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A partir da decisão francesa sobre a proibição do uso do véu islâmico, desde suas 
motivações às consequências é que desenvolvemos o presente trabalho de 
iniciação científica que se utilizou de metodologia qualitativa, perpassando as 
legislações brasileira e francesa, assim como revisão bibliográfica. Buscando 
estudar a possibilidade de se proferir decisão equivalente no Brasil, tendo, portanto, 
como base o nosso ordenamento jurídico, foi fundamental fazer uso de conceitos 
como Estado Democrático de Direito e questões atinentes à liberdade religiosa, a 
saber: proselitismo, direito à educação religiosa, à crença, dentre outros. Finalmente, 
foram analisadas as últimas duas leis francesas que regulam a questão ora tratada - 
tendo a primeira proibido o uso do véu islâmico nas escolas públicas e a última em 
qualquer ambiente público. Cabe salientar que foram proibidos outros símbolos 
religiosos, isto é, de outras religiões, contudo, a mais visível e polêmica  é a que 
tange o islamismo. O principal argumento para a criação das leis reside no fato de a 
França ser um país laico, logo, não poderiam os espaços públicos servir para 
manifestação de crenças religiosas. De acordo com o estudo realizado, podemos 
concluir que tanto a estrutura como a realidade brasileira no que concerne à prática 
religiosa não comportariam decisão semelhante, principalmente, porque permitimos 
a manifestação de objetos e propagandas religiosas, além da previsão de ensino 
religioso nas escolas públicas. 
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