, o que se dá se o direito das minorias de viverem seus particularismos, tanto 

em suas vidas pessoais como sociais, são reconhecidos e aceitos. Neste ponto, o 

pensamento de Schnapper se encontra com o de Modood, mesmo que estejam se 

referindo a contextos diferentes. A descrição que Modood realiza da solução britânica 

se torna realizável também na França, de acordo com as idéias de Schnapper. 

Mas as semelhanças vão até aí. Schnapper afirma também que não deve haver 

tolerância para tradições culturais que não respeitam a democracia moderna. Para ela, o 

multiculturalismo tem limites que vão até onde as particularidades não formem uma 

identidade política paralela àquela existente no espaço público. Caminhar para uma 

sociedade multicultural, sim, mas só até o ponto em que o enfraquecimento dos laços 

individuais de cidadania não sejam substituídos por aqueles de pertencimento às 

comunidades étnicas e religiosas específicas onde “indivíduos não existem mais como 

cidadãos, mas como representativos de uma comunidade reconhecida” (Tradução 

nossa)25. Para ela, o que é problemático não é a diversidade, mas a sua organização e 

representação no espaço público. Por mais que ela tente renovar a abordagem da 

questão, Schnapper não consegue escapar dos princípios e das práticas da laïcité e 

também da idéia de integração no seu modelo. Para ela, o risco de desintegração seria 

maior se houvesse a permissão para a organização política da comunidade muçulmana. 

Um erro comum denunciado pela autora seria o entendimento do que é universal, pois 

este não pode ser identificado com uma realidade histórica concreta. Universal (e 

também a república) é um princípio regulador que deve servir de inspiração ao cidadão 

para romper com o que é dado; uma abertura potencial que o distancia do destino 
                                            
25“Individuals no longer exist as citizens but as representatives of a recognized community” (JENNINGS, 
2000, pág. 591) 
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histórico, mas sem negá-lo. Para ela são mais importantes o particular e o plural, no 

entanto, eles só existem se estão inscritos num universal, condição fundamental para um 

diálogo com o outro e para o reconhecimento da dignidade de todos, igualados na 

condição de cidadania. 

Percebendo-se elementos republicanos multiculturais em Schnaper, Joël Romam 

(1995) propõe um multiculturalisme à la française. Ele reconhece que há o risco de um 

fechamento para dentro das comunidades étnicas, mas este risco não será banido pela 

adesão a um republicanismo que responde às demandas de uma França do século XIX. 

A força dessa ideologia, na atualidade, teria se transformado em fraqueza. 

Abandonaram-se as pretensões emancipatórias em nome da necessidade de integração. 

Roman afirma que a verdadeira ameaça à França não está no comunitarismo, mas no 

sufocamento da sociedade e da diversidade étnica pelo Estado. A intenção de Roman é a 

busca por uma via do meio, entre um pluralismo restrito aos indivíduos e um pluralismo 

universal. Esse caminho só seria alcançado se o Estado francês abrisse mão de querer 

dar um caráter universal a todas as suas particularidades, reconhecendo a diversidade da 

sociedade e dos grupos que a compõem. Também Modood (2003, p. 105) reitera que 

uma afirmação atual do princípio de igualdade só é possível através da passagem de 

uma assimilação cultural em termos individuais para um reconhecimento político: 

 
“Esta percepção de igualdade significa não ter que esconder ou se 
desculpar pela origem de alguém, família ou comunidade, e requere 
que outros demonstrem respeito por eles. Atitudes públicas e arranjos 
devem se adaptar para que esse herança seja encorajada, não 
desdenhosamente esperada que desapareça.” (Tradução nossa).26 

 

Roman vai ainda mais longe ao defender a necessidade de se organizar o espaço 

político e as regras da dinâmica de confrontação entre os grupos e suas diferenças. 

Desta forma, reconhecendo a existência das diferenças e não obrigando os muçulmanos 

(ou quaisquer outros que não se enquadram no padrão francês tradicional) a 

abandonarem e rejeitarem suas particularidades, o Estado estaria evitando que essas 

diferenças e esses grupos se fechem em si, o que representaria a verdadeira ameaça à 

integridade do Estado francês. Ele adventa também a possibilidade de implementação 

                                            
26“this perception of equality means not having to hide or apologize for one’s origins, family or 
community, and requires others to show respect for them. Public attitudes and arrangements must adapt 
so that this heritage is encouraged, not contemptuously expected to wither away.” (idem, ibidem). 
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de políticas de “discriminação positiva”, onde medidas “desigualizantes” serviriam para 

corrigir desigualdades, trazendo dinâmicas de “igualização” (JENNINGS, 2000, p. 593). 

Para ele, seria muito proveitosa a invenção de uma pluralidade do “ser francês”, pois o 

que é realmente um risco para a desintegração é uma homogeneização forçada da 

população, recusando-se um espaço legalmente reconhecido para a diferença. 

Jennings afirma que a proposta de Roman supõe uma nova relação entre o 

cidadão e a política, onde a cidadania seria concebida como uma série de 

relacionamentos horizontais entre indivíduos e grupos, ao invés de uma relação vertical 

entre o indivíduo e o Estado. E ele ainda afirma que essa idéia de um “multiculturalismo 

moderado” de Roman é um caminho que parte da ‘democracia de emancipação’ para 

uma ‘democracia do reconhecimento’.  

A solução proposta por Roman é muito próxima do multiculturalismo defendido 

por Modood como já vimos, onde se tem a defesa do reconhecimento da diferença como 

estratégia para a manutenção da integridade do Estado e não o contrário, como aqueles 

defensores do republicanismo francês tradicional. Jennings ainda reconhece que essa 

defesa do multiculturalismo seria muito mais presente na teoria sociológica e nas 

investigações empíricas do que na filosofia, tão forte na França. Os nomes ligados ao 

multiculturalismo passam por Alain Torraine, Michel Wieviorka, Farhad Khosrokhavar, 

entre outros ligados ao CADIS27. 

Na formulação de Modood, o reconhecimento das minorias é possível se há a 

redefinição dos espaços público e privado. Ele afirma que a noção de igualdade possui 

duas vertentes: uma seria aquela assegurada pelo Estado com a garantia do direito de 

assimilação da cultura dominante no espaço público pelos grupos minoritários, porém 

com tolerância à diferença na esfera privada. Essa vertente seria uma resposta mais 

liberal à diferença. A segunda já afirma o direito do indivíduo ter sua diferença 

reconhecida em ambas as esferas, tanto a pública como a privada. Este última permitiria 

a concepção de novas identidades políticas, ou novas relações horizontais entre 

cidadãos, grupos e o Estado (MODOOD, 2003, p 105). 

O multiculturalismo necessitaria das duas, pois enquanto a primeira asseguraria 

a participação na cultura nacional/pública, condição do exercício da cidadania; a 

segunda já proveria a garantia de que os grupos excluídos da cultura nacional (que 

                                            
27 CADIS – Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologique. 
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possuem conseqüentemente a sua cidadania limitada) teriam o direito de usar seus 

recursos culturais originais no processo de integração. (idem, ibidem). 

O que se pode concluir dessa discussão é a percepção de que o Islã na França 

representa um longo e acalorado debate que está longe de vislumbrar um fim. As 

questões suscitadas pela proibição do uso dos véus nas escolas públicas só 

correspondem o pontapé inicial ou o reflexo de uma questão muito mais profunda que 

permeia a noção da identidade francesa e da constituição de seu Estado-nação. O Islã 

tornou-se uma questão muito delicada não só pela conjuntura atual, que marca o grupo 

como o grande desafio de integração para o Ocidente moderno, mas também por 

representar a maior minoria religiosa, que se define pela vivência da fé tanto privada 

como também publicamente, justamente num Estado e numa sociedade que se construiu 

e se define como secularizada e fundamentalmente laica. Portanto, longe de se concluir 

a questão, o que se tem aqui presente são as explanações das várias dimensões de uma 

situação complexa, conjuntamente com as várias interpretações e prováveis soluções 

dadas a ela. Independente de qual será tomada, desde as tentativas enfáticas de 

imposição do viver francês até a adoção multiculturalista de respeito ao Islã, todas terão 

fortes desdobramentos que não só deverão ser acompanhados, como também fornecerão 

um frutífero campo de análises posteriores para a compreensão da (in)tolerência a 

minorias religiosas em Estados liberais-democráticos modernos. 
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