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RESUMO 
 
A preocupação com os refugiados não é fenômeno recente, assim como a mobilidade humana, 
visto que a migração é um fato que historicamente sempre esteve presente na história da 
humanidade. Ocorre que, hodiernamente, tem-se acompanhado um aumento exponencial de 
pessoas deslocadas de forma forçada, na busca por segurança e proteção, que não se via desde 
a Segunda Guerra Mundial. Em contrapartida, é também possível observar que os países, 
salvo raras exceções, não tem medido esforços para impedir que os refugiados consigam 
transpor as fronteiras ou fixar-se em seu território, especialmente, porque a intensificação dos 
fluxos migratórios tem inserido no país receptor a diversidade e o hibridismo cultural, tidas 
como uma ameaça à cultura dominante e à coesão da população de origem, o que tem 
propiciado a construção de uma realidade social instável, abarrotada de choques culturais e de 
episódios de xenofobia e discriminação em detrimento dos refugiados, além da exclusão e 
marginalização cultural. Assim, o presente trabalho busca analisar, diante dos choques 
culturais decorrentes da intensificação dos deslocamentos forçados e das atuais políticas 
internacionais de segregação dos refugiados, se e como o multiculturalismo pode assegurar as 
diferenças e elidir os conflitos entre os diferentes grupos étnicos e os países receptores, 
possibilitando não apenas um espaço de convivência pacífica, mas também desenvolvendo 
um diálogo intercultural capaz de resguardar a identidade cultural individual dessas minorias 
e garantir a interação e entendimento entre esses grupos em um mesmo espaço e, em sentido 
macro uma ordem jurídica fundada na diversidade que salvaguarde a autonomia desses 
indivíduos. Para tanto, foi utilizado o método histórico, para tratar sobre a evolução histórica 
do instituto do refúgio e a proteção conferida pelo ordenamento internacional aos refugiados. 
Optou-se ainda pelo método jurídico-projetivo ou jurídico-prospectivo, visando compreender, 
a partir das premissas e condições vigentes concernentes ao grande afluxo de pessoas em 
deslocamento forçado pelo mundo e do instituto jurídico do refúgio no âmbito internacional, 
as tendências quanto a implementação de políticas multiculturais para a integração culturais 
entre nacionais e refugiados, sem justaposição e capaz de resguardar a identidade cultural e 
elidir ou amenizar os choques culturais. Desta forma, foi realizado um levantamento 
bibliográfico, por meio de pesquisas em livros, legislação, internet, artigos, teses, dissertações 
e demais trabalhos que têm sido desenvolvidos com o mesmo objeto de estudo e, pesquisa 
documental indireta, coletando informações nos relatórios oficiais elaborados por organismos 
internacionais, como as agências internacionais da Organização das Nações Unidas (ONU), 
no intuito de contextualizar e entender contemporaneamente a nível mundial a situação dos 
refugiados na atualidade. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Direitos Humanos. Multiculturalismo. Refugiados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ABSTRACT 
 

Concern for refugees is not a recent phenomenon, as is human mobility, since migration is a 
fact that has historically always been present in the history of mankind. It happens that, at the 
moment, there has been accompanied an exponential increase of people displaced of forced 
form, in the search for security and protection, that had not been seen since the Second World 
War. On the other hand, it is also possible to observe that, with few exceptions, countries have 
made no effort to prevent refugees from crossing borders or to settle in their territory, 
especially since the intensification of migratory flows has diversity and cultural hybridity, 
which are seen as a threat to the dominant culture and to the cohesion of the population of 
origin, which has led to the construction of an unstable social reality, overcrowded by cultural 
shocks and episodes of xenophobia and discrimination at the expense of refugees, in addition 
to exclusion and cultural marginalization. Thus, the present work seeks to analyze, given the 
cultural shocks resulting from the intensification of forced displacements and the current 
international policies of segregation of refugees, if and how multiculturalism can assure 
differences and elicit conflicts between different ethnic groups and receiving countries, 
allowing not only a space for peaceful coexistence, but also developing an intercultural 
dialogue capable of safeguarding the individual cultural identity of these minorities and 
ensuring interaction and understanding between these groups in the same space and, in a 
macro sense, a legal order based on the diversity that safeguard the autonomy of these 
individuals. For this purpose, the historical method was used to deal with the historical 
evolution of the refuge institute and the protection granted by the international order to 
refugees. The juridical-projective or legal-prospective method was also chosen, aiming at 
understanding, from the prevailing premises and conditions concerning the great influx of 
people in forced displacement around the world and of the juridical institute of the refuge in 
the international scope, the trends regarding the implementation of multicultural policies for 
cultural integration between nationals and refugees, without juxtaposition and capable of 
safeguarding cultural identity and elucidating or mitigating cultural clashes. Thus, a 
bibliographic survey was carried out, through researches in books, legislation, internet, 
articles, theses, dissertations and other works that have been developed with the same object 
of study and indirect documentary research, collecting information in the official reports 
elaborated by organisms international agencies, such as the International Agencies of the 
United Nations Organization (ONU), in order to contextualize and understand the current 
situation of refugees worldwide. 

 
 

 
KEYWORDS: Human Rights. Multiculturalism. Refugees.  
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INTRODUÇÃO 

 

A imigração e a preocupação com os refugiados não são fenômenos recentes, em razão 

da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, milhares de pessoas migraram de forma forçada, 

sendo então elaborada em 1951 a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, a qual 

trouxe a concepção de refugiado, originalmente limitada às questões geográfica e temporal. 

A partir de então novos documentos foram elaborados, tais como, o Protocolo sobre o 

Estatuto dos Refugiados de 1967 que foi responsável por extirpar as limitações previstas na 

Convenção de 1951, a Declaração de Cartagena e a Convenção Africana, responsáveis pela 

ampliação do conceito de refugiado, que passou a ter como cerne a violação maciça dos 

direitos humanos. 

Destaca-se que, as referidas declarações trouxeram ainda uma gama de direitos 

específicos aos refugiados, contudo, o fenômeno da globalização e os intensos fluxos 

migratórios têm favorecido o hibridismo e a diversidade cultural, por meio da introdução de 

novos elementos, que acabam por forçar a reconstrução das identidades sociais, processo que 

em regra não é pacífico. 

Atualmente, tem-se acompanhado o aumento sem precedentes dos fluxos migratórios, 

dimensão esta que tem recebido amplo destaque nos meios de comunicação no âmbito 

nacional e internacional. Vive-se uma verdadeira crise humanitária, onde o desespero ou o 

temor das guerras, das violências das mais variadas ordens e das graves crises econômicas 

tem levado inúmeras pessoas a arriscar-se diariamente em rotas de migração não seguras, 

onde somente no ano de 2016 estima-se que 4.579 pessoas perderam a vida na travessia do 

Mediterrâneo. 

Nesta esteira, a figura do refugiado ganha relevância, já que na prática esses 

indivíduos quando não tem sua esperança ceifada já na própria rota de migração, encontram 

dificuldades para se integrar à comunidade nativa, principalmente, em razão dos choques 

culturais, que, levam muitas vezes, os países a adotarem políticas migratórias discriminatórias 

e xenofóbicas. 

Essa intolerância é motivada por vários fatores, a exemplo da etnia, da religião e da 

cultura, isso porque, a intensificação dos fluxos migratórios tem levado aos países receptores 

a diversidade e o hibridismo cultural, e, apesar de os refugiados desfrutarem de proteção no 

âmbito internacional, geralmente não são bem vistos pelos países receptores, situação que 

promove e intensifica ainda mais os fatores de choques culturais.  
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O cenário atual ainda evidencia que a preocupação de um modo geral dos governos 

desde 2001, com o histórico do ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, tem 

sido no sentido de impedir que os refugiados consigam transpor as fronteiras ou se estabelecer 

em seu território, desconsiderando sua responsabilidade no acolhimento para com aqueles que 

têm sua vida ameaçada. 

Desta maneira, o presente trabalho tem como objetivo analisar, diante dos choques 

culturais decorrentes da intensificação dos deslocamentos forçados e das atuais políticas 

internacionais de segregação dos refugiados, se, e como o multiculturalismo pode assegurar as 

diferenças e elidir os conflitos entre os diferentes grupos étnicos e os países receptores, 

possibilitando não apenas um espaço de convivência pacífica, mas também desenvolvendo 

um diálogo intercultural capaz de resguardar a identidade cultural individual dessas minorias, 

assim como garantir a interação e entendimento entre esses grupos em um mesmo espaço e, 

em sentido macro uma ordem jurídica fundada na diversidade que salvaguarde a autonomia 

desses indivíduos e lhes possibilite atingir suas potencialidades plenamente. 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi utilizado o método histórico, para 

tratar sobre a evolução histórica do instituto do refúgio; o seu atual conceito; os requisitos 

exigidos para sua concessão e a proteção conferida pelo ordenamento internacional aos 

refugiados. Além disso, por meio do método jurídico-projetivo ou jurídico-prospectivo e a 

partir das premissas e condições vigentes concernentes ao grande afluxo de pessoas em 

deslocamento forçadas pelo mundo, buscou-se compreender o instituto jurídico do refúgio no 

âmbito internacional e as tendências quanto à implementação de políticas multiculturais para 

a integração cultural entre nacionais e refugiados.  

Assim, foi feito um levantamento bibliográfico, por meio de pesquisas em livros, 

legislação, internet, artigos, teses, dissertações e demais trabalhos que têm sido desenvolvidos 

com mesmo objeto de estudo, tanto na área do Direito, quanto em áreas correlatas como da 

Antropologia, da Sociologia, da Psicologia e da Educação. Igualmente, procedeu-se ainda, 

uma pesquisa documental indireta, coletando informações nos relatórios oficiais elaborados 

por organismos internacionais, como as agências internacionais da Organização das Nações 

Unidas (ONU), no intuito de contextualizar e entender contemporaneamente a nível mundial a 

situação dos refugiados na atualidade. 

No primeiro capítulo, tomando por base os princípios e normas vigentes no âmbito 

internacional, no que se refere à proteção dos direitos tidos como essenciais ao ser humano 

para que desfrute de uma vida digna; a realidade em relação aos recentes fluxos migratórios e 

o tratamento destinado em especial aos refugiados; buscou-se primeiramente estabelecer o 
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conceito de refúgio e identificar quem são os refugiados contemporâneos, no intuito de 

entender a causa raiz dos recentes embates culturais. Delineou-se ainda, sobre a proteção e 

direitos que os refugiados desfrutam no âmbito internacional e, brevemente, sobre a nova lei 

de migração promulgada no cenário nacional, dada sua relevância ao tema de pesquisa.   

Posteriormente, no segundo capítulo, buscou-se aprofundar os estudos em relação aos 

direitos culturais e sua proteção jurídica internacional, descrevendo primeiramente o conceito 

de cultura, com o auxílio de disciplinas como a Sociologia e a Antropologia, com foco na 

delimitação da amplitude do termo e elucidação da interrelação entre esta e as questões 

identitárias, abordando-se a identidade social e o sentimento de pertença com a identidade 

individual. 

No terceiro capítulo, analisou-se a pluriculturalidade oriunda da intensificação dos 

fluxos migratórios, foi então abordado o conceito de diversidade e hibridismo cultural e, 

sequencialmente, passou-se a análise da atual situação do refugiado na pós-modernidade, 

como uma minoria cultural estigmatizada, destacando-se a importância de se resguardar a 

identidade cultural individual dos refugiados e o devido reconhecimento individual e social.  

Nesse sentido, ainda foi abordado os danos que a marginalização social e a falta de 

reconhecimento trazem ao processo de desenvolvimento e realização das capacidades 

humanas, especialmente, frente à vulnerabilidade à qual os refugiados estão sujeitos em face 

dos choques culturais, muitas vezes, sendo impedidos de integrar-se socialmente, mesmo após 

a concessão do refúgio, seja a partir da implementação de políticas de segregação ou pela 

xenofobia e discriminação que tem se propagado em meio às comunidades receptoras. 

No quarto capítulo, considerando que a convivência de grupos díspares em um mesmo 

território é uma realidade inevitável, assim como as crescentes reivindicações em razão da 

cultura, etnia e/ou religião, passou-se então a conceptualização do multiculturalismo e do 

interculturalismo, que há alguns anos têm sido apontados reiteradamente como ferramentas 

apropriadas para auxiliar na construção de uma sociedade capaz de valorizar as diferenças 

culturais. 

Desta forma, partindo-se da premissa de que é essencial a valorização da diversidade 

cultural e, que a teoria multicultural pode auxiliar no processo de integração dos refugiados no 

país receptor. Buscou-se compreender ainda, como as práticas multiculturais podem viabilizar 

a pacificação social em uma comunidade cada vez mais plural, por meio da implementação de 

políticas de reconhecimento e de gestão da diferença, sem que haja a sua desvirtuação para 

justificar a fragmentação social e, até mesmo a marginalização desses indivíduos, em razão 
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dos aspectos culturais, em especial, em um momento tão delicado onde se denota a ascensão 

da extrema-direita a nível mundial. 

Por fim, foram ponderados os desafios contemporâneos para a construção de uma 

sociedade verdadeiramente multicultural em meio a este cenário de intensos deslocamentos, 

bem como para a possível construção de uma ordem jurídica internacional fundada na 

diversidade, capaz de assegurar um espaço de crescimento e interação entre a comunidade 

nativa e os novos deslocados, calcada no diálogo intercultural, com intenção de que não sejam 

ignorados os pontos de convergência entre os diferentes grupos étnico-culturais, e, no intuito 

de enaltecer também aquilo que essencialmente os une em sua humanidade. 
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1 DA MOBILIDADE E DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS 

 

No presente capítulo, será abordado inicialmente, o instituto do refúgio, delineando 

seu surgimento histórico, definição e características. Posteriormente, passar-se-á a analisar 

quem são os refugiados contemporâneos e a proteção desfrutada a estes indivíduos no âmbito 

internacional, para então ao final contextualizar os fluxos migratórios recentes. 

 

1.1 DO INSTITUTO DO REFÚGIO: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Inúmeras são as referências históricas desde a antiguidade quanto ao surgimento do 

instituto do refúgio1, sem, contudo, chegar-se a uma resposta determinante2 quanto à sua 

origem. Entretanto, “[...] a concessão de proteção a essas pessoas é verificada ao longo de 

toda a história da humanidade de forma reiterada”, consequentemente, com o tempo o 

instituto consolidou-se como um verdadeiro “costume internacional” 3. 

As referências mais concretas quanto ao instituto datam do século XX, após o início 

da Primeira Guerra Mundial (em 1914), com a criação do Alto Comissariado para os 

Refugiados Russos, pela Liga das Nações, em 1921, com o escopo de auxiliar aqueles que 

fugiam da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 4. Este é o primeiro organismo 

internacional criado para amparar os refugiados e que, originalmente, tinha duração prevista 

de 10 (dez) anos5.  

Historicamente o período compreendido entre o ano de 1921 até o ano de 1952 pode 

ser dividido em duas fases, no que se refere ao tratamento destinado aos refugiados no âmbito 

internacional: a primeira (compreendida entre os anos de 1921 até 1938) foi cunhada por uma 

perspectiva coletiva e, a proteção era “[...], mormente concedida a grupos inteiros, categorias 

                                            
1 Para Fernando Veja, no intuito de explicar as origens do instituto do refúgio, menciona que na Bíblia há 

inúmeras referências, em especial no Antigo Testamento, podendo ser encontrado a partir da passagem do livro 

do Genesis, em que relata a fuga de Abraão para cidade de Soar, em razão da destruição das cidades de Sodoma 

e Gomorra. Cf. VEGA, Fernando. O refúgio na Bíblia. MILESI, Rosita (Org.). Refugiados: realidade e 
perspectivas. Brasília: Loyola, 2003, p. 23.     
2 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica os refugiados ambientais. 

2009. 314 f. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Pará – Instituto de Ciências Jurídicas, Pará, 

2009.  
3 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no orçamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 35. 
4 Ibidem. 
5 ANDRADE, José H. Fischel. O Direito Internacional dos Refugiados em perspectiva histórica. JÚNIOR, 

Alberto do Amaral; PERRONE-MOISÉS, Cláudia (Orgs.). O cinquentenário da Declaração universal dos 

direitos do homem. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1999. 
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de refugiados, os quais tinham algo em comum: a falta, muitas vezes absoluta, de proteção 

jurídica, posto muitos terem sido desnacionalizados, em especial os russos” 6. 

A atuação do Alto Comissariado para os Refugiados Russos, nesta primeira fase, 

limitava-se, a priori, aos russos, que fugiam em razão da situação política e econômica 

instaurada no país, em especial, pela Revolução Bolchevique (a partir do final de 1917); pelo 

esgotamento das Frentes Antibolchevique (entre os anos de 1919 e 1920); pela crise e a fome 

que se alastrou em 1921; bem como pelo fim da resistência dos chamados “russos brancos” na 

Sibéria, que se combatiam ao comunismo7.  

Entretanto, no decorrer dos anos outros povos passaram a reclamar por proteção no 

âmbito internacional, principalmente após o início da Primeira Guerra Mundial, como foi o 

caso dos armênios8, os quais foram vitimados pelo primeiro genocídio organizado na história, 

levando à ampliação da competência do referido órgão, que chegou durante a sua existência a 

auxiliar ainda os turcos, os assírios, os assírios-caudeus e os montegrinos9. 

Salientam-se ainda, os esforços feitos quanto à elaboração de um documento de 

identificação empreendidos a partir de 1922, isso porque os refugiados russos daquele período 

não eram detentores daquela nacionalidade e encontravam-se indocumentados. Assim, foi 

adotado por 53 (cinquenta e três) países o Ajuste Relativo à Expedição de Certificados de 

Identidade para os Refugiados Russos, conhecido como Passaporte Nansen, cujo direito foi 

estendido aos armênios em 1924, pelo Plano Relativo à Expedição dos Certificados de 

Identidade para os Refugiados Armênios. 

No entanto, nenhum desses documentos trazia em seu bojo o conceito de refugiado, o 

que só ocorreu em 1926, ano em que houve a elaboração e assinatura de um dos principais 

documentos da fase inicial referente à proteção internacional dos refugiados, o Acordo Para a 

Expedição de Certificado de Identidade para os Refugiados Russos e Armênios, momento em 

que enfim houve a primeira definição jurídica do que deveria ser entendido como refugiado 

russo e armênio10. 

                                            
6 ANDRADE, José H. Fischel. Op. cit., p. 76. 
7 JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p. 73. 
8 Os armênios residiam em território turco, sendo que ao iniciar a Primeira Guerra Mundial lutaram ao lado 

destes, sob a promessa de independência após a vitória, ocorre que as derrotas em algumas batalhas fizeram com 

que os turcos passassem a desconfiar dos armênios, iniciando-se deste modo um verdadeiro massacre contra esta 

população. Cf: ANDRADE, José H. Fischel. Op. cit., p. 75-120. 
9 Ibidem. 
10 Assim, passou a ser considerado refugiado russo, “toda pessoa de origem russa que não goze, ou que não mais 

goze da proteção do governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e que não tenham adquirido outra 

nacionalidade” e, refugiado armênio “toda pessoa de origem armênia, preteritamente cidadã do Império 

Otomano, que não goze, ou que não mais goze da proteção do governo da República Turca e que não tenha 

adquirido outra nacionalidade”. Cf: ANDRADE, José H. Fischel. Op. cit., p. 81. 
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Já em 1929, próximo ao período de extinção do referido órgão (prevista para o ano de 

1931), houve a última alteração ligada especificamente aos seus aspectos institucionais, dessa 

forma, o Alto Comissariado para Refugiados Russos passou a ser subordinado à Liga das 

Nações, no intuito de propiciar um período de transição e criação de outro órgão destinado ao 

cuidado dos refugiados11. 

Nesse sentido o ano de 1930 foi marcante para o Direito Internacional dos Refugiados, 

isso porque a Liga das Nações criou o Escritório Nassen para os Refugiados, órgão 

descentralizado e sob sua administração, cujo maior mérito foi a elaboração da Convenção 

Relativa ao Estatuto Internacional dos Refugiados em 193312, destinado a regulamentar 

algumas questões referentes aos refugiados. 

A respeito disso, aponta Liliana Lyra Jubilut que:  

 

[...] apesar de ter um conteúdo limitado, essa Convenção possibilitou o início da 

positivação do Direito Internacional dos Refugiados, trazendo, inclusive, um 

dispositivo acerca do princípio do non-refoulement (que consiste na proibição da 

devolução do solicitante de refúgio e/ou do refugiado para território no qual sua vida 

ou integridade física corram perigo), de vital importância para os refugiados. É ela 

até mesmo apontada, por alguns estudiosos do tema, como marco legal inicial desta 

vertente do Direito Internacional dos Direitos Humanos13. 

 

Neste mesmo período, há o alastramento na Alemanha dos ideais do Partido Nacional-

Socialista que, sob a liderança de Adolf Hitler, passou a perseguir judeus, homossexuais, 

ciganos e opositores ao governo. Dado ao grande afluxo de pessoas que fugiam da política 

alemã, criou-se em 1936 o Alto Comissariado para Refugiados Provenientes da Alemanha, 

bem como da Áustria a partir do alargamento ocorrido em 1938, momento em que se 

instaurou naqueles países uma verdadeira política de aniquilamento físico desses indivíduos14. 

A segunda fase histórica, pertinente ao tratamento despendido em relação aos 

refugiados, inicia-se em 1938 e estende-se até o ano de 1952, observando-se neste período 

sensível mudança no Direito Internacional dos Refugiados. A análise, quanto ao 

enquadramento dos indivíduos na categoria de refugiado, passa a ser feito de forma mais 

individualista, de modo que o que passou a ser considerado, nos instrumentos concluídos a 

partir do lapso temporal citado, eram os aspectos e as convicções pessoais dos refugiados15. 

                                            
11 JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit. 
12 ANDRADE, José H. Fischel. Op. cit. 
13 JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p.76 
14 Ibidem, p. 77. 
15 ANDRADE, José H. Fischel. Op. cit., p. 76. 
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O marco histórico, nessa segunda fase, foi à extinção do Escritório Nansen para 

Refugiados, como também a do Alto Comissariado para os Refugiados Judeus provenientes 

da Alemanha (ambos em 1938) e, concomitantemente, a criação do Alto Comissariado da 

Liga das Nações para Refugiados. Apesar dos esforços, esse novo organismo internacional se 

mostrou ineficaz com a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, já que “não dispunha 

de fundos próprios, cabendo a ele apenas a coordenação de fundos privados para a proteção 

dos refugiados, o que o impedia de realizar atividades diretas de assistência” 16, 

principalmente, em razão do afluxo histórico de pessoas deslocadas nesta época. 

As proporções atingidas pela Segunda Guerra Mundial levaram ao enfraquecimento e 

inviabilização da continuidade da própria Liga das Nações, que foi extinta oficialmente em 

1946, de modo que a ordem mundial pugnava por uma reorganização do sistema. Deste modo, 

prevendo o fracasso da Liga, os Estados Unidos, no ano de 1943, tomaram a iniciativa de criar 

a Administração das Nações Unidas para o Socorro e Reconstrução (United Nations Relief 

and Rehabilitation Administration – UNRRA) 17. 

O intuito da criação do organismo supracitado era ajudar de forma imediata e 

temporária as pessoas afetadas pelo conflito, da mesma forma, em junho de 1945 foi também 

redigida e assinada a Carta das Nações Unidas, na Conferência sobre Organização 

Internacional realizada em São Francisco, responsável pela criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU), organismo responsável por promover a paz e o desenvolvimento 

mundial18. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), desde a sua criação, mostrou-se 

preocupada com as questões relativas aos refugiados, de forma que: 

 

[...] em 1946 adotadas duas resoluções: (1) a resolução A/ 45, de 12.02.1946, que 

apontava as bases da atuação da ONU na problemática dos refugiados, elencando 

quatro fundamentos próprios da temática dos refugiados, quais sejam: (a) o caráter 

                                            
16 JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p. 78. 
17 GUERRA, Sidney. Direito Internacional dos Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
18 Essa prerrogativa é extraída do artigo 1º, da Carta das Nações Unidas, que prevê o seguinte: Artº. 1. Os 

objetivos das Nações Unidas são: 1. Manter a paz e a segurança internacionais e para esse fim: tomar medidas 

coletivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão, ou outra qualquer ruptura 
da paz e chegar, por meios pacíficos, e em conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, 

a um ajustamento ou solução das controvérsias ou situações internacionais que possam levar a uma perturbação 

da paz; 2. Desenvolver relações de amizade entre as nações baseadas no respeito do princípio da igualdade de 

direitos e da autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz 

universal; 3. Realizar a cooperação internacional, resolvendo os problemas internacionais de caráter econômico, 

social, cultural ou humanitário, promovendo e estimulando o respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; 4. Ser um centro destinado a 

harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns. Cf. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS (ONU). Carta das Nações Unidas. 1945. Disponível em: <http://unicrio.org.br/img/Cartada 

ONUVersoInternet.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2017.  
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internacional do tema, (b) a necessidade de se estabelecer um órgão internacional 

para cuidar da proteção dos refugiados, (c) a impossibilidade de se devolverem 

refugiados para situações de risco (princípio do non-refoulement) e (d) o auxílio aos 

refugiados, objetivando o seu retorno aos seus países assim que possível; 138 e (2) a 

resolução 15. XII. 46. 18 (1948), que inicia os preparativos para a criação da 

Organização Internacional para Refugiados19. 

 

A Organização Internacional para Refugiados teve a adesão de apenas 18 (dezoito) 

Estados membros das Nações Unidas, número bem abaixo das expectativas. Todavia, em que 

pese a sua curta existência, ela foi responsável pelo equacionamento do assentamento de cerca 

de um milhão de pessoas, bem como a repatriação de aproximadamente 63 mil pessoas e 

conseguiu que cerca de 410 mil pessoas permanecessem nos países receptores20. 

A referida Organização tinha como data limite para sua extinção o ano de 1950, mas 

estendeu seus trabalhos até o ano de 1952, em razão do período de transição para o novo 

organismo que o sucedeu, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR), que embora tenha sido criado em 1949, teve seu Estatuto aprovado em dezembro 

de 1950, passando este a ser responsável por viabilizar a proteção internacional aos refugiados 

e encontrar soluções duráveis para estes21, conforme previsto no item 122 do Capítulo I 

(Disposições Gerais), além de destacar o caráter apolítico de seu trabalho, conforme o item 

223 do mesmo capítulo. 

Observa-se que, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR) continua em ação até os dias de hoje, com representação em 130 (cento e trinta) 

países e 450 (quatrocentos e cinquenta) escritórios ao redor do mundo, desempenhando papel 

fundamental no intenso fluxo de pessoas deslocadas ao redor do mundo, prestando assistência 

                                            
19 JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p. 78-79. 
20 SOARES, Guido. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas, 2004. 
21 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS RERFUGIADOS (ACNUR). Estatuto do 

ACNUR. 1950.Disponível em: <http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/ 

portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Estatuto_ACNUR>. Acesso em: 26 jun. 2017. 
22 Conforme se extrai do item 1, do Capítulo I, “o  Alto  Comissariado  das  Nações  Unidas  para  Refugiados,  

atuando  sob  a  autoridade  da  Assembleia   Geral,   assumirá   a   função   de   proporcionar   proteção   
internacional,   sob   os   auspícios das Nações Unidas, aos refugiados que se enquadrem nas condições previstas 

no presente  Estatuto,  e  de  encontrar  soluções  permanentes  para  o  problema  dos  refugiados,  prestando  

assistência  aos  governos  e,  com  o  consentimento  de  tais  governos,  prestando  assistência também a 

organizações privadas, a fim de facilitar a repatriação voluntária de tais refugiados ou a sua integração no seio de 

novas comunidades nacionais; No exercício de suas funções, especialmente se surgir alguma dificuldade - por 

exemplo, qualquer controvérsia relativa  ao  status  internacional  dessas  pessoas  -  o  Alto  Comissariado  

solicitará  a  opinião  de  um  Comitê  consultivo  em  assuntos  de  refugiados,  se  tal  Comitê  for  criado”. 
23 No que tange à sua atuação, o item 2 preconiza que “o trabalho do Alto Comissariado terá um caráter 

totalmente apolítico; será humanitário e social e, como regra geral, estará relacionado com grupos e categorias de 

refugiados”. 
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a mais de 60 (sessenta) milhões de pessoas, concentradas principalmente, na África e na 

Europa24. 

 

1.2 DO CONCEITO DE REFUGIADO: QUEM SÃO OS REFUGIADOS 

CONTEMPORÂNEOS? 

 

Em uma sucinta análise histórica, é possível inferir que a preocupação com a questão 

dos refugiados não é algo recente25, assim como o seu conceito também não é, já que desde 

1921, em razão da queda do Império Otomano, da Revolução Russa e da Primeira Guerra 

Mundial, observa-se certa preocupação quanto ao amparo e proteção de pessoas que se 

encontram em circunstâncias especiais de abandono no país ao qual pertencem (e em que são 

nacionais)26. Entretanto, foi a Segunda Guerra Mundial a força motriz para a criação do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no ano de 1950, pela Assembleia Geral da 

ONU, no intuito de ordenar a atuação internacional para resguardar as pessoas deslocadas27.  

A partir daí, surge à necessidade de se redefinir a categoria jurídica e a abrangência do 

termo “refugiado”, já que os conceitos até então elaborados abarcavam questões pontuais que 

afetaram a comunidade internacional. Desta feita, foi elaborada a Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados, adotado em 28 de julho de 1951, por uma Conferência de 

Plenipotenciários das Nações Unidas, estando em vigor desde 1954. 

Na referida Convenção ficou consignada a concepção de refugiado como toda pessoa 

que tenha sido declarada como tal pelos Ajustes de 1926 e de 1928, ou das Convenções de 

1933 e de 1938, do Protocolo de 1939, ou ainda da Constituição da Organização Internacional 

dos Refugiados, já que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR) herdou aqueles indivíduos que eram atendidos pelos organismos que o 

                                            
24 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS (ACNUR). Protegendo 

Refugiados no Brasil e no Mundo. 2016b. Disponível em: <http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/ 
doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2016/Cartilha_Protegendo__Refugiados__No__Bra

sil__e__no__Mundo>. Acesso em: 26 jun. 2017. 
25 As discussões quanto ao papel da comunidade internacional, no que se refere ao tratamento destinado aos 

refugiados intensificaram-se a partir de 1919, após o estabelecimento da Sociedade das Nações. Cf. RAMOS, 

André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. 
26 PAMPLONA, Danielle Anne; PIOVESAN, Flávia. O Instituto do Refúgio no Brasil: práticas recentes. 

Revista de Direitos Fundamentais e Democracia. v. 17, n. 17, 2015. Disponível em: 

http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/629. Acesso em: 29 jul. 2016. 
27 Ibidem. 
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antecederam, conforme previsto no item A-1, do artigo 1º28, dando assim continuidade à 

assistência e proteção. 

O item posterior (A-2) trouxe ainda uma segunda hipótese, sendo considerada também 

como refugiada toda pessoa que:  

 

[...] em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e 
temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, 

em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 

nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em 

consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não 

quer voltar a ele29. 

 

Ponderando ao final (item B-1), que a expressão "acontecimentos ocorridos antes de 1º 

de janeiro de 1951", poderiam então ser compreendidas no sentido de "acontecimentos 

ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Europa" ou de "acontecimentos ocorridos antes de 

1º de janeiro de 1951 na Europa ou alhures", de modo que ficaria a critério do Estado 

Contratante no momento da ratificação ou adesão definir o alcance que pretendia dar de 

acordo com as obrigações assumidas em razão da Convenção30. 

Observa-se, assim, que na prática, o conceito adotado pela referida Convenção não 

trouxe a universalidade necessária para a aplicação ampla, na verdade em sua definição 

clássica agregou duas limitações, a primeira é a limitação em razão do tempo, pois de acordo 

com o artigo citado acima, o temor de perseguição estava relacionado aos acontecimentos 

ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, uma exigência dos Governos ao adotarem a 

Convenção, como forma de limitar suas responsabilidades apenas em relação às 

circunstâncias de refúgio já conhecidas ou às situações que poderiam surgir desses eventos31. 

A segunda limitação é geográfica, prevista no artigo 1 (B) da Convenção, já que aos 

Estados contratantes ficou resguardada a liberdade para “definir a restrição geográfica dos 

                                            
28 De artigo 1º, item A-1, tem como "refugiado" para os fins da citada Convenção, qualquer pessoa “que foi 

considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de maio de 1926 e de 30 de junho de 1928, ou das 

Convenções de 28 de outubro de 1933 e de 10 de fevereiro de 1938 e do Protocolo de 14 de setembro de 1939, 
ou ainda da Constituição da Organização Internacional dos Refugiados [...]”. 
29 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Convenção Relativa Ao Estatuto Dos Refugiados. 

Genebra: ACNUR, 1951. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Co 

nvencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view=1>. Acesso em: 31 jul. 2016. 
30 Ibidem. 
31 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS (ACNUR). Manual de 

Procedimentos e Critérios para a Determinação da Condição de Refugiado de Acordo com a Convenção 

de 1951 e o Protocolo de 1967 Relativos ao Estatuto dos Refugiados. 2011. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Manual_de_procedimentos_e_crit

erios_para_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado.pdf>. Acesso em: 05 maio 2017. 
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acontecimentos que fundamentariam o pedido de refúgio, estabelecendo que os fatos 

deveriam ter ocorrido na Europa” 32. 

Diante das transformações sociais, surgiram novas situações e com elas a necessidade 

de ampliação do conceito de refugiado e da consequente aplicação da Convenção de 1951. Foi 

então aberto para adesão, em 1967, o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, que excluiu 

tanto a limitação em razão do tempo, como a geográfica, de tal forma que no artigo 1, §2º, 

restou consignado que a partir da sua vigência seria considerado refugiado qualquer pessoa 

que se enquadre na definição dada pela Convenção, entretanto, sem que os termos "em   

decorrência   dos   acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951" e "como  

consequência de tais acontecimentos", figurassem em seu bojo33. 

Desta forma, passou-se então a ser considerado refugiado toda pessoa que se encontra 

fora do país de origem, em razão do temor de “ser perseguida por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas” 34. Entretanto, há que se considerar que não 

houve a definição para o que deveria ser entendido como perseguição ou fundado temor de 

perseguição, mas com o tempo consolidou-se o entendimento de que não se faz necessária a 

comprovação da perseguição efetivamente (sua inevitabilidade), a razoável expectativa de 

perseguição35 decorrente das circunstancias que assolam o Estado de origem, por si só, é 

suficiente36. 

Apesar das conquistas, sob a perspectiva internacional, alcançadas pela Convenção de 

1951 e pelo Protocolo de 1967, “com o passar dos anos, pouquíssimos refugiados se 

enquadravam na definição “clássica” de refugiado” 37, principalmente, no contexto dos 

refugiados oriundos dos conflitos no continente africano e americano38.  

Em 1969, foi então assinada a Convenção da Organização da Unidade Africana 

(OUA), responsável pela primeira ampliação ao conceito de refugiado, originalmente 

                                            
32 PAMPLONA, Danielle Anne; PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 46. 
33 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos 

Refugiados. Disponível em: <http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/p 

ortugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protocolo_de_1967>. Acesso em: 27 jun. 2017. 
34 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Op. cit., 1951. 
35 A expectativa de perseguição envolve certa subjetividade ao se considerar o medo daquele que solicita a 
proteção, mas é o critério objetivo que prevalece, ou seja, a perseguição ou temor de que esta ocorra deve ser 

comprovado por fatos concretos, o contexto sociopolítico deve indicar a possibilidade de ela ocorrer. Cf. 

RAMOS, André de Carvalho. Asilo e Refúgio: semelhanças, diferenças e perspectivas. RAMOS, André de 

Carvalho; RODRIGUES, Gilberto; ALMEIDA, Guilherme Assis de. (orgs.)60 anos de ACNUR: perspectivas 

de futuro. São Paulo: CL-A Cultural, 2011. 
36 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., 2016. 
37 PAMPLONA, Danielle Anne; PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 46 
38 PACÍFICO, Andrea M.C. P. O capital social dos refugiados: bagagem cultural versus políticas públicas. 

2008. 490 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2008. 
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consolidado na Convenção de 1951, assim no item 2 do artigo 1º da mesma, ficou consignado 

que para fins da referida Convenção também seria aplicado o termo refugiado para aqueles:  

 

[...] que, devido a uma agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou a 

acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública numa parte ou na 

totalidade do seu país de origem ou do país de que tem nacionalidade, seja obrigada 

a deixar o lugar da residência habitual para procurar refúgio noutro lugar fora do seu 

país de origem ou de nacionalidade39. 

 

Já no continente americano, assim como no africano, também houve a regionalização 

da questão do refugiado, de modo que no ano 1984 foi assinada a Declaração de Cartagena, 

adotada pelo “Colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na América Central, 

México e Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários”, que apesar de não ser um 

instrumento impositivo, desponta também como um importante marco jurídico que alargou o 

conceito de refugiados, ao passo que o item III da referida Declaração, na Terceira conclusão, 

considera como refugiados pessoas que:  

 
[...] tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham 

sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos 

internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que 

tenham perturbado gravemente a ordem pública40.  

 

Há, a partir de então, uma profunda mudança no enquadramento das pessoas 

deslocadas no conceito de refugiado, se anteriormente tal condição ficava adstrita a questão 

geográfica e temporal, com a Convenção da Organização da Unidade Africana (OUA) e com 

a Declaração de Cartagena é a violação dos direitos humanos o alicerce para a concessão do 

refúgio41, critério que é aceito mundialmente e se mantém até hoje como base. 

Tal assertiva restou também consignada no Manual de Procedimentos e Critérios para 

a Determinação da Condição de Refugiado, editado pelo Alto Comissariado das Nações 

Unidas Para os Refugiados (ACNUR), que ao trazer esclarecimentos quanto à abrangência do 

termo “perseguição”, ressaltou que além de abarcar a ameaça à vida ou a liberdade, em razão 

da raça, nacionalidade, religião, opiniões políticas ou pertencimento a um grupo social, 

também devem ser caracterizadas como tal outras violações graves aos direitos humanos pelas 

mesmas razões42. 

                                            
39 ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE AFRICANA. Convenção da Organização da Unidade Africana (OUA). 

Disponível em: < http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/africa/oua.htm#pp2>. Acesso em: 24 maio 2017. 
40 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração de Cartagena. Cartagena: ACNUR, 1984. 

Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacio 

nais/Declaracao_de_Cartagena.pdf?view=1>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
41 PAMPLONA, Danielle Anne; PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 46. 
42 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS (ACNUR). Op. cit., 2011. 
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Hodiernamente, para se enquadrar determinadas pessoas no conceito de refugiado e 

concessão de proteção nesta vertente, são levados em conta os seus aspectos individuais, isto 

é, basta à constatação da possibilidade ou a efetiva violação aos direitos humanos em seu 

detrimento, para que seja a este concedido refúgio.  

Portanto, é possível inferir que para que uma pessoa tenha seu status de refugiado 

reconhecido, independe, se as violações que embasam seu pedido decorrem de conflitos e 

guerras, violências endêmicas, desastres naturais ou até mesmo em razão de fatores políticos e 

econômicos43, o que efetivamente deve ser considerada é a situação fática a qual está o sujeito 

exposto, havendo a ameaça ou as possíveis transgressões aos direitos humanos, a concessão 

do refúgio é medida que se impõe.    

 

1.3 DA PROTEÇÃO JURÍDICA DOS REFUGIADOS NO ÂMBITO INTERNACIONAL  

 

O refugiado é aquela pessoa obrigada a deixar o país de sua nacionalidade e/ou 

residência, em razão da insegurança que sente, sejam por ameaças, perseguições ou pela 

violência generalizada, de modo que na luta pela sobrevivência são obrigados a abdicarem da 

proteção diplomática de seu país de origem44, assim: 

 

[...] quando se relaciona refugiados e direitos humanos, imediatamente percebe-se 

uma conexão fundamental: os refugiados tornam-se refugiados porque um ou mais 

direitos fundamentais são ameaçados. Cada refugiado é consequência de um Estado 

que viola os direitos humanos. Todos os refugiados têm sua própria história – uma 

história de repressão e abusos, de temor e medo. Há que se ver em cada um dos 

homens, mulheres e crianças que buscam refúgio o fracasso da proteção dos direitos 

humanos em algum lugar45. 

  

Deste modo, ganha destaque o direito de asilo, consagrado no artigo 1446 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que resguarda a todo ser humano 

perseguido o direito de buscar proteção em outros países, referido documento embora não 

                                            
43 Há certa resistência internacional quanto ao enquadramento de pessoas que se deslocam em razão de crises 

econômicas que podem assolar determinados países, todavia, não há respaldo jurídico que justifique a recusa em 
conceder refúgio às pessoas que são obrigadas a viver em condições sub-humanas, por vezes, sem acesso ao  

mínimo necessário seja por conta de índices inflacionários, ou pela falta de produtos decorrentes do próprio 

desabastecimento, por exemplo. 
44 MOULIN, Carolina. Os direitos humanos dos humanos sem direitos. Refugiados e a política do protesto. In: 

Revista Brasileira de Ciências Sociais. vol. 26, núm. 76, 2011. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10719120008>. Acesso em: 02 jun. 2017. 
45 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
46 Artigo XIV: 1. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros 

países; 2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de 

direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. 
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tenha força vinculativa em relação aos Estados contratantes, inspirou outras convenções e 

tratados posteriores, que trataram especificamente do refúgio.  

Pontua-se que os institutos do asilo e do refúgio não são sinônimos, sendo que o 

primeiro desponta como uma espécie de precursor do segundo, sendo este muito mais 

abrangente que aquele47. Embora, o núcleo de ambos os institutos seja a perseguição, o asilo 

restringe-se em linhas gerais a acolhida de estrangeiros perseguidos por “dissidência política, 

de delitos de opinião ou por crimes que, relacionados com a segurança do Estado, não 

configuram quebra do direito penal comum” 48; já o refúgio como visto está relacionado à 

perseguição ou fundado receio, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opiniões políticas, além de violações aos direitos humanos. 

Apesar de suas singularidades, a inserção do direito de asilo no rol de direitos 

previstos na referida Declaração, foi responsável por colocar em evidência no plano 

internacional a preocupação com aqueles indivíduos que são obrigados a deixar o seu país de 

origem. Ademais, resguardou o reconhecimento por parte da comunidade internacional, de 

sua essencialidade no plano de direitos essenciais e à concretização dos demais direitos e da 

própria dignidade da pessoa humana, em especial, porque “todos os direitos humanos 

constituem um complexo integral, único e indivisível, em que os diferentes direitos estão 

necessariamente inter-relacionados e interdependentes entre si” 49, fatores que tiveram 

influência direta para a consolidação do instituto do refúgio. 

A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados resguarda aos refugiados, o direito 

a não discriminação seja em razão da raça, da religião ou do país de origem, conforme se 

extrai o artigo 3º, do mesmo modo que lhes é resguardado o direito a um tratamento 

semelhante ao oferecido aos cidadãos nativos do país receptor quanto à liberdade de praticar 

sua religião.  

Outrossim, também é colocado a salvo a liberdade de instrução religiosa dos seus 

filhos, conforme previsto no artigo 4º50, disposição semelhante quanto aos direitos relativos à 

propriedade móvel e imóvel (art. 1351), bem como propriedade intelectual (art. 1452), além de 

                                            
47 RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Op. cit., p. 85-86. 
48 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 

216. 
49 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2012, p.47. 
50 No artigo 4º, ao tratar da religião, preconiza-se que “os Estados Contratantes proporcionarão aos refugiados 

em seu território um tratamento ao menos tão favorável quanto o que é proporcionado aos nacionais no que 

concerne à liberdade de praticar a sua religião e no que concerne à liberdade de instrução religiosa dos seus 

filhos”. 
51 Segundo previsto no artigo 13 “os Estados contratantes concederão a um refugiado um tratamento tão 

favorável quanto possível, e de qualquer maneira um tratamento que não seja desfavorável do que o que é 

concedido, nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros em geral, no que concerne à aquisição de propriedade 
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assegurar o direito de filiar-se a sindicatos profissionais, bem como a associações, desde que 

sem fins lucrativos ou políticos (art. 1553), os mesmos direitos trabalhistas e benefícios 

previdenciários resguardados aos nacionais (art. 1754 e 2455).  

Sendo ainda, contemplados direito à educação pública primária, nos moldes oferecidos 

aos cidadãos nacionais do país receptor, bem como tratamento favorável ou equivalente ao 

dado aos estrangeiros no que compete à educação após os anos primários (art. 2256) e o direito 

a documentos de identificação (art. 2757).   

 Além de resguardar direitos patrimoniais, direitos religiosos e direitos sociais aos 

refugiados, a Convenção de 1951 assegura ainda dois direitos que despontam como pedras 

angulares para a proteção internacional dos refugiados. 

                                                                                                                                        
móvel ou imóvel e a outros direitos a ela referentes, ao aluguel e aos outros contratos relativos à propriedade 

móvel ou imóvel”. 
52 No artigo 14, resguardam-se os aspectos da propriedade intelectual e industrial, preconizando que “em matéria 

de proteção da propriedade industrial, notadamente de invenções, desenhos, modelos, marcas de fábrica, nome 

comercial, e em matéria de proteção da propriedade literária, artística e científica, um refugiado se beneficiará, 

no país em que tem sua residência habitual, da proteção que é conferida aos nacionais do referido país. No 

território de quaisquer um dos outros Estados Contratantes, ele se beneficiará da proteção dada no referido 

território aos nacionais do país no qual tem sua residência habitual”. 
53 No que se refere ao direito de associação, no artigo 15 resta previsto que “os Estados Contratantes concederão 

aos refugiados que residem regularmente em seu território, no que concerne às associações sem fins políticos 

nem lucrativos e aos sindicatos profissionais, o tratamento mais favorável concedido aos nacionais de um país 

estrangeiro, nas mesmas circunstâncias”. 
54 Quanto às profissões assalariadas, no artigo consta expressamente que “os Estados Contratantes darão a todo 

refugiado que resida regularmente no seu território o tratamento mais favorável dado, nas mesmas 

circunstâncias, aos nacionais de um país estrangeiro no que concerne ao exercício de uma atividade profissional 

assalariada”. Acrescentando ainda, na parte final de seu item 2 que “as medidas restritivas impostas aos 

estrangeiros ou ao emprego de estrangeiros para a proteção do mercado nacional do trabalho não serão aplicáveis 

aos refugiados que [...] preencham uma das seguintes condições: a) contar três anos da residência no país; b) ter 

por cônjuge uma pessoa que possua a nacionalidade do país de residência [...]; ou c) ter um ou vários filhos que 

possuam a nacionalidade do país de residência”. Além disso, também impõe aos Estados o dever de empreender 
esforços para “assimilar os direitos de todos os refugiados no que concerne ao exercício das profissões 

assalariadas aos dos seus nacionais [...]”, como consignado no item 3 do mesmo artigo. 
55 Quanto à legislação do trabalho e previdência social, conforme o artigo 24 caberá aos Estados Contratantes o 

ônus de dar aos refugiados regularmente residentes em seu território o mesmo tratamento dado aos nacionais no 

que concerne “a remuneração, inclusive adicionais de família quando estes adicionais fazem parte da 

remuneração, a duração do trabalho, as horas suplementares, as férias pagas, as restrições ao trabalho doméstico, 

a idade mínima para o emprego, o aprendizado e a formação profissional, o trabalho das mulheres e dos 

adolescentes e o gozo de vantagens proporcionadas pelas convenções coletivas”, evitando-se assim abusos dada 

sua condição como estrangeiro e, consequente, vulnerabilidade. Já em relação a previdência social, assegurar as 

mesmas condições “relativas aos acidentes do trabalho, às moléstias profissionais, à maternidade, à doença, à 

invalidez, à velhice e ao falecimento, ao desemprego, aos encargos de família, bem como a qualquer outro risco 
que, conforme a legislação nacional, esteja previsto em um sistema de previdência social”, nos casos em que os 

refugiados preencham as condições previstas aos nacionais dos países signatários. 
56 Quanto à educação pública cabe aos “Estados Contratantes darão aos refugiados o mesmo tratamento que aos 

nacionais no que concerne ao ensino primário”, além de dar “aos refugiados um tratamento tão favorável quanto 

possível, e em todo caso não menos favorável do que o que é dado aos estrangeiros em geral, nas mesmas 

circunstâncias, quanto aos graus de ensino além do primário e notadamente no que concerne ao acesso aos 

estudos, ao reconhecimento de certificados de estudos, de diplomas e títulos universitários estrangeiros, à 

isenção de direitos e taxas e à concessão de bolsas de estudo”, nos termos do artigo 22. 
57 O artigo 27 preconiza que “os Estados Contratantes entregarão documentos de identidade a qualquer refugiado 

que se encontre no seu território e que não possua documento de viagem válido”. 
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O primeiro é a expressa proibição aos Estados Contratantes de aplicar sanções penais 

àqueles que ingressem ou permaneçam irregularmente ou sem autorização em seu território 

(art. 3158), que em contrapartida garante ao refugiado o direito de não ser detido 

sumariamente, em razão exclusivamente de sua condição. 

O segundo é representado pelo princípio do non-refoulement (art. 3359), que impede o 

Estado Contratante de “obrigar uma pessoa a retornar a um território onde possa estar exposta 

à perseguição” 60, tida hodiernamente como uma norma com status de jus cogens, isso é 

imperativa, consuetudinária e que não pode ser derrogada61, assim, ainda que não seja 

possível o acolhimento do refugiado pelo Estado, no qual se encontra, cabe a este “zelar pela 

vida e segurança dele” 62. 

No que se refere aos instrumentos específicos voltados à proteção jurídica do 

refugiado, destaca-se que embora, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados seja 

considerada, por alguns autores, como uma espécie de Carta Magna dos refugiados63, uma vez 

que em seu bojo consagra uma série de direitos e deveres básicos, voltados especificamente 

aos refugiados, tem-se consolidado o entendimento de que esta não deve ser vista de forma 

isolada, como instrumento único para a resolução da problemática da proteção de refugiados, 

isso porque “existem tratados não específicos sobre o tema dos refugiados, que também são 

utilizados pelo Direito Internacional dos Refugiados a fim de assegurar uma melhor proteção 

                                            
58 Art. 31 - Refugiados em situação irregular no país de refúgio - 1. Os Estados Contratantes não aplicarão 

sanções penais em virtude da sua entrada ou permanência irregulares, aos refugiados que, chegando diretamente 

do território no qual sua vida ou sua liberdade estava ameaçada no sentido previsto pelo art. 1º, cheguem ou se 

encontrem no seu território sem autorização, contanto que se apresentem sem demora às autoridades e lhes 
exponham razões aceitáveis para a sua entrada ou presença irregular. 2. Os Estados Contratantes não aplicarão 

aos deslocamentos de tais refugiados outras restrições que não as necessárias; essas restrições serão aplicadas 

somente enquanto o estatuto desses refugiados no país de refúgio não houver sido regularizado ou eles não 

houverem obtido admissão em outro país. À vista desta última admissão os Estados Contratantes concederão a 

esses refugiados um prazo razoável, assim como todas as facilidades necessárias. 
59 Art. 33 - Proibição de expulsão ou de rechaço - 1. Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, 

de maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja 

ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das 

suas opiniões políticas. 2. O benefício da presente disposição não poderá, todavia, ser invocado por um refugiado 

que por motivos sérios seja considerado um perigo para a segurança do país no qual ele se encontre ou que, 

tendo sido condenado definitivamente por crime ou delito particularmente grave, constitui ameaça para a 
comunidade do referido país. 
60 PAULA, Bruna Vieira de. O princípio do non-refoulement, sua natureza de jus cogens e a proteção 

internacional dos refugiados. 2015. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28151.pdf>. Acesso em: 

06 jun. 2016. 
61 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
62 MOREIRA, Parcelli Dionizio Moreira; GARCIA, Ana Beatriz. A imperatividade do non-refoulement e a 

reconstrução do conceito de cidadania. Publ. UEPG Ciências Sociais Aplicadas. 23 (3): 253-267, set./dez. 

2015. Disponível em <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/sociais>. Acesso em: 06 maio 2017. 
63 LEAL, Amanda; et al. A Questão dos Refugiados e a Proteção do Direito Internacional Público. Caderno de 

Graduação-Ciências Humanas e Sociais-UNIT-ALAGOAS, v. 2, n. 2, p. 55-72, 2014. 
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a esses, muito em função de esse ser uma vertente do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos” 64. 

Nesta esteira, no que concerne ainda à proteção jurídica do refugiado no plano 

internacional, merecem destaque a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos65 que 

preconiza a universalidade de direitos imprescindíveis ao pleno desenvolvimento do ser 

humano, resguardando a todos igualmente, isso é sem reservas, distinção e/ ou discriminação 

de qualquer espécie (art. 2º66), o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal/integridade 

(art. 3º67), bem como o direito à liberdade de pensamento e expressão, consciência e religião 

(art. 1868 e art. 1969), despontando como marco da internacionalização e universalização70 dos 

direitos humanos71. 

Embora, a mencionada Declaração não tenha força vinculante em relação aos Estados 

adotantes, introduziu na comunidade internacional a preocupação quanto à proteção do 

indivíduo para além da sua condição de cidadão, o que se mostra de grande valia para os 

refugiados, já que no processo de trânsito, além de estarem sujeitos às novas violações, 

ingressam em um limbo jurídico, pois ao cruzarem as fronteiras na busca pela sobrevivência e 

segurança perdem a condição de cidadão e, enquanto aguardam “o reconhecimento de seu 

                                            
64 JUBILUT, Liliana Lyra. Op. cit., p. 89. 
65 Segundo Noberto Bobbio, “somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica de 

que a humanidade – toda humanidade – partilha alguns valores comuns; e podemos, finalmente, crer na 

universalidade dos valores, no único sentido em que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em 

que universal significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos 

homens. [...] Com a Declaração de 1948, tem início uma terceira e última fase, na qual a afirmação dos direitos 

é, ao mesmo tempo, universal e positiva: universal no sentido de que os destinatários dos princípios nela 

contidos não são mais apenas os cidadãos deste ou daquele Estado, mas todos os homens; positiva no sentido de 

que põe em movimento um processo em cujo final os direitos do homem deverão ser não mais apenas 

proclamados ou apenas idealmente reconhecidos, porém efetivamente protegidos até mesmo contra o próprio 
Estado que os tenha violado. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004, p. 28. 
66 Conforme prevê o artigo 2, em seu item 1 “todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição”. Além disso, nos termos do item 2, assegura-se ainda que “não será também feita nenhuma distinção 

fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se 

trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 

soberania”. 
67 Nos termos do artigo 3 “todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. 
68 Conforme o artigo 18 “todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; esse 
direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo 

ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular”. 
69 De acordo com o artigo 19, ainda é resguardado o “direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 

inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 

quaisquer meios e independentemente de fronteiras”.  
70 BOBBIO, Norberto. Op. cit., 2004, p. 62. 
71 Os direitos humanos consistem em “previsões absolutamente necessárias a todas as Constituições, no sentido 

de consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar o pleno desenvolvimento da 

personalidade humana”, onde o único pressuposto para figurar como sujeito de direito é a sua humanidade. Cf: 

MORAIS, Alexandre. Direitos Humanos Fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 20. 
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status (dos motivos fundados e subjetivos do temor que justificam a fuga) por parte de outro 

Estado” 72 e sua reinserção73 tornar-se-iam na condição de sujeitos sem direitos. 

Destaca-se ainda, a Declaração Americana de Direitos Humanos de 1948 e a 

Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais 

de 1950, ambos documentos regionais, que além de preconizarem a igualdade e 

universalidade dos direitos conforme a Declaração Universal, reiteram também o direito de 

procurar e receber asilo em território estrangeiro (art. 2774 e art. 22, §2º, 7º e 8º75, 

respectivamente). 

Verifica-se, também, a Quarta Convenção de Genebra Sobre a Proteção de Pessoas 

Civis em Tempos de Guerra, em vigor na ordem internacional desde 1950, que assegurou ao 

refugiado o direito de não ser tratado como estrangeiro inimigo (art. 4476), assim como o 

Protocolo I Adicional às Convenções de Genebra de 1949, em que incumbe aos Estados o 

dever de proteger a população civil em tempos de guerra (art. 4777), além de proibir ataques e 

represálias voltadas a esta (art. 51 §6º78), colocando a salvo ainda os refugiados e apátridas, 

reconhecidos antes do início das hostilidades (art. 7379).  

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, embora não tragam artigos específicos à 

                                            
72 MOULIN, Carolina. Op. cit., p. 148 
73 A reinserção do refugiado pode dar-se pelo reconhecimento do status de refugiado pelo país receptor, por sua 

inclusão no espaço do campo (de refugiados), ou ainda por meio de reassentamentos em um terceiro país, que se 

faz necessária quando as duas primeiras não se mostram suficientes. Cf: MOULIN, Carolina. Op. cit., p. 148-

149. 
74 Nos termos do artigo 27, a todos é assegurado “o direito de procurar e receber asilo em território estrangeiro, 

em caso de perseguição que não seja motivada por delitos de direito comum, e de acordo com a legislação de 
cada país e com as convenções internacionais”. 
75 No que tange ao direito de circulação e de residência, o artigo 22 ressalva a todos o direito de sair livremente 

de qualquer país, inclusive do próprio, incluindo aqui “o direito de buscar e receber asilo em território 

estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos e de acordo 

com a legislação de cada Estado e com os convênios internacionais”, nos termos do item 7. Assegurando ainda, 

conforme se vislumbra no item 8, que “em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, 

seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua 

raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas”. 
76 Artigo 44º- Ao aplicar as medidas de fiscalização mencionadas na presente Convenção, a Potência detentora 

não tratará como estrangeiros inimigos, exclusivamente na base da sua subordinação jurídica a um Estado 

inimigo, os refugiados que não gozem de fato da proteção de qualquer Governo. 
77 Artigo 48 – De forma a assegurar o respeito e a proteção da população civil e dos bens de caráter civil, as 

Partes no conflito devem sempre fazer a distinção entre populações civis e combatentes, assim como entre bens 

de caráter civil e objetivos militares, devendo, portanto, dirigir as suas operações unicamente contra objetivos 

militares. 
78 Artigo 51 [...] 6 – São proibidos os ataques dirigidos a título de represália contra a população civil ou pessoas 

civis; 
79 Artigo 73 – As pessoas que, antes do início das hostilidades, foram consideradas apátridas ou refugiadas, nos 

termos dos instrumentos internacionais pertinentes aceites pelas Partes interessadas, ou da legislação nacional do 

Estado de acolhimento ou de residência, serão, em qualquer circunstância e sem qualquer discriminação, pessoas 

protegidas, nos termos dos títulos I e III da Convenção IV. 
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temática dos refugiados, são importantes por resguardar uma ampla gama de direitos inerentes 

à pessoa, na esfera pessoal, social, política, econômica e cultural, independentemente de 

desfrutar ou não do status de cidadão. 

Analisando-se o acervo legislativo internacional, abarcando as Convenções, 

Declarações e Pactos, vislumbra-se um aparato teórico de certo modo eivado de completude, à 

medida que o refugiado tem assegurado, teoricamente, não apenas o direito de ao ter seu 

status reconhecido se estabelecer no país em que buscou proteção ou foi reassentado, mas 

também os direitos mais básicos, tais como: a vida, a liberdade em sentido amplo e a 

integridade, passando ainda, por direitos sociais e econômicos, essenciais a uma vida 

minimamente digna. 

 

1.3.1 DA PROTEÇÃO DO REFUGIADO NO PLANO NACIONAL: AS INOVAÇÕES A 

PARTIR DA LEI DE MIGRAÇÃO 

   

Os direitos dos quais desfrutam os refugiados, não encontram respaldo apenas nas 

convenções e declarações assinadas em âmbito internacional, no Brasil a partir do 

acolhimento do pedido de refúgio é emitido o Registro Nacional do Estrangeiro (RNE) e, 

passa então o refugiado a desfrutar de todos os direitos e a sujeitar-se aos deveres impostos 

aos estrangeiros que aqui se encontram, conforme preconiza o artigo 5º80 da Lei nº 9.474/97, 

que define mecanismos para a implementação do Estatuto de Refugiados no âmbito interno.  

Subsidiariamente ao refugiado era aplicado o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 

6.815/80), contudo, considerando que no âmbito nacional a migração tem sido um dos temas 

em voga no cenário político e social, especialmente, porque o número de migrantes 

internacionais no Brasil tem aumentado significativamente nos últimos anos, viu-se a 

necessidade de uma nova lei, em razão do teor do Estatuto, elaborado durante a ditadura 

militar e tido hoje como um “entulho autoritário” por refletir: 

 

[...] o ideal da época em que foi concebido, contemplando normas que foram 

redigidas com vistas à preservação da segurança nacional, deixando em evidência o 

militarismo da época, que via o estrangeiro como uma ameaça, que não disfarçava a 

                                            
80 Art. 5º O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao disposto nesta 

Lei, na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 

1967, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências destinados à manutenção da ordem 

pública. 
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xenofobia e que rejeitava os anistiados políticos de outros países por entenderem que 

estes eram subversivos81. 

    

Assim, em maio de 2017 houve a promulgação da Lei nº 13.445, que instituiu a nova 

Lei de Migração e revogou o retrógrado Estatuto do Estrangeiro. A nova lei traz mudanças 

significativas no trato, que tem o Brasil, direcionado aos migrantes internacionais e aos 

refugiados desde a década de 80, isso porque diferentemente do Estatuto, em que o 

estrangeiro é tratado como um problema de segurança pública e a migração de um modo geral 

criminalizada, a Lei de Migração tem como foco a proteção dos migrantes e seus direitos 

fundamentais, deixando de ficar à mercê do poder estatal82. 

O legislador na integralidade da lei se preocupou em garantir ao estrangeiro um 

tratamento fundado em uma perspectiva mais humanitária, como se pode extrair já do seu 

artigo 3º83, em que são traçados os princípios e as diretrizes norteadoras da aplicação da 

norma, onde se busca reforçar, por exemplo, a igualdade entre nacionais e estrangeiros, a não 

discriminação, o acesso a serviços, benefícios e programas sociais, o incentivo ao diálogo 

social, a sua inclusão social, laborativa e produtiva, entre outros. 

                                            
81 RODRIGUES, Sarita Bassan; PEREIRA, Luciano Meneghetti. A proteção dos direitos humanos dos migrantes 

no Brasil: breves considerações sobre o projeto de lei n. 2.516/2015 e o Estatuto do Estrangeiro. Revista Juris 

UniToledo, Araçatuba, SP, v. 02, n. 02, p. 74-89, abr./jun.2017, p. 77. 
82 WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. A (Bio) Política Migratória Brasileira Entre Utilitarismo E 

Repressivismo: sobre a necessidade de suplantação da ideia de “segurança nacional” em busca da comunidade 

que vem. Derecho y Cambio Social, Peru, 2015. Disponível em: 

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5460675. pdf>. Acesso em: 05 nov. 2016. 
83 Art. 3o  A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: I - universalidade, 

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a 

quaisquer formas de discriminação; III - não criminalização da migração; IV - não discriminação em razão dos 

critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional; V - promoção de entrada 

regular e de regularização documental; VI - acolhida humanitária; VII - desenvolvimento econômico, turístico, 

social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil; VIII - garantia do direito à reunião familiar; IX - 

igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares; X - inclusão social, laboral e 

produtiva do migrante por meio de políticas públicas; XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, 

programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, 

serviço bancário e seguridade social; XII - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do 

migrante; XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da 
participação cidadã do migrante; XIV - fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos 

povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas; XV - 

cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de 

garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante; XVI - integração e desenvolvimento das regiões de 

fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente 

fronteiriço; XVII - proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante; XVIII 

- observância ao disposto em tratado; XIX - proteção ao brasileiro no exterior; XX - migração e desenvolvimento 

humano no local de origem, como direitos inalienáveis de todas as pessoas; XXI - promoção do reconhecimento 

acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos termos da lei; e XXII - repúdio a práticas de expulsão ou de 

deportação coletivas. 
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Do mesmo modo, conforme se denota do seu artigo 4º84, resguardou-se ao migrante 

internacional, com fulcro na ordem constitucional vigente, a inviolabilidade à vida, à 

liberdade, à segurança, à igualdade e à propriedade, bem como direitos e liberdades civis, 

sociais, culturais e econômicos, a livre circulação, o acesso à educação, entre outros direitos e 

garantias fundamentais, mas o caráter progressista e libertário da legislação fica mais evidente 

ao considerar que, diferentemente da lei anterior, ao migrante internacional é resguardada 

participação social, por meio do direito à reunião e associação, incluindo aqui as de natureza 

sindicais85. 

Por outro lado, houve considerável redução da discricionariedade do poder estatal, 

sendo que as medidas de retiradas compulsórias, repatriação, deportação e expulsão, serão 

adotadas observando as situações humanitárias reguladas por tratados e instrumentos 

normativos vigentes, especialmente, quando se tratar de apátridas, refugiados, asilados e 

pessoas que tenham sua vida ou integridade ameaçada no país de origem, vedando-se a 

repatriação, a deportação ou a expulsões coletivas86 e garantindo o acesso à justiça e o direito 

ao devido processo legal. 

É importante reconhecer que tais assertivas colocam o Brasil em uma posição 

vanguardista no que tange à política migratória, pois ao menos formalmente (aspecto 

normativo) este se mostrará capaz de garantir um ambiente propício ao pleno 

desenvolvimento daqueles que aqui estão independentemente da origem. Outrossim, a 

                                            
84 Art. 4o  Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são 

assegurados: I - direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos; II - direito à liberdade de circulação 

em território nacional; III - direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, 
familiares e dependentes; IV - medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos; 

V - direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, observadas a 

legislação aplicável; VI - direito de reunião para fins pacíficos; VII - direito de associação, inclusive sindical, 

para fins lícitos; VIII - acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, nos 

termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória; IX - amplo acesso à 

justiça e à assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; X - direito à 

educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória; XI - garantia de 

cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao 

trabalhador, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória; XII - isenção das taxas de 

que trata esta Lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica, na forma de regulamento; XIII - direito 

de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados pessoais do migrante, nos termos 
da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011; XIV - direito a abertura de conta bancária; XV - direito de sair, de 

permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de 

residência, de prorrogação de estada ou de transformação de visto em autorização de residência; e XVI - direito 

do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de regularização migratória. § 

1o Os direitos e as garantias previstos nesta Lei serão exercidos em observância ao disposto na Constituição 

Federal, independentemente da situação migratória, observado o disposto no § 4o deste artigo, e não excluem 

outros decorrentes de tratado de que o Brasil seja parte. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o (VETADO). 
85 WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. Op. cit., p. 23-24. 
86 De acordo com o parágrafo único do artigo 61, é considerada “repatriação, deportação ou expulsão coletiva 

aquela que não individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa”. 
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mudança legislativa garante estabilidade e segurança jurídica para os migrantes 

internacionais, especialmente, para os refugiados (objeto deste trabalho) a um nível que 

poucos lugares têm oferecido. 

Entretanto, apesar dos refugiados teoricamente desfrutarem dos direitos acima 

descritos, entre outros resguardados nas convenções, declarações e cartas vigentes no âmbito 

internacional, na prática o que se observa é uma crescente onda de intolerância, motivada por 

vários fatores, a exemplo da etnia, da religião e da cultura, uma vez que a intensificação dos 

fluxos migratórios tem levado ao país receptor a diversidade e o hibridismo cultural, que 

apesar de desfrutarem também de proteção internacional87, não são bem vistos pelos países de 

um modo geral, taxados como uma ameaça à comunidade nativa. 

 

1.4 DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS CONTEMPORÂNEOS: A CRISE EM DADOS 

ESTATÍSTICOS 

 

A intensificação dos fluxos migratórios é um marco na era moderna, sendo 

denominada por Zygmunt Bauman como a “era das grandes migrações” 88, cujas “massas 

populacionais até agora não calculadas, e talvez incalculáveis, moveram-se pelo planeta, 

deixando seus países nativos, que não ofereciam condições de sobrevivência, por terras 

estrangeiras que lhes prometiam melhor sorte” 89 e a esperança de condições de vida mais 

favoráveis. 

A questão dos fluxos migratórios sequer é recente, em especial, no que diz respeito ao 

aumento da população mundial deslocada à força, já que desde o ano de 2012 observa-se um 

crescimento desproporcional em relação aos anos anteriores, atingindo seu ápice no ano de 

2015, com um total de 65,3 milhões de pessoas deslocadas pelo mundo em razão de guerras 

e/ou conflitos, isso é 5,8 milhões a mais do que no ano de 2014 (com 59,5 milhões de 

pessoas), de modo que uma em cada cento e treze pessoas no mundo era solicitante de 

refúgio90. 

                                            
87 A respeito do tema, destaca-se a Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais, a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, a Declaração da Cidade do México sobre 

Políticas Culturais, a Declaração Universal dos Direitos Coletivos dos Povos e a Declaração Sobre os Direitos 

das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas.  
88 BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., 2005b, p. 50. 
89 BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., 2005a, p. 50. 
90 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR). Global Trends: 

forced displacement in 2015. Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-

global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2017. 
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Já no ano de 2016, os dados mantiveram-se alarmantes, os deslocamentos forçados a 

nível mundial alcançou número recorde, conforme aponta o atual Relatório Tendencias 

Globales91 (Tendências Globais – tradução livre do espanhol), atingindo até o final do ano 

supracitado, a marca de 65,6 milhões de pessoas92, dos quais 22,5 milhões são refugiados, 

40,3 milhões de deslocados internos e 2,8 milhões de requerentes de asilo, isso significa que a 

cada minuto do ano de 2016 cerca de 20 (vinte) pessoas, em alguma região do mundo, foram 

obrigadas a fugir de suas residências93. 

Entre os principais motivadores para o deslocamento forçado de pessoas94 

contemporaneamente, tem-se as violências generalizadas de toda ordem, as violações de 

direitos humanos e, principalmente, as perseguições e os conflitos armados, como: o conflito 

na Síria, no Iraque, Iêmen, bem como na África Subsaariana95, no Afeganistão, na Líbia e na 

Ucrânia96.  

Consequentemente, entre os países mais afetados pelos deslocamentos forçados em 

2016, está a Síria em primeiro lugar, com a maior população de deslocados à força (12 

milhões de pessoas), na sequência tem-se o Afeganistão (4,7 milhões de pessoas), seguido do 

Iraque (4,2 milhões de pessoas), do Sudão do Sul (3,3 milhões de pessoas) e Sudão (2,9 

milhões de pessoas) 97, isso demonstra que apesar das dimensões da crise que assola a Síria, 

os demais países retro mencionados também requerem atenção.  

Quanto aos novos pedidos de asilo, no final do ano de 2016 havia 2,8 milhões de 

requerentes de asilo, isto é, pessoas que procuram proteção internacional, mas cuja condição 

de refugiado ainda não havia sido reconhecida, sendo que a Alemanha continuou, assim como 

no ano de 2015, a ser o maior receptor de novos pedidos de asilo, com cerca de 722.400 

                                            
91 O relatório “Tendências Globais” é elaborado anualmente pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR), sendo que o mais recente é o do ano de 2016. 
92 A dimensão contemporânea dos fluxos migratórios fica mais evidente ao comparar o aumento progressivo do 

número de pessoas em deslocamento nas últimas duas décadas, cujo total passou de 33.9 milhões em 1997 para 

os ditos 65.6 milhões em 2016. 
93 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR). Tendencias 

Globales:  desplazamiento forzado en 2016a. Disponível em: <http://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/ 

2017/2017-06-19-Global-Trends-2016/2016_TendenciasGlobales-ESP-BAJA.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2017. 
94 Embora as crises econômicas regionais sejam molas propulsoras para que milhares de pessoas que estejam em 

situação precária desloquem-se para outras regiões ou outros países, esses deslocados não se enquadram na 

categoria de refugiados, sendo considerados migrantes, cuja competência não cabe ao Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). 
95 Há conflitos regionais em Burundi, República Central Africana, República Democrática do Congo, Sudão do 

Sul e Sudão. 
96 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR). Op. cit., 2016a. 
97 Ibidem. 
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destes, seguido dos Estados Unidos, país com 262.000 novos pedidos de asilo, representando 

um aumento de 52% em relação ao ano anterior (172.700) 98.  

A Itália, por sua vez, assumiu o terceiro lugar na lista de países que mais receberam 

novos pedidos de asilo com 123.000 em 2016, contra 83.200 em 2015, sendo que esse 

aumento significativo se justifica pelo número crescente de chegadas pela via marítima – 

estima-se que cerca de 181.500 pessoas, em 2016, chegaram ao país pela rota do 

Mediterrâneo –, figurando em quarto e quinto lugar a Turquia, com 78.600 solicitações e a 

França, com 78.400 novos pedidos de asilo99, respectivamente. 

Por outro lado, embora os pedidos de asilo em sua ampla maioria sejam destinados aos 

países mais desenvolvidos e mais industrializados, estes são os que menos contribuem para o 

acolhimento aos refugiados, tal assertiva confirma-se diante da constatação de que 

aproximadamente 84% dos refugiados estão sob o mandato do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados em regiões em desenvolvimento100.  

A Turquia foi o país que acolheu o maior número (cerca de 2,9 milhões de pessoas), 

seguido pelo Paquistão (1,4 milhões), Líbano (1 milhão), Irã (979.400), Uganda (940.800), 

Etiópia (791.600), Jordânia (685.200), Alemanha (669.500), República Democrática do 

Congo (452.000) e Quênia (451.100), observa-se que dos dez países que mais acolheram 

refugiados no ano de 2016, apenas um integra a lista de países mais desenvolvidos, essa 

desproporcionalidade ocorre em razão do fato de  que os conflitos tem se concentrado nas 

regiões mais pobres do mundo, sendo que os maiores acolhedores são países limítrofes dessas 

zonas, mas principalmente reflete a falta de consenso no que diz respeito à responsabilidade 

dos países quanto ao acolhimento de refugiados, que ao longo dos últimos anos tem fechado 

suas fronteiras e limitado a entrada desses indivíduos101. 

Os refugiados, de um modo geral, não dispõem de “um lugar no mundo onde possam 

existir dignamente”, já que não são vistos como sujeito de direitos, mas sim como um 

problema político-social, e por tal motivo “não possuem um status político que lhes 

possibilite ser tratados pelos demais como semelhantes”, o que evidencia a insustentabilidade 

do sistema internacional na forma que se encontra vigente102. 

                                            
98 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR). Op. cit., 2016a.  
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 WINCKLER, Silvana. A condição jurídica atual dos imigrantes no cenário internacional à luz do pensamento 

da Hannah Arendt. AGUIAR, Odilio Alves; et al. Origens do Totalitarismo 50 anos depois. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará; Fortaleza: Secretaria de Cultura de Desporto, 2001, p. 121. 
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Ponto sensível quanto às últimas estatísticas oficiais, diz respeito também à situação 

das crianças afetadas, aqui abarcando os menores com idade inferior a dezoito anos de idade, 

que correspondem à cerca de metade da população de refugiados, que por vezes lançam-se às 

rotas de migração desacompanhadas, isso é sem a proteção de sua família103, desta maneira, 

além de estarem mais expostas à possiveis quadros de desnutrição e/ou desidratação, já que 

durante o deslocamento os refugiados no geral contam com pouca, ou nenhuma, assistência 

ou acesso aos serviços essenciais a uma vida digna, também estão mais suscetíveis à 

exploração, abusos e violências de toda ordem104. 

A situação alarmante vivenciada pela comunidade internacional fica ainda mais 

evidente ao considerar que, entre os anos de 2015 e ano de 2016, milhares de pessoas 

arriscaram suas vidas na travessia do Mar Mediterrâneo na busca por proteção, sendo que 

somente no ano de 2016 por volta de 4.579 pessoas perderam a vida no Mediterrâneo (entre a 

Líbia e a Itália), dessas vítimas aproximadamente 700 (setecentas) eram crianças, conforme 

apontou o relatório “Deadly Journey for Children: The Central Mediterranean Migrant 

Route”105. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de que, em que pese à atenção dada à 

intensificação do fluxo de refugiados oriundos do Oriente Médio e da África tendo como 

destino para os países europeus, em especial pela mídia, a questão não se limita apenas a estas 

regiões, a crise humanitária descrita também tem afetado intensamente o Hemisfério 

Ocidental106, conforme apontam os relatórios Childrens on the run (Crianças em Fuga – 

tradução livre do inglês) e Women on the run (Mulheres em Fuga – tradução livre do inglês), 

elaborados em 2014 e 2015, respectivamente, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Refugiados (ACNUR). 

A região da América Central, conhecida como Triângulo do Norte da América Central 

(NTCA) - composta por El Salvador, Guatemala e Honduras – é considerada um dos lugares 

mais perigosos do mundo107, em razão dos níveis de violência epidêmica associada ao 

domínio de grupos criminosos armados e organizados, muitos deles com abrangência 

                                            
103 WINCKLER, Silvana. Op. cit., p. 121. 
104 UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF). Deadly Journey for Children: The Central 

Mediterranean Migrant Route. 2017. Disponível em: <https://www.unicef.org/publications/files/EN_UN 

ICEF_Central_Mediterranean_Migration.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
105 UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF). Op. cit., 2017. 
106 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR). Women on the run. 

2015b. Disponível em: <http://www.unhcr.org/publications/operations/5630f24c6/women-run.html>. Acesso 

em: 01 jun. 2017. 
107 Idem. 
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transnacional, fato que, consequentemente, tem elevado às taxas de homicídios, a violência de 

gênero, entre outros danos graves108.  

A situação no continente americano levou cerca de 388.000 (trezentas e oitenta e oito 

mil) pessoas a deixar a região, apenas no ano de 2016109, cujo número considerável é, de 

mulheres e crianças, grupos mais vulneráveis a serem vítimas de violência e a internalizá-la a 

ponto de causarem danos irreversíveis, que sem proteção no seu local de residência habitual, 

fogem para não serem vítimas de homicídio, extorsão e/ou estupro, tendo como destino países 

como os Estados Unidos, México, Belize, Costa Rica, Nicarágua e Panamá110. 

Além disso, o Haiti e a Venezuela têm impulsionado a circulação de um significativo 

afluxo de pessoas para a América do Sul, despontando o Brasil como um dos principais 

receptores. O abalo sísmico que destruiu boa parte do território haitiano em 2010, levou 

milhares de pessoas a se deslocarem pelo mundo; apenas no Brasil, entre o ano de 2012 e o 

ano de 2016, mais de 77.000 (setenta e sete mil) haitianos realizaram registro de entrada no 

Brasil111, já na Venezuela, o conflito político e a crise econômica que assolam aquele 

Estado112, sendo que conforme o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR) entre os anos de 2014 até 2017, cerca de 1.000.000 (um milhão) de pessoas 

também deixaram o país, tendo o Brasil, a Colômbia e o Equador como principais destinos113. 

Por outro lado, embora no último ano tenha se registrado mais retornos de refugiados 

do que em 2015, o número ainda é considerado bem abaixo do ideal, isso porque apenas 

552.200 (quinhentas e cinquenta e duas mil e duzentas) pessoas regressaram ao seu país de 

origem, em especial para o Afeganistão, a Somália e o Sudão, quantia que representa 3% (três 

por cento) do total da população de refugiados114.  

Apesar dos retornos terem sido superiores ao do ano anterior, destaca-se que esse 

regresso não foi feito dentro das condições minimamente ideais de segurança e dignidade, isto 

                                            
108 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR). Childrens on the 

run. 2014. Disponível em: <http://www.unhcr.org/about-us/background/56fc266f4/children-on-the-run-full-

report.html>. Acesso em: 01 jun. 2017. 
109 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR). Infográfico: 

Crianças em Fuga, a solução do problema. 2017. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/quem-

ajudamos/criancas/criancas-em-fuga/>.  Acesso em: 01 jul. 2017. 
110 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR). Op. cit., 2015b. 
111 SÁ, Patrícia Rodrigues Costa de. Uma curva para o sul: o brasil na diáspora haitiana. Fluxos migratórios e 

refugiados na atualidade. CIERCO, Teresa; et al. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer Stiftung, 2017. 
112 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Migración internacional en las Américas: 

Cuarto informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas. 2017. 

Disponível em: <http://www.oas.org/documents/spa/press/SICREMI-2017-espanol-web-FINAL.pdf>. Acesso 

em: 12 mar. 2018. 
113 O GLOBO. Raio-x da emigração: entenda o êxodo de venezuelanos para países vizinhos. 2018. Disponível 

em: <https://oglobo.globo.com/mundo/raio-da-emigracao-entenda-exodo-de-venezuelanos-para-paises-vizinhos-

22430364#ixzz59YGTfAVA>. Acesso em: 11 mar. 2018. 
114 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR). Op. cit., 2016a. 
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é, as pessoas passaram a retornar mesmo com a crítica situação dos países de residência 

habitual, sem indícios ou garantia de que esse retorno pudesse ser sustentável115. 

E, embora não se saiba os motivos determinantes para o regresso, fato é que o 

percurso entre o país de origem até o país receptor, bem como o processo de inserção do 

refugiado em uma comunidade estranha à sua é eivado de dificuldades, como será mais bem 

pontuado à frente, e deixam-nos mais vulneráveis, de modo que não é difícil imaginar que 

entre os fatores que levam o refugiado a retornar para o local de sua residência, ainda que as 

condições nesses não sejam das melhores, é a falta de um local e de condições sociais e 

financeiras para estabelecer-se e viver dignamente. 
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2 DOS DIREITOS CULTURAIS: A IDENTIDADE CULTURAL, A IDENTIDADE 

SOCIAL E O SENTIMENTO DE PERTENÇA 

 

No presente capítulo serão abordados os direitos culturais e seu enquadramento no 

âmbito internacional. Será delineado o conceito e amplitude do termo cultura, a sua relação e 

importância no processo de formação identitária. Sequencialmente, buscar-se-á traçar um 

paralelo entre a identidade social e o sentimento de pertença com a identidade individual. Por 

fim, será explorada a cultura e a identidade cultural como um direito, assim como a sua 

proteção no âmbito internacional. 

 

2.1 O CONCEITO E A AMPLITUDE DO TERMO “CULTURA” 

   

A cultura não é um vocábulo unívoco, de tal modo que seu conceito e sua amplitude 

variam conforme o prisma sob o qual é estudada116, sendo que sua diversidade semântica se 

deve ao fato de que historicamente o termo esteve agregado a diferentes significados117. 

Outrossim, contemporaneamente tem sido também utilizada em substitutivo a termos como 

“mentalidade”, “espírito”, “tradição” e “ideologia”118, evidenciando-se não apenas a sua 

complexidade, mas também a relevância de sua delimitação. 

A priori a cultura tornou-se objeto de pesquisa da antropologia e da sociologia. São 

nestas disciplinas que se podem encontrar suas origens, sendo que somente muitas décadas 

após é que passou a ser abordada por outras áreas do conhecimento, mas sempre guardando 

relação com as abordagens antropológicas e sociológicas119. Por isso, esclarece-se desde já 

que é imprescindível se recorrer a Antropologia e a Sociologia para a compreensão da 

complexidade que é a delimitação do que é ou não cultura, o que é protegido juridicamente e 

o que não é, até porque há muito já se consignou que o próprio Direito não é uma ciência 

autossuficiente, mas sim essencialmente multidisciplinar. 

                                            
116 CANEDO, Daniele Pereira. “Cultura é o quê?” - Reflexões sobre o conceito de cultura e a atuação dos 

poderes públicos. V ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. 2009. Disponível em: 

<http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19353.pdf >. Acesso em: 24 set. 2017. 
117 CANEDO, Daniele Pereira. Cultura, democracia e participação social: um estudo da II Conferência 

Estadual da Cultura da Bahia. Dissertação (Mestrado em Cultura e Sociedade). Universidade Federal da Bahia, 

Faculdade de Comunicação, Salvador, 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream 

/ri/10590/1/dissertação %20Daniele%20Canedo.pdf>. Acesso em: 23 set. 2017. 
118 CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: EDUSC, 1999, p. 17-31. 
119 Ibidem. 
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Originalmente, a palavra cultura tem sua origem no século XIII, derivada do verbo 

colere e, relacionando-se ao termo cuidado, proteção e/ou cultivo120. Sob esta perspectiva, 

primeiramente abarcava um estado intimamente relacionado ao objeto cultivado (agricultura, 

criação de animais), passando a partir do século XVI a ser utilizada para “[...] designar então a 

cultura de uma faculdade, isto é, o fato de trabalhar para desenvolvê-la” 121, a ação em si.  

Mas, é somente a partir do século XVIII que o termo cultura começa a assumir e a ser 

utilizado em seu sentido figurado, deixando de se referir exclusivamente ao campo material, 

liberando-se “[...] de seus complementos e acaba por ser empregada só para designar a 

‘formação’, a ‘educação’ do espírito” 122, passando a adentrar ao processo de formação do ser 

humano e estando nesta época ligada por influência do Iluminismo123 à perspectiva de 

progresso, razão e civilidade124. 

De acordo com Denys Cuche, a cultura neste período é abordada de forma singular, 

em razão do universalismo e do humanismo, vertentes que imperavam entre os filósofos 

franceses. Ademais, à época o termo civilização também ganha campo juntamente com a 

cultura, enquanto esta última estava atrelada aos progressos de cunho individual, a civilização 

referia-se aos progressos da coletividade125, sendo que somente a partir do século XIX é que o 

conceito de cultura é alargado e, passa também a abarcar essa dimensão coletiva126. 

Salienta-se que o vocábulo já nesta época não se mostra unívoco, aderindo a sentidos 

distintos na França e na Alemanha127, enquanto na primeira era de cunho universalista, 

englobando em seu bojo todo o conhecimento acumulado e transmitido de geração para 

geração, a segunda era particularista, tomando como patrimônio da nação apenas as 

conquistas artísticas, intelectuais e morais, tidos como definitivos e responsáveis por sua 

unidade. Pontua-se que essas duas concepções de cultura se estenderam no tempo e, ainda 

imperam no alicerce das ciências sociais contemporâneas128. 

                                            
120 CHAUI, Marilena. Cultura e democracia. Crítica y emancipación: Revista latinoamericana de Ciencias 

Sociales. ano 1, n. 1, 2008, p. 53-76. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/s 

ecret/CyE/cye3S2a.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
121 CUCHE, Denys. Op. cit., p. 19 
122 Idem, p. 20. 
123 O Iluminismo consiste em um movimento histórico iniciado no século XVII e com ápice em no século XVIII 
na Europa, cujo cerne era a predominância da razão em detrimento das crenças religiosas e misticismos. Cf. 

GONÇALVES, Edwiges Helena; et. al. O iluminismo filosófico. TALLARICO, Rafael; BRITO, Sirlei (Orgs). 

História da filosofia ocidental: da polis grega ao estado de direito contemporâneo. Belo Horizonte: Editora 

D’Plácido, 2015. 
124 Ibidem. 
125 CUCHE, Denys. Op. cit., p. 220-222. 
126 CANEDO, Daniele Pereira. Op. cit., 2008, p. 38. 
127 WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. Trad. Sandra Guardini 

Vasconcelos. São Paulo: Boitempo, 2007. 
128 CUCHE, Denys. Op. cit., p. 35-48. 
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Apesar das referências históricas acima, que evidenciam que a cultura não é um objeto 

de pesquisa recente, importa destacar que a primeira sistematização científica da expressão 

culture somente foi feita por Edward Tylor em 1877. Segundo este autor, a cultura em sentido 

amplo contempla todo complexo que “[...] inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 

costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 

uma sociedade” 129, ou seja, trata-se na verdade de uma construção social imprescindível ao 

desenvolvimento e à formação da identidade do ser humano, à medida que compreende as 

representações, os discursos e os costumes sociais130. 

As colocações de Edward Tylor impactaram diretamente na concepção contemporânea 

de cultura, isso porque a partir de então os conceitos mais restritivos passaram a perder 

campo, sendo o primeiro passo para se chegar ao conceito atual de cultura. Contudo, apesar 

de suas contribuições, Tylor defendia o evolucionismo na esfera cultural. Ao longo de seu 

trabalho, não mediu esforços para organizar os diferentes grupos sociais de acordo com o grau 

de desenvolvimento da sua cultura, assim, a cultura e a civilização interligam-se de tal modo 

que as sociedades mais primitivas, segundo seu raciocínio, poderiam progredir até atingir o 

status de sociedade culturalmente civilizada131. 

Essa perspectiva evolucionista passa a ser criticada e desconstruída especialmente a 

partir dos escritos de Franz Boas, isso porque em sua concepção a cultura estava entrelaçada 

com a humanidade, isto é, apenas o ser humano seria detentor da capacidade de se manifestar 

culturalmente132. Ainda de acordo com este autor, o espaço territorial e os aspectos biológicos 

ou raciais não eram o cerne da diversidade social, na verdade para ele “não há diferença de 

‘natureza’ (biológica) entre primitivos e civilizados, somente diferenças de cultura, adquiridas 

e, logo, não inatas” 133.  

Aliás, Franz Boas além de criticar duramente as teorias evolucionistas como a 

sistematizada por Tylor, não se limitou a tratar a cultura como algo no singular, fala na 

verdade em culturas frente às disparidades de uma comunidade e outra, bem como defende 

que estas independentemente do seu progresso não podem ser subjugadas em comparação a 

outra, pois cada uma tem suas particularidades traçadas a partir dos fatos históricos 

                                            
129 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 29. 
130 CHAUI, Marilena. Cultura e democracia. Crítica y emancipación: Revista latinoamericana de Ciencias 

Sociales. Ano 1, n. 1. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/CyE/cye3S2a.pdf>. 

Acesso em: 01 ago. 2016. 
131 CUCHE, Denys. Op. cit., p. 35-39. 
132 CANEDO, Daniele Pereira. Op. cit., 2008, p. 39-40. 
133 CUCHE, Denys. Op. cit., 40-42. 
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vivenciados, devendo ser respeitadas apesar da diferença134, perspectiva que influenciará o 

desenvolvimento do arcabouço jurídico no âmbito internacional, a ser explicitada no último 

tópico deste capítulo. 

Essas novas perspectivas possibilitaram que a cultura começasse então a ser abordada 

pelas ciências sociais e outras áreas e prismas135, notadamente, a partir do ano de 1980, 

oportunidade em que os estudos culturais passam a convergir para a transdisciplinaridade136. 

Todavia, apesar das ponderações acima e os esforços dos cientistas sociais durante as décadas 

subsequentes137, a cultura continua até hoje a ser um conceito em aberto, cuja amplitude varia 

conforme o campo científico ou a forma de abordagem. 

Contemporaneamente, segundo Roque Laraia, duas teorias sobre a cultura subsistem: a 

primeira delas é a teoria adaptativa que considera as culturas “[...] sistemas de padrões de 

comportamento que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos 

biológicos” 138, aqueles que se filiam a esta corrente visualizam os hábitos e os costumes 

culturais como elementos de sobrevivência do ser humano frente ao meio que está inserido139.  

Já a segunda teoria é a idealista, que se subdivide em três subespécies, a primeira 

delas é aquela que aborda a cultura como um sistema cognitivo, compreendendo “[...] tudo 

aquilo que alguém tem de conhecer ou acreditar para operar de maneira aceitável dentro de 

sua sociedade” 140, a segunda percebe a cultura como sistemas estruturais, definindo-a como 

“um sistema simbólico que é uma criação acumulativa da mente humana”, seus adeptos 

voltam-se ao estudo da estruturação dos domínios culturais. Por fim, a terceira abordagem 

toma a cultura como um sistema simbólico, composta por um conjunto de regras, instruções e 

planos voltado ao controle comportamental das pessoas·.  

Em que pese às particularidades de cada uma dessas teorias, algumas assertivas restam 

consolidadas independentemente da abordagem adotada, como a desvinculação da cultura do 

determinismo biológico (nem mesmo os adeptos da teoria adaptativa colocam a biologia 

                                            
134 BOAS, Franz. Antropologia cultural. Trad. Celso Castro. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 
135 CANEDO, Daniele Pereira. Op. cit., 2008, p. 37. 
136 SANTOS, Boaventura de Sousa; NUNES, João Arriscado. Introdução: para ampliar o cânone do 

reconhecimento, da diferença e da igualdade. SANTOS, Boaventura de Sousa. (org.). Reconhecer para 

libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010a. 
137 Alfred Kroeber (antropólogo norte-americano), por exemplo, na década de 50 foi responsável por compilar 

cerca de duzentos e cinquenta definições para o termo cultura. Cf.  CUNHA, Raquel Cantarelli Vieira da. Os 

conceitos de cultura e comunicação em Raymond Williams. Dissertação (Mestrado em Comunicação). 

Universidade de Brasília. Brasília, 2010. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/8198/ 
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138 Idem. 
139 BAUMAN, Zygmunt. Ensaios sobre o conceito de cultura. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2012. 
140 Ibidem. 
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como algo determinante e fulcral para a cultura), isso porque se tem como certo que não é ela 

um elemento geneticamente hereditário, estando na verdade ligada a um processo de 

aprendizagem ao qual o ser humano é submetido para aprender a viver em comunidade141.  

Consequentemente, por refletir uma percepção particular de sociabilidade, entende-se 

ainda que os atributos culturais tendam a se sobrepor a atributos genéticos. Do mesmo modo, 

em que se compreende que o determinismo geográfico influi limitadamente sobre a esfera 

cultural de uma dada sociedade, sendo que em um mesmo espaço geográfico são comuns 

variações culturais142. 

Por outro lado, é certo que a cultura é um aspecto indissociável do ser humano, à 

medida que congrega “[...] a capacidade de pensar sobre a realidade e de construir 

significados para a natureza, para o tempo e o espaço, bem como para os outros seres 

humanos e todas as suas obras” 143, e por isso é indispensável para a formação e 

desenvolvimento da personalidade humana, pois todas as condutas tendem a se orientar de 

acordo com os padrões culturais vigentes no grupo social no qual nasceu e se desenvolveu144. 

Pondera-se que, ao contrário do que se possa parecer levianamente em um primeiro 

momento, esse processo de transmissão cultural é acumulativo e extremamente dinâmico, 

exatamente porque a própria cultura não é imutável, já que embora ela mantenha boa parte de 

suas raízes conservadas, sua essência material é constantemente renovada para atender ou se 

adequar as necessidades sociais presentes145, estando diuturnamente exposta a processos de 

construção, desconstrução, remodelagem e reconstrução. 

Nessa linha de raciocínio, em que a cultura tem um conceito incerto, denota-se um 

grande esforço do Direito em tutelá-la da forma mais abrangente possível, até mesmo em 

razão da dinamicidade do meio social. É o que pode observar a partir da Declaração da 

Cidade do México sobre Políticas Culturais de 1982, fruto da Conferência Mundial sobre as 

Políticas Culturais (Mondiacult), que definiu a cultura como o “conjunto dos traços 

distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou 

                                            
141 LARAIA, Roque de Barros. Op. cit., p. 17-20. 
142 Ibidem. 
143 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de Filosofia. São Paulo: 

Moderna, 2005, p. 20-21. 
144 MIRANDA, Jorge. Notas sobre cultura, Constituição e direitos culturais. Lisboa: Universidade de Lisboa, 

2006. Disponível em: <www.fd.ul.pt/Portals/0/Docs/Institutos/ICJ/LusCommune/MirandaJorge.pdf>. Acesso 

em: 03 set. 2016. 
145 LARAIA, Roque de Barros. Op. cit., p. 67-74. 
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um grupo social e que abarca, para além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos 

fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças” 146. 

O conceito de cultura adotado juridicamente pela comunidade internacional, e ao qual 

se concede proteção, não se restringe apenas a língua e sua forma de expressão, abarca os 

costumes e as tradições da comunidade, a religião, as suas crenças, os seus símbolos e 

representações. Consideram-se, ainda, as formas de cultivo e exploração dos bens naturais e 

transformação dos produtos deles coletados, e de forma abrangente inclui a organização 

política, social e a própria ordem jurídica147, visto que “os valores e as normas são aspectos 

fundamentais de todas as culturas, pois são eles que definem o que é válido e importante para 

os membros de determinada cultura” 148. 

Apesar destas ponderações e da amplitude alcançada pela cultura frente às 

transformações sociais, evidencia-se que no imaginário social perdura (ainda que com menos 

vigor e sem apoio científico) a ideia de que cultura e civilidade são termos indissociáveis, de 

tal forma que se considera cultos (detentor da cultura) aquele que possui maior grau de 

instrução, conhecimento ou é considerado pelo senso comum como mais civilizado.  

A partir destes fatos, alguns visualizam ainda a sobreposição de uma cultura sobre a 

outra, como é o caso a cultura ocidental, por exemplo, que tende a considerar os seus valores 

não apenas mais abrangentes, como ocorre nas outras culturas, mas também a formulá-los 

como universais149, o que fomenta, conforme melhor será abordado a frente, os choques 

culturais e a intolerância frente às disparidades entre nacionais e os refugiados (ou migrantes 

internacionais em sentido amplo), foco do trabalho. 

 

2.2 DA INTERRELAÇÃO ENTRE CULTURA E QUESTÕES IDENTITÁRIAS 

 

Adentrar ao estudo de questões identitárias exige uma análise multidisciplinar, de 

áreas do conhecimento como a Sociologia, a Filosofia, a Psicologia, o Direito, entre outras. 

Isso porque, há muito já se assentou que a conceitualização da “identidade” não é uma tarefa 

                                            
146 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A Ciência E A Cultura (ONU). 
Declaração da Cidade do México sobre Políticas Culturais. 1982. Disponível em: 
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148 OLIVEIRA, Andreia. Direitos humanos e diversidade cultural: análise da prática cultural da mutilação 

genital feminina. Dissertação (Mestrado em Relações Socias). Universidade da Beira Interior, Covilhã, 2013, p. 
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simples, visto que sua natureza é fluída e, como se verá a frente, quando o sujeito assume o 

desafio de traçar aquilo que se é, concomitantemente e inevitavelmente, também impinge 

aquilo que não é, porquanto, a identidade não é uma definição autossuficiente capaz de 

esgotar-se em si mesma150, estando entrelaçada a outros fatores, portanto, considerada um 

tema complexo e, presente em praticamente todas as situações cotidianas a que a pessoa se 

submete151. 

Partindo-se do pressuposto de que a cultura não apenas interfere ou influencia a forma 

como a pessoa se desenvolve, mas sim o molda e o condiciona socialmente152, é inegável a 

sua inter-relação com as questões de cunho identitário (e que ficará mais clara a partir da 

compreensão conceitual da “identidade”). Isso porque, desde o nascimento o ser humano 

ingressa em um longo processo de desenvolvimento físico e intelectual (abarcando aqui o 

aspecto da sociabilidade), imprescindível à plena formação dos elementos e características 

inerentes à sua personalidade e no qual a cultura terá certo protagonismo. 

O ser humano é por excelência um “ser social”, como já preconizara Aristóteles, de tal 

forma que o convívio com outras pessoas é imprescindível para sua sobrevivência e plena 

formação. Por isso, naturalmente, desde o seu nascimento passa então a se integrar em grupos 

sociais projetados a atender suas necessidades, como é o caso da instituição familiar, da 

escola ou da comunidade religiosa e outros grupos que pode o sujeito eventualmente vir a 

integrar153. 

Neste sentido, Miguel Reale ao tratar sobre o processo de formação da pessoa e sua 

socialidade, sob a perspectiva do valor referencial das ideologias, assevera que:  

 

[...] é o conceito de pessoa que demonstra ser o homem um ser social, de per si, 

visto ser em si e por si mesmo um ser que sente, pensa e quer: um ser inconcebível 
sem se relacionar com outrem, para ser o que é e deve ser, para ser, em suma, um eu 

e a sua própria circunstância, o que nele é imutável e o que se desenvolve no 

tempo154. 

 

Dessa feita notável, que a identidade tem estrita relação com o “eu”, mencionado por 

Diogo Costa Gonçalves, cujo processo de formação dá-se da sua interação com o outro, isso 

porque é a partir da sua interação relacional nas diversas esferas sociais que a indagação de 
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151 CIAMPA, A.C. Identidade. CODO, W.; LANE, S. T. M. (Orgs.). Psicologia social: o homem em movimento. 

São Paulo: Brasiliense, 1984. 
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“quem eu sou” será então revelada e respondida, já que como bem pontua o autor na estrutura 

da consciência de si o “eu” do ser humano é ignorado por ele mesmo até que “outro eu” enfim 

o articule155, ou seja, é partir do seu reconhecimento com o outro e da respectiva constatação 

da sua semelhança ou da sua diferença que a identidade deste sujeito então se revela e se 

afirma156. 

Salienta-se que o processo de formação da identidade, bem como sua interação com a 

cultura apenas ganhou relevância a partir do século XIX, isso porque até o final do século 

XVIII – quando dominavam as sociedades hierarquizadas – a identidade da pessoa era 

definida tão somente pela posição social que ocupava157, não se vendo o sujeito de forma 

particular158. Com as transformações sociais, surge a concepção de uma identidade 

individualizada ou particularizada159, que somada à consolidação da dignidade, sob a 

perspectiva de direitos subjetivos universais, provocaram uma expressiva transformação do 

status do ser humano160 e, consequentemente, uma: 

 

[...] reinterpretação sobre o significado da pessoa humana que passa pela nova forma 

de lhe atribuir respeito. Enquanto nas sociedades tradicionais o respeito ou a estima 

social estava vinculado a uma concepção de honra, que pressupõe distinção e 
privilégio, na sociedade moderna, a honra é substituída pela concepção de 

dignidade. Esta está baseada sob a ideia de que todo ser humano é digno de 

respeito161. 

  

Essa mudança conceitual das questões identitárias é trazida à baila por Stuart Hall, 

especificamente em sua obra “A Identidade Cultural na Pós-Modernidade”, que elenca três 

espécies de identidades conexas a períodos históricos específicos e suas consequentes 

rupturas, são eles: a identidade do sujeito iluminista, a identidade do sujeito sociológico e a 

identidade do sujeito pós-moderno162.  

No primeiro caso (o sujeito iluminista), tem-se a pessoa como um ser centrado e 

unificado, cujo interior ou “eu” emergia já no nascimento e mantinha-se durante o transcorrer 

de sua vida essencialmente o mesmo, esse centro essencial do “eu” é a identidade da 
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pessoa163, tida como um elemento contínuo e quase que inflexível mesmo frente a novos 

anseios e valores sociais.  

Já a identidade do sujeito sociológico, considerando que as sociedades modernas ao se 

tornarem mais complexas, também adquiriram uma forma mais coletiva e social, tem como 

base a interatividade entre o ser humano e a comunidade, assim, cai por terra à ideia de que é 

o ser humano autossuficiente. Firma-se o entendimento de que a identidade é forjada a partir 

das relações intersubjetivas firmadas no decorrer do desenvolvimento da pessoa e, é ela que 

preenche o espaço existente entre o interior e o exterior, sutura o sujeito à estrutura social e 

“estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos 

reciprocamente mais unificados e predizíveis” 164. 

Tem-se ainda a identidade do sujeito pós-moderno, que em razão das transformações 

sociais e culturais contemporâneas, é essencialmente fragmentada, mutável e até mesmo 

contraditória165, mantêm-se o seu caráter sociológico, mas cada vez mais dinâmico e com 

pouca consistência, cujo “processo de alteração do eu se dá pelo processo reflexivo, 

procurando conectar mudanças pessoais e sociais, para servir de subsídio na construção e 

exploração da identidade” 166.  

Essa volatilidade social é resultado da modernidade167, que impinge reflexos 

profundos no processo identitário, não servindo apenas de pano de fundo, mas colocada como 

pilar da sua teorização, à medida que tornou a mudança a marca dominante da sociedade 

atual, que convive com “um permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de 

todas as condições sociais, gerando incertezas e mobilidades multidimensionais” 168. 

Observa-se a partir dessas três concepções, que no transcorrer da história, parte-se de 

uma concepção mais essencialista até se chegar a uma concepção posicional e não-

essencialista. E, em que se pesem os avanços nas mais diversas áreas do conhecimento a 

respeito do tema e o reconhecimento de sua importância para o ser humano, merecendo deste 

modo proteção, denota-se que doutrinariamente não há um consenso conceitual do que seria 

de fato a “identidade”, mas que se faz essencial à abordagem para atingir o objetivo deste 

                                            
163 BINJA, Elias. Op. cit., p. 72. 
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tópico. Doutrinariamente, duas vertentes se sobressaem: a primeira analisa a identidade 

essencialmente sob o aspecto social e pessoal, como é o caso de Charles Taylor e Anthony 

Giddens, já a segunda a toma a partir dos sistemas culturais ao qual o indivíduo se sujeita ou 

tem contato, onde se alinham as concepções de Zygmunt Bauman e Stuart Hall169. 

Para Anthony Giddens, a identidade pode ser subdividida em identidade pessoal ou 

autoidentidade170 e identidade social ou hetero-identidade171. A primeira é definida pelo 

próprio sujeito, constituindo em suas palavras “uma trajetória através das diferentes situações 

institucionais da modernidade por toda a duração do que se costumava chamar de "ciclo da 

vida” 172”, e que “precisa ser criada e de certa forma reordenada contra o pano de fundo das 

experiências cambiantes da vida diária e das tendências fragmentadoras das instituições 

modernas” 173. Enquanto a identidade social compreende aquela que é definida pelos outros, 

provém das relações sociais que as pessoas firmam e refere-se ao modo como o sujeito, 

enquanto indivíduo posiciona-se na sociedade e percebe os outros, o posicionando. 

Já para Charles Taylor, que também trabalha com foco nessa contraposição ou 

interação entre interior e exterior, a identidade é elemento imprescindível a autorrealização do 

ser humano, ao conceito individual que o ser humano projeta de si. Concomitantemente, 

aponta que ela é “definida pelos compromissos e identificações que proporcionam a estrutura 

ou horizonte” 174, cujo âmbito o indivíduo tenta determinar diante das circunstâncias do caso 

concreto o que é bom ou não, bem como as atitudes a serem adotadas ou não, conforme os 

valores e o senso de moralidade individual175. 

De acordo com Paulo Roberto Araujo, quando Taylor trata desta questão de virtudes e 

identidade, ele se respalda em padrões avaliativos dos desejos, de tal forma que: 

 

[...] no ato da ação, o indivíduo não age por meras escolhas quantitativas, como 

fazem os utilitaristas na busca da maior satisfação, mas pela avaliação do desejo que 

permite ao agente decidir qual a direção tomar no ato de agir. A avaliação dos 

desejos significa a possibilidade de o agente perceber que o que está em jogo é a 

construção e a manutenção da sua própria identidade humana no ato de agir176. 

 

                                            
169 MORESCO, Marcielly Cristina; RIBEIRO, Regiane. O conceito de identidade nos estudos culturais 
britânicos e latino-americanos: um resgate teórico. Animus. Revista Interamericana de Comunicação 

Midiática, v. 14, n. 27, 2015. 
170 CUCHES, Denys. Op. cit., p. 183-184. 
171 Ibidem. 
172 GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 20. 
173 Idem, p. 172. 
174 TAYLOR, Charles. Op. cit., 2000, p. 44. 
175 Ibidem. 
176 ARAUJO, Paulo Roberto M. de. Charles Taylor: para uma ética do reconhecimento. São Paulo: Loyola, 

2004, p. 44. 
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Simbolicamente, para fins de compreensão, é possível pensar a identidade como a 

descrição de uma personagem de um enredo literário, cuja vida e a história surgem em uma 

narrativa ou um discurso, que são construídos pelo autor. Todavia, na vida real diferentemente 

de uma história fictícia, os papeis de personagem e de autor são exercidos de forma 

concomitante, isto é, são as personagens (todos os elementos integrantes da comunidade) que 

escrevem a sua própria história de forma coletiva. Sendo que a identidade de uma personagem 

constitui a de outra, bem como a do autor e vice-versa177, processo esse em que a identidade 

pessoal (exteriorizada quando o sujeito assume o papel de autor) e a social (quando o sujeito 

figura como personagem) se complementam. 

A identidade, segundo a concepção de Zygmunt Bauman, “[...] significa aparecer: ser 

diferente e, por essa diferença, singular” 178, ligada a ideia de autodeterminação do sujeito que 

é revelada “como algo a ser inventado, e não descoberto” 179, resultante de um esforço. 

Constitui-se como algo que “ainda se precisa construir a partir do zero ou escolher entre 

alternativas e então lutar por ela e protegê-la” 180, ainda que ausente de solidez.  

Assim, Zygmunt Bauman enfatiza o poder de transformação que a modernidade 

líquida impôs na esfera identitária, onde o desafio não é sua descoberta ou sua construção, 

mas impedir a sua fixação. Fala-se em identidade líquida, onde a durabilidade perde 

importância em uma sociedade cada vez mais dinâmica e instável como a atual.  

Neste contexto, marcada pela “capacidade de ‘ir às compras’ no supermercado das 

identidades, o grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de selecionar a própria 

identidade de mantê-la enquanto desejado, que se torna o verdadeiro caminho para a 

realização das fantasias da identidade” 181, colocando em evidência a capacidade e a liberdade 

do sujeito contemporâneo de construir e desconstruir identidades à vontade. Contudo, o 

grande impasse nessa variação identitária ocorre quando ela não se dá de forma espontânea, 

mas é impulsionada de fora para dentro como uma forma do sujeito se adequar a uma 

realidade que não pode ou consegue controlar, não podendo assim falar em autodeterminação.  

A noção de identidade em Stuart Hall, por sua vez, é estratégica e posicional, pensada 

sob uma perspectiva pluralista182, o autor pontua que as identidades não são unificadas e 
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estratificadas, pelo contrário são cada vez mais fragmentadas, multiplamente construídas e 

“[...] sujeitas a uma historização radical, estando constantemente em processo de mudança e 

transformação” 183, exatamente porque o seu processo de formação e estruturação mantem-se 

inacabado, pois “toda identidade tem necessidade daquilo que lhe “falta” mesmo que esse 

outro que lhe falta seja outro silenciado e inarticulado” 184. 

Por isso, considera que a identidade tem se tornado uma “celebração móvel”, cuja 

concepção e variação ocorrem conforme “as formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”, onde a sua definição se dá pelos 

aspectos históricos e não biológicos construídos dentro das formações e práticas discursivas 

específicas·, em uma via de mão dupla que obtempera as relações de poder e as negociações, 

valendo-se: 

 

[...] da matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, instituições 

produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos 

aparatos de poder e revelações de cunho religioso. Porém, todos esses materiais são 

processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que organizam seu 

significado em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua 

estrutura social, bem como em sua visão tempo/espaço185. 

 

O ser humano, de acordo com Stuart Hall, é detentor ou vê-se obrigado 

contemporaneamente a assumir várias identidades, porquanto “as velhas identidades, que por 

tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 

identidades e fragmentando o indivíduo moderno” 186, guiada muito mais pelas suas supostas 

necessidades do que da sua interação com o meio social, o que tem levado a instauração de 

uma “crise de identidade”, colocada pelo autor como parte de “um processo mais amplo de 

modificação, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas 

e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 

mundo social” 187.  

A partir de tais conceitos, denota-se que esse processo não é tão simples, tendo em 

vista que a formação da identidade humana é algo gradual e que tende a se propagar no 

tempo, afeiçoada a partir de elementos internos (do próprio indivíduo), como também de 

fatores externos ligados à interação do ser humano com o mundo188. Por isso, afirma-se que a 
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identidade é na verdade uma construção social189, essencialmente complexa pela perspectiva 

psicológica, uma vez que além dos atributos específicos do indivíduo (psíquicos), também 

congrega aqueles que sinalizam a sua pertença ao grupo ou categoria social (históricos e 

sociológicos)190. 

Dialeticamente, no decorrer da trajetória vivida pelos sujeitos são comuns algumas 

mudanças, algumas mais previsíveis e outras menos desejadas, seja em razão do seu 

amadurecimento ou por alguma necessidade que possa surgir eventualmente, por isso é 

pertinente recordar que “nenhuma identidade é monolítica e estática, fixada de uma vez e para 

sempre no tempo e no espaço”, assim, diz-se também que a identidade “[...] se configura no 

tempo, na história, e, portanto, está em permanente devir” 191. 

Para Anthony Giddens, alguns fatores também são determinantes na formação e na 

transformação da identidade humana, que se inicia na infância e estende-se até a fase adulta, 

como é o caso de crises e sofrimentos sociais, ou ainda problemas oriundos das relações 

sociais, passando então o ser humano a reconstruir “o universo da atividade social à sua volta” 

e, a transformar o seu “eu” a essa nova realidade, uma vez que segundo o mesmo autor as 

circunstâncias sociais e a vida pessoal não se separam192. 

Já Rogério Ribeiro Jorge assegura que a identidade na verdade é o resultado de um 

trabalho constante de renovável construção social e política, mas principalmente geográfica, 

em razão da “extrema mobilidade dos agentes sociais”. Segundo seu entendimento, o espaço 

físico é imprescindível não apenas no processo de constituição identitária individual, mas 

também de identificação comum daqueles que vivem em um mesmo ambiente territorial193. 

Entre o conceito de identidade, seu processo de formação e transformação fica 

evidente a sua interrelação com a cultura, conceitos que se aproximam, mas não se 

confundem. A identidade é moldada a partir dos traços espirituais, materiais, intelectuais e 

afetivos vigentes na sociedade ou no grupo social em que a pessoa está inserida e tem contato 

desde o nascimento e são exteriorizados pelo modo de vida que adota; os valores que 
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professa; (não pela subsunção, visto que a identidade é um processo dialético); as tradições e 

as crenças. 

Juridicamente, a identidade foi há muito elevada ao status de atributo da personalidade 

humana194, estando relacionada à prerrogativa de que todo ser humano tem o direito à 

individualização dentro do grupo social195. Como um direito a identidade é aceita aqui a partir 

de uma perspectiva relacional, nomeadamente, toma como pressuposto a imprescindível 

conexão entre o ser humano e a comunidade, construindo traços comuns e compartilhando 

valores e estimas196.  

Todavia, mais do que um direito, essa distinção, como pontua Adriano Cupis, trata-se 

de uma necessidade básica do próprio indivíduo enquanto parte integrante da vida social e 

jurídica, atribuindo “grande valor, não somente ao afirmar-se como pessoa, mas como “uma” 

certa pessoa, evitando-lhe a confusão com outros” 197. Sendo que o bem da identidade, 

conforme assinala Capelo de Sousa, está: 

 

[...] na própria ligação de correspondência ou identidade do homem consigo mesmo 

e está ligado a profundas necessidades humanas, a ponto de o teor da convivência 

humana depender da sua salvaguarda em termos de reciprocidade [...] reconhecendo-
lhe o seu particular modo de ser e de se afirmar e impondo aos outros o 

reconhecimento da sua identidade de modo a que as referências a cada homem 

respeitem a sua identidade ontológica198. 

 

Trata-se na verdade de um direito fundamental, cuja ofensa atinge outros direitos de 

cunho moral, visto que “se constitui no elo entre o indivíduo e a sociedade em geral” 199, 

abarcando os elementos acima já citados tidos como elementares para o relacionamento 

normal entre o sujeito e os outros integrantes dos diversos núcleos possíveis, tais como: 

familiar; sucessório; negocial; comercial e outros. Ademais, o direito a identidade cumpre 

duas funções essenciais: a primeira é a de permitir a individualização da pessoa e a de evitar 

                                            
194 Frisa-se que é a personalidade humana o bem juridicamente tutelado, do qual decorrem certos direitos 

imprescindíveis à própria existência do ser humano, isto é “direitos sem os quais a personalidade restaria uma 
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outros direitos subjetivos perderiam todo o interesse para o indivíduo – o que equivale a dizer que, se eles não 
existissem a pessoa não existiria como tal”, e por ser sua espinha dorsal se identificam precisamente como 

direitos da personalidade. In: CUPIS, Adriano. Os Direitos da Personalidade. Traduzido por Afonso Celso 

Furtado Rezende. Campinas: Romana Jurídica, 2004, p. 24. 
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199 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária, 
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confusão com outra (já mencionada) e, a segunda está na possibilidade de “que seja a pessoa 

imediatamente lembrada, mesmo em sua ausência e a longas distâncias” 200. 

A complexidade que a permeia pode ser observada na sua própria constituição, à 

medida que é a pluralidade de qualidades e predicados que tornam uma pessoa como ser único 

e exclusivo, envolvendo os aspectos da vida social seja na esfera privada ou na esfera pública. 

A identidade é assim composta, por exemplo, pela aparência física da pessoa, atributos como 

a sua voz e caligrafia, o seu estado civil, sua própria história de vida, bem como a sua 

reputação moral, o seu nome familiar e o seu pseudônimo, além da identidade sexual e 

identidade genética, entre outros caracteres201. 

Feita estas ponderações entre a cultura e a questões identitárias, bem como quanto ao 

direito à identidade e sua importância na esfera de desenvolvimento do ser humano, não há 

como não os citar sob a perspectiva da intensificação dos fluxos migratórios. A identidade é 

um dos primeiros direitos personalíssimos a ser violado no cenário de deslocamento, isso 

porque quando o sujeito se vê obrigado a deixar sua residência habitual, abandona os 

elementos que o identifica, abdica dos valores e dos costumes que comunga, é submetido a 

condições de extrema precariedade, levados a se lançarem a uma realidade de transitoriedade 

e imprecisão, sem sequer ter a garantia de que irá sobreviver. 

Nem mesmo nos campos de refugiados ou no país receptor garante-se àqueles que lá 

buscam segurança sua individualidade, na verdade “os futuros internos se veem despidos de 

todos os elementos que compõem suas identidades, menos um: a condição de refugiados, sem 

estado, sem lugar, sem função” 202, submetidos a um processo de desconstrução identitária, 

inferiorização e desumanização que refletirá na esfera social, política e até mesmo jurídica. 

Esse despojamento de identidade ao qual o refugiado é submetido o transforma em “uma 

massa sem rosto, e lhes é negado o acesso às amenidades elementares das quais se extraem as 

identidades” 203. 

 

2.3 DO DIREITO À CULTURA E À IDENTIDADE CULTURAL: INTERSECÇÕES A 

RESPEITO DA IDENTIDADE NACIONAL E DO SENTIMENTO DE PERTENÇA 

 

Frente às ponderações acima elencadas, passa-se então a tratar sobre a identidade 

cultural e a identidade nacional, bem como sua relação com o sentimento de pertença, ponto 

                                            
200 BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit., p. 128. 
201 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2005. 
202 BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., 2005b, p. 97. 
203 Ibidem. 
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essencial nesse processo de compreensão das tensões multiculturais quando se trata de fluxos 

migratórios. Sendo que de plano é possível inferir que a identidade, em sentido amplo, é 

gênero que irradia em várias espécies, enquanto a identidade cultural trata-se de uma espécie. 

Desta forma, concebe-se “a cultura como constituidora de sujeitos, produtora de 

identidades e da relação com o outro” 204, dialeticamente. Conceitos que, de acordo com 

Denys Cuches, interligam-se, mas não são sinônimos, visto que a cultura subsiste sem a 

identidade, pois aquela precede a esta, já que enquanto a cultura depende em sua maioria de 

processos inconscientes, a identidade “remete a uma norma de vinculação, necessariamente 

consciente, baseada em oposições simbólicas” 205. 

Nesta esteira, é possível falar em identidades culturais, que podem ser definidas como: 

 

[...] pontos de identificação, os pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no 

interior dos discursos da cultura e história. Não uma essência, mas um 

posicionamento. Donde [sic] haver sempre uma política da identidade, uma política 

de posição, que não conta com nenhuma garantia absoluta numa lei de origem sem 

problemas, transcendental206. 

 

Não há um consenso no que tange aos fatores de identidade cultural, isso é aquilo que 

a integra, variando bastante de autor para autor conforme o critério adotado.  Mas, alguns 

elementos se sobressaem, para Dinesh Bhugra e para Donald Mitchel a partir de suas 

concepções é possível identificar que alguns fatores são comuns, como é o caso da religião, 

linguagem, hábitos e valores. Contudo, afastam-se quanto a outros fatores, Bhugra ainda 

enumera os ritos de passagem, as atividades de lazer, a etnia, a história, as crenças, a 

gastronomia e a raça207, já Mitchel nomeia o vestuário, a decoração das casas, até mesmo as 

estruturas familiares, bem como as produções artísticas e musicais, exposições que se 

encontram nos museus e, peculiarmente, a economia e a política208. 

Denota-se que a identidade cultural é desta forma, também constituída a partir da 

interação entre o interior e o exterior, e deve necessariamente ser vista sob o aspecto coletivo 

                                            
204 GUARESCHI, Neuza. Cultura, Identidades e Diferenças. In: Reflexão & Ação: Revista do Departamento de 

Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado e Doutorado da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. v. 16, n. 2, p. 10-18. 2008. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/ar 

ticle/view/623>. Acesso em: 05 set. 2016. 
205 CUCHE, Denys. Op. cit., p. 176. 
206 HALL, Stuart. Op. cit., 2005, p. 70. 
207 BHUGRA, Dinesh. Migration, distress and cultural identity. British Medical Bulletin, v. 69, 1, 2004, p. 

129–141. 
208 MITCHELL, Donald. Cultural Geography: a critical introduction. E.U.A.: Blackwell Publishers, 2000. 
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e individual209. A identidade cultural coletiva constitui-se na verdade como o reflexo do 

esforço que um grupo social ou comunidade faz, no transcorrer do tempo, na constituição da 

memória, de modo que essa “a memória coletiva está na base da construção da identidade” e, 

reforça o denominado sentimento de pertença identitária, responsável pela unidade e coesão, 

bem como pela continuidade histórica do grupo210. 

Por sua vez, as memórias coletivas integram as culturas nacionais, Stuart Hall fala 

assim em identidades culturais nacionais, que são um dos pilares no qual a identidade cultural 

individual se forma, são caracteres não biológicos, rotulações sociais tidas como essenciais 

para a natureza fundamental do sujeito211, aquilo que o identifica como pertencente a uma 

dada comunidade, que o coloca em um ambiente de familiaridade. 

É, portanto, um “fundo compartilhado de ideias, noções, teorias, crenças e 

preconceitos” 212, que possibilita entre outras coisas “a troca de palavras, argumentos e 

opiniões sobre uma comunidade política efetiva” 213. Constitui-se no alicerce que sustenta e 

mantém unida a ideia de nação, entendida aqui como uma entidade política e social fundada 

em um sistema de representação cultural basilarmente homogêneo, e que é tida como a 

“principal fonte de identidade cultural na modernidade” 214. 

Frente a tais conceitos, cumpre salientar a diferença entre a identidade cultural e a 

identidade nacional, pois enquanto a primeira guarda relação com a diversidade cultural, a 

segunda contempla a diversidade de culturas nacionais. Duas vertentes identitárias que se 

aproximam, entretanto, conforme apontado pela própria UNESCO:  

 

[...] em certa medida, a identidade nacional é uma construção alicerçada num passado 

em movimento, mas que proporcionou um ponto de referência no sentimento de 

partilha de valores comuns. A identidade cultural é um processo mais fluído que se 

transforma por si mesmo e deve ser considerado não tanto como herança do passado, 

mas como projeto de futuro 215.  

 

                                            
209 SOUZA, Pedro Bastos de. Identidade e diversidade cultural como direitos fundamentais: relação de 

instrumentalidade e perspectivas no contexto internacional. Revista Videre da Faculdade de Direito & 

Relações Internacionais da UFGD, v. 8, n. 15, p. 141-161, 2016. 
210 RODRIGUES, Donizete. Património cultural, Memória social e Identidade: uma abordagem antropológica. 

Revista Ubimuseum, n. 01. 2012. Disponível em: <http://www.ubimuseum.ubi.pt/>. Acesso em: 08 set. 2016. 
211 HALL, Stuart. Op. cit., 2005. 
212 BRESCIANE, Maria Stella Martins. O charme da ciência e a sedução da objetividade: Oliveira Vianna 

entre intérpretes do Brasil. 2 ed. São Paulo: UNESP. 2007, p. 31. 
213 Ibidem. 
214 Idem, p. 47-49. 
215 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (ONU). 

Relatório Mundial da UNESCO: Investir na diversidade cultural e no diálogo intercultural. 2005. Disponível 

em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755por.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
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O que se percebe é que a identidade nacional como ponto de referência, congrega os 

valores culturais mais estáticos que identificam uma nação ou uma civilização e, que tendem a 

ser a certo modo mais universal e homogêneo. Já em um mesmo território não há como se pensar 

em uma identidade cultural coletiva no singular, pois de acordo com o mesmo organismo 

internacional supracitado, em um mundo cada vez mais globalizado e integrado, fala-se em 

identidades culturais, provenientes com frequência de múltiplas fontes, sendo essa plasticidade 

crescente um reflexo ou resultado da complexidade da circulação de pessoas, bens e 

informação216. 

Há que se destacar aqui que a identidade nacional, essencialmente no seu processo de 

formação, busca desenvolver dentro de um sistema de representação padrões linguísticos, 

educacionais, valorativos, entre outros, sendo que no passado as diferenças regionais foram 

duramente subjugadas nesse processo de homogeneização217. No entanto, 

contemporaneamente, o hibridismo e a diversidade cultural são características cada vez mais 

presentes dentro das nações de um modo geral, oriundos do fenômeno da globalização e dos 

intensos fluxos migratórios, por isso é possível identificar uma identidade primária e 

instituída, que corresponde àquela tida como oficial representado pelo código geral de 

preceitos que rege os países e, é imposta de cima para baixo218.  

Por outro lado, há também as identidades secundárias e instituintes, que se colocam no 

sentido oposto (de baixo para cima), e conformam o indivíduo e a comunidade, que se 

subdividem em identidade de resistência (característica das minorias que buscam a 

valorização e conservação de suas raízes) e identidade instituinte de projeto (minorias que 

lutam pela transformação da estrutura social, dadas eventuais desigualdades) 219. 

A identidade cultural e a identidade nacional se complementam, mas não devem em 

regra se sobrepor uma em relação à outra, isto é, se de um lado cabe à identidade nacional, 

diferentemente do que ocorrera no passado, manter os pontos de convergência entre os 

diferentes grupos sociais que compõem as nações, por outro não tem esta o poder de (ou não 

deveria buscar) suprimir as disparidades culturais constantes em seu território, especialmente 

porque: 

 

                                            
216 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (ONU). 

Op. cit., 2005, p. 07. 
217 HALL, Stuart. Op. cit., 2005. 
218 MIRANDA, Antonio. Sociedade da informação: globalização, identidade cultural e conteúdos. 2000. 
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[...] a pós-modernidade, ao trazer à tona o conceito de híbrido, enfatiza acima de 

tudo o respeito à alteridade e a valorização do diverso. Híbrido, ao destacar a 

necessidade de pensar a identidade como processo de construção e desconstrução, 

estaria subvertendo os paradigmas homogeneizantes da modernidade, inserindo-se 

na movência da pós-modernidade e associando-se ao heterogêneo220. 

 

Percebe-se que “[...] a construção identitária das nações se estabelece a partir de um 

processo de identificação do sujeito com a cultura nacional, representada por um conjunto de 

significações que se mesclam no resgate das memórias e nas manifestações do imaginário” 

221, dando continuidade da experiência coletiva “implicada pelas práticas sociais que o grupo 

desenvolve”, no transcurso do tempo e espaço, e que diz algo sobre a inclusão social das 

pessoas em um determinado grupo222. 

A relevância da identidade cultural coletiva está no fato de que esta nutre no sujeito o 

sentimento de pertença a um determinado grupo étnico, cultural ou religioso, pois, conforme 

exposto por Donizete Rodrigues, é por meio da percepção das disparidades e das semelhanças 

que se tem a diferenciação entre “nós” e os “outros” 223. Estas são implicações de um 

sentimento particular de pertencimento a uma determinada coletividade, em que os símbolos e 

os modos de representação conferem sentido, com os quais os integrantes da comunidade ou 

grupo social específico tendem a se identificar224. 

Aliás, o pertencimento exterioriza-se de formas bem variadas, pode se dar pelas 

formas de interpretação da história conjunta (da comunidade em si) ou pelas formas como as 

identidades sociais são organizadas, incluindo a “pertença a determinadas categorias sociais, 

como expectativas de projetos de futuro coletivamente traçados, como elaborações de 

elementos do passado para a demarcação de posições identitárias” 225.  

Instaura-se um processo de valorização do passado, que possibilita as projeções para o 

futuro dessa nação, que podem ou não se guiarem pelos valores, costumes e crenças 

internalizadas, pois no processo de transmissão “os grupos que conseguem se ver no espelho 

da cultura, que conseguem construir a própria figura, em uma linguagem própria, identificam-

                                            
220 BERND, Zilá e DE GRANDIS, Rita. (1995), Imprevisíveis Américas: questões de hibridação cultural nas 

Américas. Porto Alegre: SagraLuzzatto, 1995, p. 33-40. 
221 CASTRO, Márcia Marcos Marinho. Cultura, identidade e o debate relativismo cultural x direitos humanos 

nas relações internacionais: Perspectivas dialógicas após a conferência de Viena de 1993. Revista Cadernos de 
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se isto é, criticam-se, reconhecem o próprio desejo” 226 o que possibilita guinadas 

socioculturais e transformações significativas, por vezes, substituindo “a realidade que 

representa, construindo um mundo paralelo de sinais no qual as pessoas vivem”227. 

A identidade cultural sob o aspecto individual, por sua vez, como já citado tem como 

base a identidade cultural coletiva e a identidade nacional, de tal modo que as pessoas ao 

mesmo tempo em que afirmam sua autonomia subjetiva, também se reconhecem como parte 

de uma coletividade228, onde os sujeitos pleiteiam o seu devido reconhecimento e respeito 

perante a coletividade. Com esteio nessas constatações relacionais, sistematizou-se a Teoria 

do Reconhecimento, com base nos estudos de Hegel, sendo Charles Taylor o seu precursor 

nesta linha, merecendo destaque também Axel Honneth e Jürgen Habermas, e por qual a 

relação entre identidade individual, identidade coletiva e pertencimento fica mais evidente. 

Acerca da luta por reconhecimento, é possível preliminarmente articular que dela: 

 

[...] pode se desdobrar um conceito de intersubjetividade aonde formas diferentes de 

sociabilidade vão surgindo no decorrer dos próprios conflitos em torno do 

reconhecimento, nas quais as pessoas ao mesmo tempo afirmam sua subjetividade 

autônoma e reconhecem-se na sua pertença comunitária. Ou seja, a relação 

constitutiva entre identidade pessoal e a práxis cultural e as instituições é entendida 

não como relação instrumental ou relação de dependência orgânica, substantiva, do 

indivíduo com a comunidade, mas como relação reflexiva de reconhecimento 

recíproco229. 

 

Sob a perspectiva de Charles Taylor, reconhecimento e identidade são faces de uma 

mesma moeda, isso porque a vida humana é caracteristicamente dialógica, cuja plenitude e 

compreensão de si somente são possíveis mediante a aquisição de linguagens humanas de 

expressão, concebidas pelo autor em sentido amplo, incluindo desde a linguagem 

propriamente dita, até as artes e os gestos, o que não é possível sem a interação deste sujeito 

com a coletividade, consequentemente, sem o contato com a identidade cultural coletiva e 

nacional230. 

Assim como Taylor, Jürgen Habermas enfatiza essa relação entre individualidade e 

coletividade, ao colocar que a “unidade simbólica da personalidade, produzida e mantida 

através da auto identificação, apoia-se no fato de se estar inserido na realidade simbólica de 

                                            
226 REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Calon a Bonfim: a favor do Brasil: direita ou esquerda. Rio 

de Janeiro: FGV, 2006, p. 10. 
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um grupo, na possibilidade de se localizar no mundo desse grupo” (sic.) 231, de tal forma que 

não há como se conceber uma identidade particular sem uma identidade coletiva, na qual ela 

pode se apoiar. 

É em razão dessas dinâmicas coletivas que “[...] o sujeito tem de ser visto como 

alguém que busca reconhecimento de outros sujeitos”, pois mediante sua aceitação, isto é o 

reconhecimento de sua pertença, passar a viver em comunhão com a comunidade, o que 

necessariamente possibilitará que ele também reconheça os demais em sua originalidade e 

singularidade, em um movimento espiral232, cujo processo é imprescindível para a própria 

harmonia social, por isso adentra a importância de uma política universal e uma política da 

diferença, que será tratada quando for abordado o multiculturalismo propriamente dito e suas 

implicações. 

Mas, como Jürgen Habermas assevera o reconhecimento público apenas é pleno 

quando há “o respeito pela identidade inconfundível de cada indivíduo, independentemente de 

sexo, raça ou procedência étnica” 233 e, também “o respeito pelas formas de ação, práticas e 

visões peculiares de mundo que gozam de prestígio junto aos integrantes de grupo 

desprivilegiados, ou que estão intimamente ligados a essas pessoas” 234, ou seja, por meio do 

respeito à identidade pessoal e social, da identidade cultural coletiva e da identidade nacional.  

Com base também em Hegel, bem como alicerçado tanto em Taylor e Habermas, Axel 

Honneth dedicou-se a sistematizar as ideias daqueles quanto ao processo de reconhecimento e 

autorrealização do ser humano. De acordo com esse autor, o reconhecimento ocorre em três 

esferas fundamentais das relações intersubjetivas, que vão possibilitar a construção da 

identidade pessoal, tanto no reconhecimento recíproco do outro, como um indivíduo 

autônomo235.  

A primeira esfera descrita por Honneth é a da dedicação emotiva (amor), referindo-se 

àquela que transpassa a esfera afetivo-sexual, abarcando as relações afetivas, notadamente, 

aquelas firmadas no âmbito familiar, já que como foi dito é a primeira instituição 

socializadora com a qual o ser humano normalmente tem contato. Nesta etapa, a partir das 

relações primárias afetivas e das primeiras experiências de sociabilidade, a criança toma 

                                            
231 HABERMAS, Jünger. Para a reconstrução do materialismo histórico. Trad. Carlos Nelson Coutinho. São 

Paulo: Editora Brasiliense, 1983, p. 79. 
232 BINJA, Elias. Op. cit., p. 63. 
233 HABERMAS, Jünger. Op. cit., 1983, p. 240. 
234 Ibidem. 
235 TROVO, Maria Caroline. Teoria crítica e luta por reconhecimento: Axel Honneth em pauta. Cadernos de 

Campo: Revista de Ciências Sociais, n. 12, 2009. 
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conhecimento de sua dependência e individualidade, fato imprescindível para o 

desenvolvimento da autoconfiança236. 

A segunda esfera é a do reconhecimento jurídico, onde se tem as relações baseadas no 

respeito, que se materializa na percepção dos direitos universais, sistematizados no direito 

tradicional conforme o conjunto de valores socialmente determinado, que define o grau de 

estima que cada sujeito possui, baseada nos papéis sociais assumidos pelos indivíduos, ele se 

molda conforme a estrutura jurídica-social vigente237. 

Nessa segunda etapa, Honneth entende que há o reconhecimento de si mesmo como 

sujeito de direitos por meio de um processo inverso, isto é, o indivíduo é capaz de identificar 

no “outro” tal qualidade e, assim, toma consciência das obrigações que possui para com o 

outro visando assegurar a posse e o exercício desses direitos. Neste processo, desenvolve-se o 

autorrespeito, por meio da “consciência de poder respeitar a si próprio, porque ele merece o 

respeito de todos os outros” 238. 

A terceira esfera compreende o que o autor denomina como estima social ou 

solidariedade, etapa marcada pela aceitação mútua das capacidades e qualidades individuais, 

que alicerçadas em valores partilhados em que são considerados os aspectos positivos das 

singularidades, permitindo uma “relação interativa em que os sujeitos tomam interesse 

reciprocamente por seus modos distintos de vida, já que eles se estimam entre si de maneira 

simétrica” 239 e, onde há o incremento da autoestima do sujeito. 

Essas três etapas são imprescindíveis guardam íntima relação com os três aspectos da 

identidade cultural, descritos por Bernardo M. Ferdman e Gabriel Horenczyk são eles: a 

construção do endogrupo e seus caracteres; os sentimentos do indivíduo no que tange às 

características atribuídas a esse grupo e a visão de como e quanto à cultura do grupo é 

refletida no seu próprio “eu” 240. Esses aspectos são constituídos no processo de 

reconhecimento oriundo das três etapas nomeadas por Honneth e, redefinidos constantemente 

pelo sujeito com fulcro nos seguintes questionamentos bases: 1- O que constitui a identidade 

do meu grupo social? 2- Como eu me sinto em relação aos elementos que integram essa 

cultura? 3- Até que ponto essa cultura está incutida em mim ou me representa?241.  

                                            
236 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Trad: Luis Repa. São 
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group during cultural transition. Language, identity and immigration, v. 3, p. 81, 2000. 
241 FERDMAN, Bernardo M.; HORENCZYK, Gabriel. Op. cit., p. 86. 
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Nesta perspectiva, a cultura tem significativa importância social, visto sua influência 

no processo de sociabilidade, justificando-se assim a sua tutela jurídica como expressão 

máxima da concretização da dignidade humana e de direitos individuais essenciais, tais como: 

a liberdade e autonomia. Fala-se em direito à cultura e direitos culturais, este último contido 

no primeiro242, cuja abrangência é difícil de determinar, em razão da complexidade do próprio 

conceito de cultura, o que o torna um direito humano de amplo espectro por se aproximar de 

outros direitos essenciais da mesma categoria243. 

Não há um consenso doutrinário quanto à definição e a abrangência do direito à 

cultura, sendo que como argumenta Jesús Pietro de Pedro “os direitos culturais vivem o 

paradoxo de ser um conceito de sucesso, mas ao mesmo tempo polêmico e insuficientemente 

elaborado” 244; pois viveram a muito relegados a uma condição de inferioridade em relação 

aos demais direitos humanos e fundamentais, apesar da sua imprescindibilidade no pleno 

desenvolvimento pessoal e comunitário. 

Essa negligência deu-se porque os direitos culturais trazem certo desconforto em seu 

bojo, pois envolvem questões delicadas e problemáticas pertinentes às múltiplas dimensões da 

pessoa, como o gênero, a etnia, a religião, as faixas etárias e as nacionalidades245, do mesmo 

modo que podem ainda, provocar argumentos sobre relativismo cultural, que se utilizam da 

cultura para defender as violações dos direitos humanos e são difíceis de operacionalizar246.  

Além do mais, os direitos culturais são ainda considerados por alguns como um 

“luxo”, podendo ser postergado em detrimento de outros direitos e, principalmente, estes 

direitos não podem ser enfrentados sem confrontar os “males” culturais que existem nas 

sociedades, como as tradições e práticas que violam os direitos humanos, além de evocar “o 

espectro alarmante das identidades de grupo e dos direitos de grupo, que algumas pessoas 

temem que ameacem o estado-nação” 247. 
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04-portuguese.pdf>. Acesso em: 25 out. 2017. 
247 Idem, p. 28. 



61 

 

Em contrapartida a esse descaso conceitual histórico, hodiernamente, na prática têm os 

direitos culturais, recebido grande atenção dentro do sistema de direitos humanos, colocados 

em primeiro plano, uma vez que são hoje considerados os meios ou ferramentas que 

possibilitam assegurar a harmonia entre a diversidade e a dignidade, ou seja, os direitos 

culturais é o pressuposto para que outros direitos se concretizem248. 

 Originalmente, os direitos de cunho cultural compõem a segunda geração de direitos 

fundamentais e, surgiram com o objetivo de assegurar e promover o acesso à educação, uma 

vez que o direito cultural estava associado à ideia de instrução249, por meio das 

transformações sociais, houve uma evolução conceitual e, assim, passou a se referir a todos 

aqueles que se encontram “afetos às artes, à memória coletiva e ao fluxo de saberes, que 

asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência ativa no presente e 

possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, visando sempre à 

dignidade da pessoa” 250. 

No que tange ao enquadramento dos direitos culturais nas gerações de direitos, Vasco 

Pereira da Silva destaca que os direitos culturais são de natureza complexa e, por isso não se 

enquadram em uma única categoria, estando segundo seu entendimento presentes em todas as 

gerações de direitos, em um processo constante de evolução. De acordo com o mesmo, na 

primeira geração estes direitos surgiram como uma liberdade em detrimento do Estado; na 

segunda figuram ao lado dos direitos econômicos e sociais e, exigem uma postura positiva do 

Estado; e, na terceira e seguintes adquire e se revela como um direito participativo251. 

Para Annamari Laaksonen a espinha dorsal dos direitos humanos pertinentes à cultura 

é composta pelo direito ao acesso à cultura e pelo direito de participação na cultura. O 

primeiro está relacionado ao direito de todos (sujeito individual ou a coletividade) de 

conhecer e compreender sua própria cultura, bem como receber a educação e a capacitação de 

qualidade de acordo com sua identidade cultural e de seguir um estilo de vida conexo ao uso 

de produtos e recursos culturais, beneficiando-se do patrimônio cultural e da criação de outros 

indivíduos e comunidades252.  

                                            
248 MEYER-BISCH, Patrice. A centralidade dos direitos culturais, pontos de contato entre diversidade e direitos 
humanos. Revista Observatório Itaú Cultural, São Paulo, Itaú Cultural, n. 11, p. 73-88 jan./abr. 2011. 
249 LOPES, Ana Maria D‘Ávila. Interculturalidade e direitos fundamentais sociais. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional, São Paulo, n. 63, p.p.30-41, abr.-jun. 2008. 
250 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos culturais como direitos fundamentais no ordenamento 

jurídico brasileiro. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 2000, p. 34. 
251 SILVA, Vasco Pereira da. A cultura que eu tenho direito: direitos fundamentais e cultura. Lisboa: 

Almadina, 2007.  
252 LAAKSONEN, Annamari. O direito de ter acesso à cultura e dela participar como características 

fundamentais dos direitos culturais. Revista Observatório Itaú Cultural/OIC, São Paulo: Itaú Cultural, n. 11 

(jan./abr. 2011), p. 49-60, 2011. 
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Já o direito à participação na cultura compreende o direito a todos de agir de forma 

livre, de escolher sua própria identidade, além de deixar em aberto à possibilidade de o sujeito 

identificar-se ou não com uma ou várias comunidades ou até alterar essa escolha, inclui ainda 

o direito de participação na vida política da sociedade e o de procurar e desenvolver o 

conhecimento e as expressões culturais e compartilhá-las com outros, além da possível 

interação ativa na atividade criativa253. 

O acesso a tais direitos garante a concretização dos demais, pois quando se fala em 

direito à cultura (acesso) e participação cultural, defende-se o direito da pessoa pertencer a 

uma determinada cultura, o direito de ser conhecido como diferente (incluindo suas 

particularidades), e em sentido macro e coletivo, o direito de conservar sua própria cultura, 

seu patrimônio cultural tangível ou intangível, além do direito de não ser forçado a pertencer a 

uma cultura diferente ou ser submetido a um processo de assimilação cultural 

involuntariamente254, exatamente porque atenta-se ao reconhecimento e frustra-se o 

desenvolvimento integral do ser humano. 

Do mesmo modo, tais direitos impõem ainda a liberalidade para que o sujeito 

simplesmente não participe da vida cultural do grupo social que integra, pode deste modo 

recusar-se e optar por participar, se for o caso, de outra vida cultural, isso porque esse 

“princípio, porém, que pode implicar uma proteção dupla, ao indivíduo e ao coletivo, não vai 

nunca deixar de lado que no centro da arena estão os indivíduos em suas ações, necessidades e 

– mais do que isso, muito mais do que isso – seus desejos” 255. 

Considerando que a cultura opera tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva, 

um ponto que chama atenção e não está pacificado é a natureza jurídica dos direitos culturais, 

especialmente da identidade cultural. Questiona-se, em síntese, “como essa dimensão coletiva 

pode ser convertida em termos jurídicos, já que a maioria das disposições das leis 

internacionais dos direitos humanos apresenta um caráter individual” 256. 

Para Teixeira Coelho e Patrice Meyer-Bisch, os direitos culturais no âmbito 

internacional têm caráter subjetivo, isto é, são direitos de titularidade individual, onde os 

interesses e a necessidades do indivíduo são o foco, é a pessoa a “lente, a perspectiva e o 

                                            
253 Ibidem. 
254 CHIRIBOGA, Oswaldo Ruiz. O direito à identidade cultural dos povos indígenas e das minorias nacionais: 

um olhar a partir do Sistema Interamericano. SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. São Paulo, 

n. 5, ano 3, 2006, p. 49. 
255 COELHO, Teixeira. Direito cultural no século XXI: expectativa e complexidade. Revista Observatório Itaú 

Cultural, São Paulo, Itaú Cultural, n. 11, p. 73-88 jan./abr. 2011. 
256 DONDERS, Yvonne. Op. cit., p. 76. 
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foco” dos direitos de cunho cultural257. No mesmo sentido, Patrice Meyer-Bisch ressalta que 

tais direitos, embora, sejam eminentemente individuais, tem implicações coletivas, “são os 

direitos que autorizam cada pessoa, sozinha ou coletivamente, a desenvolver a criação de suas 

capacidades” e, colocam a cultura como a primeira riqueza social que pode ser desfrutada de 

modo coletivo ou individual258. 

Em contrapartida, ao entendimento supracitado, Jesús Prieto de Pedro sustenta que os 

direitos culturais não se concretizam sem um grupo social ou comunidade, ele parte do 

pressuposto de que assim como o sujeito possui uma identidade comum, a coletividade 

também o tem, e que esta é um bem comum, exercida em copropriedade. Desta forma, inclui-

se na categoria de direito individual, já que é um direito de todo ser humano ter acesso à 

cultura e dela participar. Desenvolver sua identidade259.  

E, também se enquadra na categoria de direito coletivo, mas não como a mera soma 

dos direitos individuais dos integrantes da comunidade social, mas porque a identidade 

cultural coletiva congrega bens de uso e desfrute comum e práticas culturais que são de 

titularidade do grupo260, por isso Yvonne Donders fala na compatibilização dessas duas 

vertentes, para que não haja sobreposição de uma frente à outra e, não se corra o risco de que 

o exercício de direitos culturais coletivos suprima ou atentem em detrimento de direitos 

individuais261. 

Traçando-se um paralelo no cenário de mobilidade humana, adianta-se que 

hodiernamente vive-se um período em que as identidades culturais e nacionais têm sido 

diuturnamente colocadas à prova, não apenas pela inconstância social característica da pós-

modernidade, mas principalmente porque a inserção de sujeitos estranhos nos países 

receptores desafia a lógica nacionalista, marcadamente (ao menos basilarmente) unificada e 

coesa, constituída por um grupo por vezes diversificado, mas que se mantêm unido em torno 

do mito e dos símbolos de distinção nacional262. 

O que se observa, de um modo geral, é que muito já se tenha avançado nas questões 

que envolvem a liberdade e a autonomia cultural, além do reconhecimento quanto à 

importância da identidade individual, coletiva e nacional para o desenvolvimento do ser 

humano, esse processo de concepção e transformação da identidade não é em regra pacífico, 

                                            
257 COELHO, Teixeira. Política cultural em nova chave. Revista Observatório Itaú Cultural/OIC, n. 3, 2007. 

São Paulo: Itaú Cultural, 2007. 
258 MEYER-BISCH, Patrice. Op. cit., p. 28 
259 DONDERS, Yvonne. Op. cit., p. 76. 
260 PEDRO, Jesús Prieto de. Direitos culturais, o filho pródigo dos direitos humanos. Revista Observatório Itaú 

Cultural, São Paulo, Itaú Cultural, n. 11, p. 73-88 jan./abr. 2011. 
261 Ibidem. 
262 HALL, Stuart. Op cit., 2005. 
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uma vez que historicamente – a visão hegemônica da cultura ocidental é um exemplo – o 

poder e a desigualdade no processo identitário sempre estiveram relacionados263, de tal forma 

que “a posição no espaço social, o capital simbólico de quem diz o que, condiciona a 

construção, legitimação, apresentação e manutenção das identidades” 264. 

No cenário atual, a fricção entre diversas culturas e essa relação de poder e dominação 

tem ficado novamente à mostra, essa tensão se dá porque a intensificação dos fluxos 

migratórios tem levado à constante presença de estrangeiros (em sentido lato, incluindo desde 

migrantes internacionais, refugiados ou apátridas), tidos como elementos estranhos aos 

nativos265, que ocupam um lugar que naturalmente não lhes pertences, promovem e forçam ao 

contato persistente com a alteridade, fato que “representa um elemento perturbador da ordem 

social nacional, ao ultrapassar limites e carregar em si o signo da diferença” 266.  

O estrangeiro é considerado uma ameaça à identidade local, assim, tem sua identidade 

individual e social suprimida diante da identidade cultural coletiva e da identidade nacional, 

pois “lembra ao grupo que ele poderia ser outro, que sua identidade não está tão assegurada 

assim” 267, o que gera certa instabilidade e traz à tona os choques socioculturais a serem 

tratados no próximo capítulo. 

 

2.4 DA PROTEÇÃO DO DIREITO À CULTURA E À IDENTIDADE CULTURAL NO 

ÂMBITO INTERNACIONAL 

  

                                            
263 Essa relação entre poder e identidade fica mais clara na distinção entre as formas e origens de construção de 

identidade propostas por Manuel Castells, podendo-se falar em: “- Identidade legitimadora: é introduzida pelas 
instituições dominantes da sociedade no intuito de expandir e racionalizar a sua dominação sobre os atores 

sociais; - Identidade de resistência: criadas por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas 

e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com 

base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade; - Identidade de projeto: quando os 

atores sociais, servindo-se de qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade 

capaz de redefinir a sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de procurar a transformação de toda a estrutura 

social. Importante ainda acrescentar que identidades que começam como resistência pode acabar por resultar em 

projetos ou mesmo tornarem-se dominantes nas instituições da sociedade, transformando-se em entidades 

legitimadoras para racionalizar sua dominação”. Cf: CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. A era da 

informação: economia, sociedade e cultura. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 05. 
264 MENDES, José Manuel Oliveira. O desafio das identidades. SANTOS, Boaventura de Sousa. A globalização 

e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2011, p. 505. 
265 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Cordialidade e estrangeirice: da relação ao outro. Bol. Mus. Para. Emílio 

Goeldi. Ciênc. hum.  Belém,  v. 6, n. 2, p. 401-408, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php? 

script=sci_arttext&pid=S1981-81222011000200010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 26 out.  2017. 
266 OLIVEIRA, Marcus Rodolfo Bringel de. A metonímia do pertencimento em Adriana Lisboa: identidade 

nacional e familiar em Azul-corvo, Rakushisha e Hanói. Dissertação (Mestrado em Literatura). Instituto de 

Letras da Universidade de Brasília. Brasília, 2016. 
267 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Da relação com o outro: familiaridade ou indiferença?. FOOT HARDMAN, 

Francisco; GINZBUURG, Jaime & SELIGMANN-SILVA, Márcio. Escritas da violência. Rio de Janeiro: 7 

Letras, 2012, p. 167. 
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O fim da Segunda Guerra Mundial foi a mola propulsora para uma profunda 

modificação na comunidade internacional, especialmente, no que tange a promoção da 

dignidade humana que se tornou um consenso ético e imprescindível, contrapondo-se à 

catástrofe moral, política e social oriunda do nazi-fascismo268. Sendo a criação da própria 

Organização das Nações Unidas em 1945, um dos grandes marcos deste período, seguido pela 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (em 1948), que levou à 

internacionalização e a universalização dos ditos direitos humanos269, assim denominados em 

razão da titularidade ser reconhecida pela própria existência do ser humano, ou seja, 

exclusivamente a partir da própria humanidade do ser270. 

Sob o aspecto dos direitos culturais, a proteção cultural foi preconizada já na própria 

Declaração Universal de Direitos Humanos, que estabeleceu a relação entre a cultura e a 

participação social, ao resguardar em seu artigo 27271 a toda pessoa o “direito a tomar parte 

livremente da vida cultural da comunidade”. E, embora, possa-se inferir por um lado que a 

proteção conferida pela referida Declaração aos direitos culturais foi de cunho genérico, à 

medida que não trouxe sua definição e ou delimitou o seu alcance, inegável por outro o fato 

da conclamação da “indivisibilidade dos direitos humanos, ao ineditamente conjugar o 

catálogo dos direitos civis e políticos com o dos direitos econômicos, sociais e culturais” 272, 

pioneiramente elevados a um mesmo patamar de imprescindibilidade. 

Há que se ponderar o fato de que Boaventura de Souza Santos, particularmente, tece 

inúmeras críticas no que se refere à ideia de universalidade assentada na Declaração Universal 

de Direitos Humanos, que de acordo com seu entendimento, na verdade é mero reflexo da 

cultura ocidental, visto que sua elaboração ocorreu sem a participação da maioria dos grupos 

étnico-culturais existentes no mundo, na verdade o seu teor veio eivado de pré-condições ou 

limitações que não apenas desconsideraram os aspectos culturais que não se ajustavam aos 

                                            
268 BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito Constitucional Brasileiro. A 

construção de um Conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013. 
269 Os direitos humanos, em linhas gerais, são “previsões absolutamente necessárias a todas as Constituições, no 

sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar o pleno 
desenvolvimento da personalidade humana”, onde o único pressuposto para figurar como sujeito de direito é a 

sua humanidade. In: MORAIS, Alexandre. Direitos Humanos Fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998, 

p.20. 
270 BOBBIO, Norberto. Op. cit., 2004.  
271 Artigo 27° - 1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir 

as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. 2. Todos têm direito à 

proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua 

autoria. 
272 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva, 2008, 

p. 137. 
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interesses dos países ocidentais, mas serviam como instrumento de dominação e 

subjugação273. 

Salienta-se ainda, que numerosas convenções, pactos e declarações foram 

convencionados nos anos subsequentes à Declaração de Direitos Humanos, com o intuito de 

assegurar o direito à identidade cultural, resultado do reconhecimento da importância que a 

cultura exerce tanto na esfera privada da vida do indivíduo (formação), como na esfera social 

(por isso o interesse público em tutelá-la). 

Em 1966, foram aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, tais documentos tinham como objetivo dar eficácia aos pressupostos 

consolidados no bojo da Declaração Universal de Direitos Humanos274.  

Considerando que se vivia o auge da Guerra Fria, foram necessários dois instrumentos 

jurídicos distintos para tratar as diferentes categorias de direitos e garantias, já que não havia 

consenso ideológico entre os países capitalistas e os socialistas – enquanto no primeiro 

prezava-se prioritariamente a liberdade, no segundo a igualdade –, facultando-se assim a cada 

país a possibilidade de aderir a um ou ambos dos pactos, conforme seu sistema político275. 

Pontua-se que alguns doutrinadores consideram essa divisão meramente despropositada e 

artificial, como é o caso de Fábio K. Comparato, dada à indivisibilidade do sistema de direitos 

humanos, fato que, aliás, os próprios redatores estavam cientes “pois o preâmbulo de ambos 

os pactos é idêntico” 276. 

No Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, algumas assertivas chamam a 

atenção sob o aspecto cultural, como é o caso do reconhecimento do direito à 

autodeterminação dos povos e liberdade para se desenvolver politicamente, socialmente e 

culturalmente (artigo 1277) e, o respeito a todos aqueles que se encontrem no território do 

Estado parte, garantindo o exercício dos direitos essenciais a uma vida digna sem qualquer 

                                            
273 SANTOS, Boaventura de Souza. Op. cit., 1997. 
274 ALVES, José Augusto Lindgren. A ONU e a proteção aos direitos humanos. Revista Brasileira de Política 

Internacional, v. 37, n. 1, p. 134-145, 1994. 
275 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto 

Alegre: Fabris Ed., 1997. 
276 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2001, p. 278. 
277 Assim, preconiza o artigo 1 que “todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, 

determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e 

cultural. 2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente se suas riquezas e de 

seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada 

no princípio do proveito mútuo, e do Direito Internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus 

meios de subsistência. 3. Os Estados Partes do presente Pacto, inclusive aqueles que tenham a responsabilidade 

de administrar territórios não-autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à 

autodeterminação e respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas”. 
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espécie de discriminação (artigo 2278). Ademais, o referido Pacto faz referência expressa do 

direito das minorias étnicas de ter sua própria vida cultural, e talvez seja esta uma das suas 

principais previsões jurídicas, possibilitando que essa categoria possa usar a sua língua ou 

dialeto, dar continuidade aos seus hábitos e costumes, bem como praticar ou professar sua 

religião (artigo 27279).  

Já no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais aborda a cultura 

de forma mais genérica, assim, incumbiu aos Estados o compromisso de garantir o exercício 

dos direitos nela preconizados sem qualquer discriminação (artigo 2º280), bem como 

reconheceu em seu bojo não apenas o direito de participação na vida cultural de forma 

universal, mas também exige a adoção de medidas e investimentos estatais para o seu 

exercício, manutenção ou difusão (artigo 15281). 

Em que pese à relevância dos instrumentos jurídicos acima citados na esfera de tutela 

dos direitos culturais, ao garantir o direito de ter sua própria vida cultural entende-se que em 

seu bojo não foi contemplado o que seria ou abarcaria em termos práticos exatamente essa 

prerrogativa, assim como não há qualquer menção à diversidade cultural. O conceito de 

cultura somente veio a ser entabulado efetivamente na Declaração da Cidade do México sobre 

Políticas Culturais no ano de 1982282, alinhado às colocações antropológicas, considerou 

                                            
278 Quanto à discriminação, o artigo 2 convoca os Estados Partes a comprometem-se expressamente a “respeitar 

e garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos 

reconhecidos no presente Pacto, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, 

opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer 

condição”. E, na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza destinadas a tornar efetivos os direitos 

reconhecidos no Pacto em questão, ficam comprometidos a “tomar as providências necessárias com vistas a 

adotá-las, levando em consideração seus respectivos procedimentos constitucionais” e as disposições do 

mencionado documento jurídico. Outrossim, os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se ainda a: “a) 
Garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades reconhecidos no presente Pacto tenham sido violados, possa 

de um recurso efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetra por pessoas que agiam no exercício de funções 

oficiais; b) Garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu direito determinado pela competente 

autoridade judicial, administrativa ou legislativa ou por qualquer outra autoridade competente prevista no 

ordenamento jurídico do Estado em questão; e a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; c) Garantir o 

cumprimento, pelas autoridades competentes, de qualquer decisão que julgar procedente tal recurso”. 
279 Preconiza o artigo 27 que naqueles Estados em que haja “minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as 

pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros 

membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria 

língua”. 
280 No item 1 do artigo 2º os Estados Partes a buscar ativamente o pleno exercício dos direitos reconhecidos no 
Pacto por todos os meios apropriados, incluindo medidas legislativas. Do mesmo modo, no item 2 veda-se 

qualquer discriminação “baseada em motivos de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer 

outra opinião, origem nacional ou social, fortuna, nascimento, qualquer outra situação”. 
281 Segundo prevê o artigo 15º, os Estados Partes reconhecem a todos o direito de participar na vida cultural, de 

se beneficiar do progresso científico e das suas aplicações, de se beneficiar da proteção dos interesses morais e 

materiais que decorrem de toda a produção científica, literária ou artística de que cada um é autor, devendo 

adotar medidas “que são necessárias para assegurar a manutenção, o desenvolvimento e a difusão da ciência e da 

cultura”, respeitando “a liberdade indispensável à investigação científica e às atividades criadoras”. 
282 Destaca-se que foram ainda assinados outros dois instrumentos jurídicos: a Convenção relativa às medidas a 

serem adotadas para proibir e impedir a importação, exportação e transferência de propriedades ilícitas dos bens 
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como tal não apenas os aspectos materiais (produções artísticas), mas também os traços 

espirituais e intelectuais que permeiam a comunidade (elementos imateriais ou incorpóreos).  

Já em 1985 foi realizada também no México a Conferência Mundial acerca das 

Políticas Culturais, oportunidade na qual foi aprovada uma nova Declaração do México, não 

vinculante formalmente, mas que trouxe ao âmbito internacional expressivas definições e 

diretrizes sobre a identidade cultural283, taxando-a como uma riqueza que estimula e majora as 

probabilidades de realização do ser humano284. Oportuno citar que a diversidade cultural a 

partir daqui começa a ganhar também relevância jurídica e a ser protegida, à medida que se 

reconhece “a igualdade e dignidade de todas as culturas, assim como o direito de cada povo e 

de cada comunidade cultural a afirmar e preservar sua identidade cultural, e a exigir respeito a 

ela” 285, não de forma expressa, mas implicitamente porque como já colocado é a partir da 

diferença que a identidade é construída. 

Do mesmo modo, a Declaração supracitada ainda realça a relação entre a cultura e 

desenvolvimento, ao reconhecer sua essencialidade no processo de desenvolvimento e 

fortalecimento da independência e soberania das nações, sendo ou ao menos devendo ser a 

pessoa e a sua dignidade o centro e o fim de todas as políticas286. Outrossim, também enfatiza 

a participação cultural de forma ampla, como pressuposto para a própria democracia, à 

medida que “a cultura procede da comunidade inteira e a ela deve retornar”, bem como sua 

relação com o processo de concretização dos direitos sociais, ao preconizar a eliminação da 

desigualdade, em seus mais variados aspectos (gênero, social ou étnica), e a promoção da 

educação como forma de possibilitar o acesso à vida cultural de forma universal. 

Em 1990, foi adotada pela Assembleia Geral da Conferência das Nações Sem Estado 

da Europa a Declaração Universal dos Direitos Coletivos dos Povos (em Barcelona), em que 

                                                                                                                                        
culturais de 1970 e a Convenção para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural de 1972, mas que se 

limitava a tratar da proteção dos bens culturais, aqui entendidos como os monumentos, projetos arquitetônicos ou 

descobertas arqueológicas, portanto, sem grande relevância para o presente estudo. 
283 SOUZA, Pedro Bastos de. A identidade cultural como direito fundamental no contexto da globalização e 

seu papel afirmativo na construção de políticas públicas no mundo lusófono. 2014. Dissertação (Mestrado 

em Direito). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 
284 Da mencionada Declaração extrai-se o seguinte: “A identidade cultural é uma riqueza que dinamiza as 
possibilidades de realização da espécie humana ao mobilizar cada povo e cada grupo a nutrir-se de seu passado e 

a colher as contribuições externas compatíveis com a sua especificidade e continuar, assim, o processo de sua 

própria criação”. 
285 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (ONU). 

Declaração do México. 1985. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Decl 

aracao%20do%20Mexico%201985.pdf>. Acesso em: 08 set. 2016. 
286 Neste sentido a Declaração do México considera a cultura “uma dimensão fundamental do processo de 

desenvolvimento e contribui para fortalecer a independência, a soberania e a identidade das nações”, 

acrescentada mais a frente que “o desenvolvimento supõe a capacidade de cada indivíduo e de cada povo de 

informar-se e aprender a comunicar suas experiências”. 
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coloca a cultura como elemento chave para que uma coletividade humana ou grupo seja 

considerado um “povo”, juntamente com referências históricas segundo o seu artigo 1º287.  

É na Declaração de 1990 também a autodeterminação reafirmada, além de ser 

assegurado o direito de todos os povos de expressar e de desenvolver a sua cultura, incluindo 

a sua língua e suas normas de organização jurídica política e social, conforme preconiza o seu 

artigo 9.1288 e, o direito de reconhecimento a todos os povos, bem como sua igualdade frente 

aos organismos internacionais representativos (artigo 12289).   

Nesta linha cronológica, houve ainda a adoção da Declaração Sobre os Direitos das 

Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, aprovada 

em 1992, cujo objetivo fulcral é resguardar essencialmente o direito à diferença, pois tal como 

assentado em sua própria nomenclatura os Estados assumem o compromisso de resguardar e 

fomentar os direitos das minorias em ampla acepção (étnicas, religiosas ou linguísticas), 

buscando preservar “a identidade nacional ou étnica, cultural, religiosa e linguística das 

minorias dentro de seus respectivos territórios e fomentarão condições para a promoção de 

identidade”.  

Apesar de trazer assertivas importantes no que tange à proteção da cultura e da 

diversidade, ao se reconhecer expressamente o direito de desfrutar de sua própria cultura, a 

praticar sua própria religião ou utilizar seu próprio idioma, sem qualquer discriminação, além 

da participação social em nível nacional e regional (artigo 2º290), denota-se a partir de suas 

prerrogativas subsequente que esta não se mostra essencialmente universalista, como se é 

equivocadamente levado a crer, uma vez que essa proteção somente será concedida quando a 

cultura, as tradições e os costumes destes não violem a legislação nacional, ou que sejam 

                                            
287 De acordo com o artigo 1 “qualquer coletividade humana que tenha referências comuns a uma cultura e de 

uma tradição histórica, desenvolvidas em um território geograficamente determinado ou em outros âmbitos, 

constitui um povo”. 
288 In verbis prevê o artigo 9.1 que “qualquer povo tem direito a expressar e a desenvolver sua cultura, sua 

língua, e suas normas de organização. Para isso tem o direito de dotar-se de suas próprias estruturas políticas, 

jurídicas, educativas, de comunicação e de administração pública, e de outras que lhe convenham, como marco 

da sua soberania”. 
289 Nos termos do artigo 12 assegura-se a qualquer povo o direito de participar, “em igualdade de voz e voto, nos 

trabalhos e decisões de todos os organismos internacionais representativos das diferentes vontades soberanas”. 
290 O artigo 2º é claro ao assegurar às “pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e 

linguísticas [...] o direito de fruir a sua própria cultura, de professar e praticar a sua própria religião, e de utilizar 

a sua própria língua, em privado e em público, livremente e sem interferência ou qualquer forma de 

discriminação”, bem como o “participar efetivamente na vida cultural, religiosa, social, econômica e pública”, o 

direito de participar efetivamente nas decisões adotadas a nível nacional e regional, quando “respeitantes às 

minorias a que pertencem ou às regiões onde vivem, de forma que não seja incompatível com a legislação 

nacional”, criar e de manter as suas próprias associações, o direito de “estabelecer e de manter, sem qualquer 

discriminação, contatos livres e pacíficos com os restantes membros do seu grupo e com pessoas pertencentes a 

outras minorias, bem como contatos transfronteiriços com cidadãos de outros Estados com os quais tenham 

vínculos nacionais ou étnicos, religiosos ou linguísticos”. 
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contrárias às normas internacionais (artigo 4º, item 2291), ou seja, ainda assim concede-se à 

cultura dominante o direito de predeterminar se determinados hábitos poderão ou  não ser 

praticados, conforme considerarem apropriados, temerariamente incluindo aqui cláusulas 

abertas como os bons costumes e a moralidade (presente em vários ordenamentos jurídicos 

pelo mundo). 

Já em 1997, foi então adotada a Declaração sobre as Responsabilidades das Gerações 

Presentes em Relação às Gerações Futuras, onde os Estados assumem um compromisso de 

cooperação internacional com um teor mais moral do que prático, com o fito de salvaguardar 

as gerações futuras. Embora, a declaração não tenha como fim específico os direitos culturais, 

o seu artigo 7292 traz referência expressa à proteção da diversidade cultural e do patrimônio 

cultural, cabendo ainda às gerações presentes a sua transmissão (visto que comum) às 

gerações futuras. 

Em 2002, foi a dinamicidade da própria cultura que ganhou destaque na esfera 

internacional, a preservação da pluralidade cultural é o fim precípuo da Declaração Universal 

sobre a Diversidade Cultural, em todas as suas variações no tempo e no espaço expressas na 

originalidade e pluralidade de identidades (artigo 1293). Sob esta perspectiva, taxa a 

diversidade cultural como um imperativo ético, reafirmando a íntima relação entre a cultura e 

os direitos humanos e a própria dignidade, sem sobreposição, visto que se assevera na 

                                            
291 No artigo 4 preconiza-se os esforços dos Estados para “garantir que as pessoas pertencentes a minorias 
possam exercer plena e eficazmente todos os seus direitos humanos e liberdades fundamentais sem 

discriminação alguma e em plena igualdade perante a lei”, devendo para tanto adotar “medidas para criar 

condições favoráveis a fim de que as pessoas pertencentes a minorias possam expressar suas características e 

desenvolver a sua cultura, idioma, religião, tradições e costumes”, exceto em casos em que determinadas práticas 

violem a legislação nacional e sejam contrárias às normas internacionais. Além do mais, assumem o 

compromisso de possibilitar que as minorias presentes “possam ter oportunidades adequadas para aprender seu 

idioma materno ou para receber instruções em seu idioma materno” e, se necessário adotar medidas na esfera da 

educação, a fim de “promover o conhecimento da história, das tradições, do idioma e da cultura das minorias em 

seu território” e possibilitar que essas pessoas possam participar plenamente “do progresso e do desenvolvimento 

econômico de seu país”. 
292 O artigo 7 ao tratar da diversidade cultural e patrimônio cultural, ressalta que “com o devido respeito aos 
direitos humanos e às liberdades fundamentais, as gerações presentes devem atentar para a preservação da 

diversidade cultural da humanidade”, sendo que “as gerações presentes têm a responsabilidade de identificar, 

proteger e salvaguardar o patrimônio cultural material e imaterial e de transmitir esse patrimônio comum às 

gerações futuras”. 
293 O artigo 1 trata da diversidade cultural e do patrimônio comum da humanidade, ressaltando que a cultura 

“adquire formas diversas através do tempo e do espaço”, cuja “diversidade se manifesta na originalidade e na 

pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade”, sendo 

“fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão 

necessária como a diversidade biológica para a natureza”. Assim, “constitui o patrimônio comum da humanidade 

e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras”. 
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sequência a impossibilidade de os preceitos culturais serem invocados para ferir ou limitar 

direitos essenciais ao ser humano (artigo 4294). 

A mencionada Declaração enfatiza a necessidade da implementação de políticas 

voltadas à inclusão e a participação de todos, como forma de se preservar a coesão nacional e 

a paz mesmo frente às disparidades culturais (artigo 2295), bem como de uma cooperação e 

solidariedade internacional para corrigir os desequilíbrios de circulação de bens culturais, 

oriunda da histórica hegemonia cultural dos países desenvolvidos (ocidentais) em detrimento 

dos países em desenvolvimento, objetivando assegurar a todos os povos, igual acesso e 

condições para se expressarem, participar da tomada de decisões e produzir/comercializar 

seus bens e serviços culturais (artigo 10296). 

Em Paris, no ano de 2003, foi aprovada a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial, fundada em quatro pilares básicos, quais sejam: proteção, respeito, 

conscientização e cooperação. Nesta esteira, seu fim primordial é salvaguardar o patrimônio 

cultural imaterial, considerado a principal “fonte de diversidade cultural” e de “garantia de 

desenvolvimento sustentável”. Além de reafirmar, a importância dos direitos culturais e da 

própria diversidade, a Convenção não se mostra meramente declaratória, ao passo que deixa 

de apenas referenciar a proteção aos direitos desta natureza. Da forma como foi forjada é 

possível observar que ao contrário das declarações acima elencadas, há uma clara 

preocupação com a implementação de medidas capazes de garantir a eficácia do que está 

previsto, isto é, em termos práticos. 

Pode ser tida como um dos instrumentos jurídicos no âmbito internacional mais 

completo até então voltado à tutela dos direitos culturais, isso porque na primeira parte 

delimita claramente o que se trata o patrimônio cultural imaterial citado em seu bojo, 

                                            
294 Ao tratar da diversidade cultural sob o aspecto dos direitos humanos o artigo 4 destaca que “a defesa da 

diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito à dignidade humana”, que “implica o 

compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais”, incluindo das pessoas que 

pertencem a minorias e os dos povos autóctones e, que “ninguém pode invocar a diversidade cultural para violar 

os direitos humanos garantidos pelo direito internacional, nem para limitar seu alcance”. 
295 De acordo com o artigo 2 “em nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se indispensável garantir 

uma interação harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais a um só tempo plurais, variadas e 

dinâmicas, assim como sua vontade de conviver. As políticas que favoreçam a inclusão e a participação de todos 

os cidadãos garantem a coesão social, a vitalidade da sociedade civil e a paz. Definido desta maneira, o 

pluralismo cultural constitui a resposta política à realidade da diversidade cultural [...]”. 
296 Quanto a previsão de reforçar as capacidades de criação e de difusão em escala mundial, o artigo 10 acentua 

que em razão dos “desequilíbrios atualmente produzidos no fluxo e no intercâmbio de bens culturais em escala 

mundial”, faz-se mister  “reforçar a cooperação e a solidariedade internacionais destinadas a permitir que todos 

os países, em particular os países em desenvolvimento e os países em transição, estabeleçam indústrias culturais 

viáveis e competitivas nos planos nacional e internacional”. 
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nomeadamente no artigo 2º, item 1297, incluindo aqui as práticas, as representações e as 

expressões orais, artísticas, festivas e sociais, até os lugares, os conhecimentos e os 

instrumentos e técnicas artesanais que o coletivo reconheça como parte de sua cultura.  

Já a segunda parte é dedicada aos órgãos da Convenção, tais como a Assembleia Geral 

e o Comitê Intergovernamental (artigos 4 a 10), responsáveis em linhas gerais pela 

fomentação, acompanhamento e aplicação das prerrogativas previstas no documento em 

questão pelos Estados partes, por meio da implementação de medidas em várias vertentes, 

como, por exemplo, as políticas educacionais de conscientização e divulgação de informações 

em grande escala sobre o tema (artigo 14298); o incentivo à ampla participação social (artigo 

15299) ; a cooperação (artigo 19300) e assistência internacional (artigo 20301) quando se fizer 

necessário, dentro dos critérios e procedimentos previstos, ou seja, exige-se uma postura 

proativa dos Estados, sendo que o controle é feito por meio de inventários e relatórios 

elaborados periodicamente. 

                                            
297 Conforme as definições trazidas no artigo 2, “para os fins da presente Convenção: 1. Entende-se por 

“patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em 

alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio 

cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e 

grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de 

identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade 

humana. Para os fins da presente Convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que 

seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de 

respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável [...]”. 
298 Quanto a educação, conscientização e fortalecimento de capacidades, o artigo 14 preconiza que: “cada Estado 

Parte se empenhará, por todos os meios oportunos, no sentido de: a) assegurar o reconhecimento, o respeito e a 

valorização do patrimônio cultural imaterial na sociedade, em particular mediante: i) programas educativos, de 

conscientização e de disseminação de informações voltadas para o público, em especial para os jovens; ii) 
programas educativos e de capacitação específicos no interior das comunidades e dos grupos envolvidos; iii) 

atividades de fortalecimento de capacidades em matéria de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, e 

especialmente de gestão e de pesquisa científica; e iv) meios não-formais de transmissão de conhecimento; b) 

manter o público informado das ameaças que pesam sobre esse patrimônio e das atividades realizadas em 

cumprimento da presente Convenção; c) promover a educação para a proteção dos espaços naturais e lugares de 

memória, cuja existência é indispensável para que o patrimônio cultural imaterial possa se expressar”. 
299 Segundo o artigo 15 “no quadro de suas atividades de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, cada 

Estado Parte deverá assegurar a participação mais ampla possível das comunidades, dos grupos e, quando 

cabível, dos indivíduos que criam, mantém e transmitem esse patrimônio e associá-los ativamente à gestão do 

mesmo. IV. Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no plano internacional”. 
300 No que tange à cooperação prevista no artigo 19, ficou estabelecido que “cooperação internacional 
compreende em particular o intercâmbio de informações e de experiências, iniciativas comuns, e a criação de um 

mecanismo para apoiar os Estados Partes em seus esforços para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial”, 

do mesmo modo que no item 2, os Estados Partes reconheceram que a salvaguarda do patrimônio cultural 

imaterial é uma questão de interesse geral para a humanidade e, se comprometem a cooperar no plano bilateral, 

sub-regional, regional e internacional. 
301 O artigo 20 traça como objetivos da assistência internacional os seguintes pontos: “a) salvaguarda do 

patrimônio que figure na lista de elementos do patrimônio cultural imaterial que necessite medidas urgentes de 

salvaguarda; b) realização de inventários, em conformidade com os Artigos 11 e 12; c) apoio a programas, 

projetos e atividades de âmbito nacional, sub-regional e regional destinados à salvaguarda do patrimônio cultural 

imaterial; d) qualquer outro objetivo que o Comitê julgue necessário”. 
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No entanto, o grande marco internacional na esfera de direitos culturais é de fato a 

Convenção sobre Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, criada em 

2005 com o objetivo de complementar o aparato jurídico até então existente. O mencionado 

documento conta hoje com o apoio de 141 (cento e quarenta e um) Estados302 e, apesar da 

ampla adesão a sua aprovação inicialmente não se mostrou tão simples, conforme destaca 

Alyssa Cecilia Baracat, foram necessárias inúmeras negociações e concessões entre o 

processo de elaboração e de aprovação, especialmente, em razão do forte embate entre o 

marcante liberalismo dos Estados Unidos e o característico protecionismo europeu303.  

A Convenção retro vem na mesma linha da Convenção de 2003, com um teor voltado 

a aspectos práticos e, não apenas declaratória ou meramente altruísta, o que fica claro a partir 

da definição do termo “proteção” que implica na “adoção de medidas que visem à 

preservação, salvaguarda e valorização da diversidade das expressões culturais”, ou seja, faz-

se necessária a adoção por partes dos Estados de políticas e medidas voltadas para a promoção 

da criação, da produção, da distribuição e do acesso a bens e serviços culturais, assim como 

“contribuir com sistemas de governança para a cultura que sejam conscientes, transparentes e 

participativos”304. 

Aliás, em seu art. 2º305 foram elencados cerca de oito princípios fundamentais a serem 

obrigatoriamente observados pelos Estados partes em todo o processo de implantação e 

                                            
302 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). UNESCO: Em mensagem, Gilberto Gil celebra 10 anos 

de convenção a favor da diversidade cultural. 2015a. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/unesco-em-

mensagem-gilberto-gil-celebra-10-anos-de-convencao-a-favor-da-diversidade-cultural/>. Acesso em: 03 out. 

2017. 
303 BACARAT, Alyssa Cecilia. Proteção da Cultura na Unesco e o novo paradigma de Desenvolvimento. 

CELACC/ ECA-USP, 2012. 
304 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Re|Pensar As Políticas Culturais: 10 anos de 

promoção da diversidade das expressões culturais para o desenvolvimento. 2015b. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243029por.pdf>. Acesso em: 03 out. 2017. 
305 O artigo 2 elenca os seguintes princípios diretores: 1. Princípio do respeito aos direitos humanos e às 

liberdades fundamentais, que determina que “a diversidade cultural somente poderá ser protegida e promovida se 

estiverem garantidos os direitos humanos e as liberdades fundamentais, tais como a liberdade de expressão, 

informação e comunicação, bem como a possibilidade dos indivíduos de escolherem expressões culturais. 

Ninguém poderá invocar as disposições da presente Convenção para atentar contra os direitos do homem e as 

liberdades fundamentais consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e garantidas pelo direito 

internacional, ou para limitar o âmbito de sua aplicação”; O Princípio da soberania, assim, os “Estados têm o 

direito soberano de adotar medidas e políticas para a proteção e promoção da diversidade das expressões 
culturais em seus respectivos territórios”; O Princípio da igual dignidade e do respeito por todas as culturas, que 

prevê que “a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais pressupõem o reconhecimento da 

igual dignidade e o respeito por todas as culturas, incluindo as das pessoas pertencentes a minorias e as dos 

povos indígenas”; O Princípio da solidariedade e cooperação internacionais a fim de “permitir a todos os países, 

em particular os países em desenvolvimento, criarem e fortalecerem os meios necessários a sua expressão 

cultural – incluindo as indústrias culturais, sejam elas nascentes ou estabelecidas – nos planos local, nacional e 

internacional”; O Princípio da complementaridade dos aspectos econômicos e culturais do desenvolvimento, pois 

“sendo a cultura um dos motores fundamentais do desenvolvimento, os aspectos culturais deste são tão 

importantes quanto os seus aspectos econômicos, e os indivíduos e povos têm o direito fundamental de dele 

participarem e se beneficiarem”; O Princípio do desenvolvimento sustentável, pois parte-se da premissa de que 
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execução de políticas e medidas culturais sustentáveis, como por exemplo, o respeito aos 

direitos humanos, o princípio do respeito igualitário de todas as culturas, o princípio da 

solidariedade, o princípio da cooperação internacional, o princípio do desenvolvimento 

sustentável e outros. 

O que mais chama a atenção na Convenção diz respeito às formas de atuação 

multifocal previstas. Os Estados partes assumem o compromisso de internamente 

implementar políticas públicas educacionais para a sensibilização do público em larga escala 

por meio da difusão de informações306; o incentivo da participação ativa da sociedade civil307 

e o empreendimento de esforços para integrar a cultura nas políticas de desenvolvimento 

sustentável308. Já externamente, enfatiza-se a promoção da cooperação internacional com o 

foco no reforço das capacidades estratégicas entre os Estados partes, por meio do 

compartilhamento de informações309.  

No que tange a forma de monitoramento, a Convenção criou a Conferência das Partes 

e o Comitê Intergovernamental, órgãos responsáveis para fiscalização e intervenção quando 

necessário, (por meio de recomendações), assim como a instituição do dever dos Estados de 

                                                                                                                                        
“a diversidade cultural constitui grande riqueza para os indivíduos e as sociedades”, assim, “a proteção, 

promoção e manutenção da diversidade cultural é condição essencial para o desenvolvimento sustentável em 

benefício das gerações atuais e futuras”; O Princípio do acesso equitativo “a uma rica e diversificada gama de 

expressões culturais provenientes de todo o mundo e o acesso das culturas aos meios de expressão e de difusão 

constituem importantes elementos para a valorização da diversidade cultural e o incentivo ao entendimento 

mútuo”; e o Princípio da abertura e do equilíbrio, cabendo aos Estados o dever de “ao adotarem medidas para 

favorecer a diversidade das expressões culturais [...] promover, de modo apropriado, a abertura a outras culturas 

do mundo [...]”. 
306 O artigo 10 que trata da educação e conscientização pública preconiza o seguinte: “as Partes deverão: (a) 

propiciar e desenvolver a compreensão da importância da proteção e promoção da diversidade das expressões 

culturais, por intermédio, entre outros, de programas de educação e maior sensibilização do público; (b) cooperar 
com outras Partes e organizações regionais e internacionais para alcançar o objetivo do presente artigo; (c) 

esforçar-se por incentivar a criatividade e fortalecer as capacidades de produção, mediante o estabelecimento de 

programas de educação, treinamento e intercâmbio na área das indústrias culturais. Tais medidas deverão ser 

aplicadas de modo a não terem impacto negativo sobre as formas tradicionais de produção”. 
307 De acordo com o artigo 11, devem as partes buscar reforçar a participação da sociedade, visto “o papel 

fundamental da sociedade civil na proteção e promoção da diversidade das expressões culturais”, cabendo ainda 

o dever de “encorajar a participação ativa da sociedade civil em seus esforços para alcançar os objetivos da 

presente Convenção”. 
308 Nos termos do artigo 13, “as Partes envidarão esforços para integrar a cultura nas suas políticas de 

desenvolvimento, em todos os níveis, a fim de criar condições propícias ao desenvolvimento sustentável e, nesse 

marco, fomentar os aspectos ligados à proteção e promoção da diversidade das expressões culturais”. 
309 O artigo 12 ao tratar da promoção da cooperação internacional, incumbe as partes do dever de buscar 

“fortalecer sua cooperação bilateral, regional e internacional, a fim de criar condições propícias à promoção da 

diversidade das expressões culturais”, especialmente, com vistas a: “(a) facilitar o diálogo entre as Partes sobre 

política cultural; (b) reforçar as capacidades estratégicas e de gestão do setor público nas instituições públicas 

culturais, mediante intercâmbios culturais profissionais e internacionais, bem como compartilhamento das 

melhores práticas; (c) reforçar as parcerias com a sociedade civil, organizações não-governamentais e setor 

privado, e entre essas entidades, para favorecer e promover a diversidade das expressões culturais; 8 (d) 

promover a utilização das novas tecnologias e encorajar parcerias para incrementar o compartilhamento de 

informações, aumentar a compreensão cultural e fomentar a diversidade das expressões culturais; (e) encorajar a 

celebração de acordos de co-produção e de codistribuição [sic]”. 
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fornecerem relatórios a cada quatro anos com as medidas que progressivamente tenham sido 

adotadas para a proteção e promoção das expressões culturais (artigo 9310).  

Diante do exposto, é possível observar na evolução cronológica uma proteção mais 

específica aos direitos culturais no âmbito internacional, pois ainda que seja o Estado 

considerado seu protetor principal, com o dever de garantir os meios necessários para o seu 

exercício pacífico e harmônico, como deve ocorrer com qualquer outro direito básico à 

pessoa, a partir do momento em que se reconhece a diversidade cultural como patrimônio 

comum da humanidade, a comunidade internacional adquire certo protagonismo e chama 

também para si a responsabilidade de também protegê-la311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
310 De acordo com o preconizado no artigo 9, que se refere ao intercâmbio de informações e transparência, 

caberá “as Partes: (a) fornecerão, a cada quatro anos, em seus relatórios à UNESCO, informação apropriada 

sobre as medidas adotadas para proteger e promover a diversidade das expressões culturais em seu território e no 

plano internacional; (b) designarão um ponto focal, responsável pelo compartilhamento de informações relativas 

à presente Convenção; (c) compartilharão e trocarão informações relativas à proteção e promoção da diversidade 

das expressões culturais”. 
311 SOUZA, Pedro Bastos de.  Op. cit., p.80-93. 
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3 OS FLUXOS MIGRATÓRIOS, A CRISE E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE: 

A DIVERSIDADE CULTURAL E SUAS IMPLICAÇÕES NO CENÁRIO DE 

DESLOCAMENTOS FORÇADOS 

 

No presente capítulo, será analisada a pluriculturalidade advinda, especialmente, da 

intensificação dos fluxos migratórios. Será ponderado, ainda, o conceito de diversidade e 

hibridismo cultural e a atual situação do refugiado na Pós-Modernidade, como uma minoria 

cultural estigmatizada. Por fim, será abordada a vulnerabilidade destes sujeitos em face dos 

choques culturais e, as consequências a que estão expostos a partir da implementação de 

políticas de exclusão e de segregação. 

 

3.1 DO HIBRIDISMO E DA DIVERSIDADE CULTURAL NO CENÁRIO DE 

DESLOCAMENTOS FORÇADOS 

 

Considerando que cultura é um elemento indissociável da humanidade, somado ao fato 

de que as diversas comunidades a nível nacional e internacional tendem a exercer e expressar 

múltiplas culturas, é forçoso reconhecer que o hibridismo e a diversidade cultural são fatos 

sociais consolidados, perceptíveis a partir da existência da ampla gama de culturas é “possível 

distinguir rapidamente a partir de observações etnográficas, mesmo se os contornos que 

delimitam uma determinada cultura se revelem mais difíceis de identificar do que, à primeira 

vista, poderia parecer” 312.  

Todavia, embora o ser humano, desde os primórdios da humanidade, tenha circulado 

pelo mundo, sendo os movimentos migratórios resultado de uma tendência natural313, a 

intensificação dos deslocamentos forçados é um agente fomentador dessa pluralidade cultural. 

Logo, a diversidade e a diferença têm sido colocadas em foco e se manifestado com 

magnitude314, por isso não há como não se adentrar ao paradigma existente nas discussões 

sobre o tema. 

Aliás, esse processo de integração transnacional tem impulsionado a construção de 

uma realidade social que apresenta “[...] modelos substanciais e de grandes mudanças em 

                                            
312 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (ONU). 

Op. cit., 2005b, p. 03. 
313 MALGESINI, Graciela; GIMÉNEZ, Carlos. Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e 

interculturalidad. Madrid: Catarata, 2000. 
314 LOPES, Ana Maria D’Ávila. Tolerar para coexistir, dialogar para conviver: desafios do multiculturalismo. 

JUBILUT, Liliana Lyra; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco; MAGALHÃES, José Luiz Quadros de 

(Coord.). Direito à diferença: aspectos teóricos e conceituais da proteção às minorias e aos grupos vulneráveis. 

São Paulo: Saraiva, 2013. 
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todos os aspectos que envolvem os seres humanos” 315, de tal forma que tem sido inevitável a 

reformulação e o aperfeiçoamento dos conceitos, valores e princípios relacionados às 

situações que anteriormente eram ignoradas, como é o caso das implicações culturais316. 

A diversidade cultural e o hibridismo cultural não são sinônimos, no entanto ambos 

são resultados da interação entre as diversas culturas, com hábitos, costumes, crenças e 

valores díspares. É importante frisar que nem sempre esse contato com uma cultura distinta 

dá-se de forma planejada, como ocorre na crise humanitária contemporânea, a qual tem 

levado um número significativo de refugiados a essa imersão de forma repentina317 e é dentro 

deste contexto que as interações culturais entre estes últimos e os nativos serão abordadas. 

A intensificação da mobilidade humana é um dos motivos que tem feito com que, nas 

últimas décadas, a diversidade cultural tenha adquirido dimensões sem precedentes, embora 

ainda seja um tema com poucos estudos aprofundados. Ressalta-se que a diversidade por si só 

comporta inúmeros elementos, por isso, assim como a cultura, não dispõe também de um 

conceito fechado, podendo tanto “[...] incorporar a produção de bens materiais, como dizer 

respeito à condição em que certos sujeitos vivem e de que modo atuam na sociedade e que se 

vinculam à condição física, étnica, sexual, de gênero, de religiosidade”, entre outros 

aspectos318. 

Ao longo da história da humanidade, nem sempre a diversidade cultural – apesar de 

estar presente de forma contínua – foi captada como um bem jurídico a ser tutelado e 

protegido pelo Direito. Pelo contrário, as maiores e mais graves violações aos direitos 

humanos tiveram como pano de fundo a diferença cultural, que era assim captada “[...] como 

elemento para aniquilar direitos” 319, em um processo de sobreposição de uma cultura sobre a 

outra. De tal modo que era a diversidade “visibilizada para conceber o “outro” como um ser 

menor em dignidade e direitos, ou em situações limites, um ser esvaziado mesmo de qualquer 

dignidade” 320, ou acesso ao próprio “direito a ter direitos” 321. 

                                            
315 ARRUDA, Andreia Aparecida D'oreira. Os Quilombolas: Democracia e culturalismo como respeito à 

diferença. Pouso Alegre: FDSM, 2013, p. 47. 
316 Ibidem. 
317 COSTA, Beatriz; DE SOUZA, Lívia. A CRISE MIGRATÓRIA SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS 
HUMANOS. UMA QUESTÃO DE ORDEM!. Nova Hileia - Revista Eletrônica de Direito Ambiental da 

Amazônia, v. 1, n. 1, p. 40-53, maio 2017. ISSN 2525-4537. Disponível em: 

<http://periodicos.uea.edu.br/index.php/novahileia/article/view/415>. Acesso em: 08 nov. 2017. 
318 CÔRREA, Rosa Lydia Teixeira. Cultura e diversidade. Curitiba: IBPEX, 2008, p. 99. 
319 PIOVESAN, Flávia. Igualdade, diferença e direitos humanos: perspectivas do constitucionalismo latino-

americano à luz dos sistemas global e regional de proteção. JUBILUT, Liliana Lyra; BAHIA, Alexandre 

Gustavo Melo Franco; MAGALHÃES, José Luiz Quadros de (coord.). Direito à diferença: aspectos teóricos e 

conceituais da proteção às minorias e aos grupos vulneráveis. São Paulo: Saraiva, 2013. 
320 Idem. 
321 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
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Com a ascensão dos direitos humanos, após a Segunda Guerra Mundial e a partir da 

Declaração Universal de Direitos Humanos, a diversidade cultural paulatinamente passou a 

ser objeto de discussões, de tal forma que deixou de ser tão somente um fato social, para ser 

tratada como uma questão social de primeira ordem, especialmente, porque nem sempre os 

estados, frente à variedade de códigos sociais e perspectivas existentes, mostram-se capazes 

de encontrar as respostas adequadas ou logram êxito em alocar a diversidade cultural a 

serviço do bem comum322. 

Essa dificuldade é compreensível à medida que se entende que falar em diversidade, 

etimologicamente, é abarcar a diferença, a dessemelhança, a divergência e até mesmo a 

contradição ou a oposição323, isto significa que ela simultaneamente “[...] se encontra ligada 

aos conceitos de pluralidade, multiplicidade, diferentes ângulos de visão ou de abordagem, 

heterogeneidade e variedade” 324, mas também “[...] pode ser encontrada na comunhão de 

contrários, na intersecção de diferenças, ou ainda, na tolerância mútua” 325, sendo dentro destas 

tensões que a pluralidade cultural revela sua face desafiadora. 

Por isso, diz-se que abordar a diversidade cultural é trabalhar com expressões opostas 

ou antagônicas, com particularidades ou com o que é singular e/ou intraduzível, congrega a 

“capacidade e o direito de diferir” 326 e, concomitantemente, com a expressão do que é 

comum ou universal, em um processo intricado e dialético, onde “[...] o pensamento 

complexo deve operar a rotação da parte ao todo, do todo à parte, do molecular ao molar, do 

molar ao molecular, do objetivo ao sujeito, do sujeito ao objeto” 327. 

Entretanto, é equivocada a ideia de que a diversidade cultural é composta por um 

conglomerado de diferentes culturas que convivem e se inter-relacionam de forma harmônica 

e cadenciada, na verdade tanto Jurema Machado328, como François de Bernard329 entendem 

que esta concepção é reflexo de uma postura romantizada e até mesmo ingênua que ainda 

persiste. Para José Márcio Barros, há que se compreender que a diversidade não se trata de 

                                            
322 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (ONU). 

Op. cit., 2005b, p. 03-04. 
323 FERREIRA, A. B. de H. Novo dicionário de língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 

602. 
324 MARTINAZZO, Celso José. Identidade humana: unidade e diversidade enquanto desafios para uma educação 

planetária. Revista Contexto & Educação, v. 25, n. 84, 2013, p. 43. 
325 Ibidem. 
326 BARROS, José Márcio. Cultura, diversidade e os desafios do desenvolvimento humano. BARROS, José 

Márcio. Diversidade Cultural: da proteção à promoção. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 17. 
327 MORIN, Edgar. O Método II: a vida da vida. Porto Alegre: Sulina, 2001, p. 233. 
328 MACHADO, Jurema. Promoção e proteção da diversidade cultural: o seu atual estágio. BARROS, José 

Márcio. Diversidade Cultural: da proteção à promoção. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.  
329 BERNARD, François de. A Convenção sobre a Diversidade Cultural espera para ser colocada em prática! . 

BARROS, José Márcio. Diversidade Cultural: da proteção à promoção. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 



79 

 

um fenômeno ou fato social natural, mas como ela mesma sugere, é cultural, ou seja, oriunda 

da constante permuta que ocorre entre diferentes sujeitos, grupos sociais e até mesmo 

instituições, traduzindo-se em um conjunto de opostos e contraditórios330, o que torna a 

sociedade como um todo, cada vez mais rica. 

Essa mudança de perspectiva faz com que a diversidade cultural passe a ser vista não 

apenas como um bem que se deve ser preservado, mas também um recurso de promoção 

necessária e cogente331. Assim, no ano de 2001 foi estruturada a Declaração Universal Sobre a 

Diversidade Cultural, oportunidade em que ocorreu o reconhecimento da diversidade cultural 

como patrimônio comum da humanidade, visto que assim como a diversidade biológica é 

essencial para a natureza, aquela é imprescindível para o gênero humano, à medida que 

promove a inovação, a criatividade e o intercâmbio, cuja defesa é tida como “um imperativo 

ético, inseparável do respeito à dignidade humana”, que “[...] implica o compromisso de 

respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, em particular os direitos das 

pessoas que pertencem a minorias e os dos povos autóctones” 332. 

Já em 2005, a Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, a 

Ciência e a Cultura, em sua 33ª reunião, adotou a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais, de onde é possível extrair que a diversidade cultural 

“[...] refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades 

encontram sua expressão”, sendo suas expressões “[...] transmitidas entre e dentro dos grupos 

e sociedades” e a manifestação não apenas ocorre “[...] nas variadas formas pelas quais se 

expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da humanidade”, mas também por 

meio “[...] dos diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição das 

expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados” 333. 

Pode-se dizer, sob este aspecto, que a valorização da diversidade cultural impinge o 

enaltecimento da pluralidade dos sujeitos, mostrando-se plenamente capaz para aumentar a 

gama de expectativas, perspectivas, bem como nutrir os valores e capacidades da pessoa. De 

acordo com Hannah Arendt, a pluralidade é condição humana, que se manifesta e é 

                                            
330 BARROS, José Márcio. Op. cit., p. 18. 
331 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (ONU). 

Op. cit., 2005b, p. 02. 
332 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (ONU). 

Declaração universal sobre a diversidade cultural. 2002. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/ 

0012/001271/127160por.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
333 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (ONU). 

Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. 2005a. Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/politicas5/-/asset_publisher/WORBGxCla6bB/content/convencao-sobre-a-protecao-

e-promocao-da-diversidade-das-expressoes-culturais/10913>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
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compreendida se a coletividade é capaz de garantir ao sujeito o direito de ação e seu discurso 

em espaço público, ou seja, “quem ele é” apenas se revela dentro do grupo no qual está 

inserido334.  

Consequentemente, é possível inferir que a proteção da pluralidade humana e da 

diversidade cultural implica na proteção da própria identidade do sujeito335, tendo em vista 

que o alicerce desta identidade é construído em parte por meio de subsídios obtidos ao longo 

da história cultural e dos referenciais coletivos336.  

Por isso, Agustí Nicolau Coll ao tratar da temática, considera a diversidade cultural 

como: 

[...] a expressão da vontade de ser, a configuração da realização de uma vida plena e 

em comunhão com toda a realidade. Nesse sentido, a defesa da diversidade cultural 

significa mais um profundo respeito àquilo que as pessoas e comunidades são do 

que uma obsessão pelo que se acredita que elas deveriam ser337. 

 

Desta maneira, a diversidade cultural impõe inúmeros desafios nas mais variadas 

esferas, sendo que um deles é exatamente o de assegurar a proteção ao ser humano em sua 

totalidade, não apenas com a implementação de políticas universalistas, que resguardem a 

igualdade formal, mas também políticas específicas endereçadas a grupos socialmente 

suscetíveis à exclusão, ou seja, urge a necessidade de implementação dos direitos humanos de 

forma efetivamente universal e indivisível, acrescida do valor da diversidade338. 

Feita as considerações a respeito da diversidade, cabe agora adentrar na análise do 

hibridismo cultural, cujo conceito ganha força nas Ciências Humanas a partir do período pós-

colonialista339. Nesta esteira, é possível encontrar a hibridização em vários momentos da 

história da humanidade, com destaque para o período de descolonização ocorrido na África, 

América Latina e Ásia, oportunidade em que houve uma intensificação dos fluxos migratórios 

advindos dos países colonizados, com destino aos países colonizadores (europeus), com a 

promoção de situações limites de tolerância cultural340.  

                                            
334 ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo.10 ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2007. 
335 COELHO, Teixeira. A cultura e seu contrário: cultura, arte e política pós-2001. São Paulo: Iluminuras, 

2008. 
336 ARRUDA, Andreia Aparecida D'oreira. Op. cit., p. 48. 
337 COLL, Agustí Nicolau. Propostas para uma diversidade cultural intercultural na era da globalização. 

São Paulo, Instituto Pólis, 2002, p. 40. 
338 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos: desafios da ordem internacional contemporânea. Revista Direitos 

humanos, v. 1, p. 15-37, 2006. 
339 KERN, Daniela. O conceito de hibridismo ontem e hoje: ruptura e contato. Revista Métis: história & 

cultura, v. 3, n. 6, 2004. 
340 BARBOSA, Joelma Carmo de Melo. Reassentamentos urbanos de imigrados palestinos no Brasil: um 

estudo de caso do “campo” de Brasília. Dissertação (Mestrado em Sociologia e Política). Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 
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Contemporaneamente, como pontua Peter Burke, o hibridismo cultural é considerado 

algo inevitável, dada a integração mundial e a intensificação dos deslocamentos humanos341, 

que tem propiciado a construção de uma sociedade que cada vez mais se distancia do “caso 

modelar do Estado nacional com uma população culturalmente homogênea” 342, dado o fato 

de que a pluralidade é uma característica que tem se sobressaído socialmente, a partir da 

multiplicidade de formas culturais343. 

Por outro lado, conforme Homi Bhabha ressalva, a hibridização: 

 

[...] não é algo que apenas existe por aí, não é algo a ser encontrado num objeto ou 

em alguma identidade mítica ‘híbrida’– trata-se de um modo de conhecimento, um 

processo para entender ou perceber o movimento de trânsito ou de transição 

ambíguo e tenso que necessariamente acompanha qualquer tipo de transformação 

social sem a promessa de clausura celebratória, sem a transcendência das condições 

complexas, conflitantes, que acompanham o ato de tradução cultural344. 

 

O hibridismo é tido como um processo de cunho social que decorre do contato dos 

indivíduos com culturas díspares e, que existe desde os primeiros deslocamentos humanos345. 

Pode-se dizer que a diversidade cultural precede a hibridização, visto que esse processo se dá 

a partir da convivência entre diferentes culturas, onde alguns elementos que as compõem 

acabam interpenetrando-se e são assim reinventados, assumindo por vezes significados 

distintos346. 

Para Robert Young, o hibridismo é resultado da contraposição entre igualdade e 

alteridade, onde há a transformação da “[...] diferença em igualdade, e a igualdade em 

diferença, mas de forma tal que a igualdade não seja mais o mesmo, e o diferente não mais 

simplesmente o diferente” 347, implica em quebra e agrupamento de forma simultânea e no 

mesmo lugar da “diferença e igualdade numa aparentemente impossível simultaneidade” 348. 

A sua atuação ocorre em duas dimensões: organicamente, “[...] hegemonizando, criando 

                                            
341 BURKE, Peter. Hibridismo Cultural. São Leopoldo: Unisinos, 2003. 
342 HABERMAS, Jünger. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002a, p. 134. 
343 Ibidem. 
344 BHABHA, H. Minority Culture and Creative Anxiety. Disponível em: 

<http://www.britishcouncil.org\studi es\reinventing_britain\bhabha>. Acesso em: 18 set. 2017. 
345 VIEIRA, Amitza Torres. Hibridismo de papéis na prática profissional: análise de uma audiência no juizado 

especial criminal. NASCIMENTO, Luciana; LOBO, Andrea Maria Favilla. Mosaicos da cultura brasileira. Rio 

de Janeiro: Letra Capital, 2012.  
346 SILVA, Leon Cardoso da. Literatura popular: da historiografia literária ao ensino em escolas da roça. 

Jacobina: Clube de Autores, 2011.  
347 YOUNG, Robert J.C. O Desejo colonial. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 32. 
348 Ibidem. 
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novos espaços, estruturas, cenas”, bem como intencionalmente “[...] diasporizando, intervindo 

como uma forma de subversão, tradução, transformação”  349. 

As culturas envolvidas ultrapassam a linha limite entre uma e outra e, assim há então 

uma nova formação cultural que leva em conta as influências, as características e os múltiplos 

aspectos, seu alicerce é diverso e não com uma origem singular, unilateral e/ou fechada350. A 

hibridização corresponde ao esforço de reconciliação entre o velho e o novo, por meio da 

mistura, combinação ou transformação351, é fato que comprova que são as culturas 

construções e as tradições, por sua vez, invenções, de tal forma que quando em contato 

cunham novas construções desterritorializadas, formando ambientes transnacionais e/ou 

transculturais352. 

Neste sentido, Teixeira Coelho, ao conceituar o verbete “culturas híbridas”, coloca 

que:  

 

[...] a hibridização refere-se ao modo pelo qual modos culturais ou partes desses 

modos se separam de seus contextos de origem e se recombinam com outros modos 

ou partes de modos de outra origem, configurando, no processo, novas práticas [...], 

não é mero fenômeno de superfície que consiste na mesclagem, por mútua 

exposição, de modos culturais distintos ou antagônicos. Produz-se de fato, 

primordialmente, em sua expressão radical, graças à mediação de elementos híbridos 

(orientados ao mesmo tempo para o racional e o afetivo, o lógico e o alógico, o 

eidético e o biótipo, o latente e o patente) que, por transdução, constituem os novos 

sentidos num processo dinâmico e continuado353. 

 

Há que se considerar que, sob um viés político, o hibridismo cultural constitui um 

modo de agir, incluindo tanto a ação propriamente dita, bem como o discurso, e um modo de 

construir, procedendo em uma série de artefatos culturais consumidos pelas pessoas, que em 

determinados contextos pode representar a vitória sobre o opressor ou a derrota do 

oprimido354.  

Na crítica literária, são feitas análises que “[...] buscam identificar, tanto o “lugar” de 

quem fala (o discurso do colonizador e o do colonizado) quanto o que se deseja provocar com 

o discurso ” 355, desde o aumento de poder, a resistência ou o fortalecimento/enfraquecimento 

                                            
349 YOUNG, Robert J.C. O Desejo colonial. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 30. 
350 ARAÚJO, Nerivaldo Alves. Navegando pela liquidez das narrativas orais nas margens do velho chico. Anais 

do Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador: Faculdade de Comunicação/UFBA, 2010, 

p. 59. 
351 RUSHDIE, S. Imaginary Homelands. Londres: Grantas Books, 1991, p. 394. 
352 BHABHA, H. O Local da Cultura. Trad. Eliana L.L. Reis, Gláucia R.Gonçalves e Myriam Ávila. Belo 

Horizonte: Editora da UFMG, 1998, p.197. 
353 COELHO, Teixeira. Culturas híbridas. COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural: cultura e 

imaginário. São Paulo: Fapesp; Iluminuras, 1997, p. 125-126. 
354 KERN, Daniela. Op. cit., p. 57. 
355 Ibidem. 
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de identidades e, nas artes “[...] a mistura de técnicas, materiais e gêneros artísticos díspares é, 

via de regra, entendida como intencionalmente contestadoras” às culturas hegemônicas356. 

Assim, o hibridismo cultural pode ou não ser benéfico, conforme a perspectiva pela 

qual é analisado357, pois embora seja fenômeno de transformação e adaptação às demandas 

sociais, capaz de garantir a sobrevivência de culturas minoritárias juntamente com as 

predominantes por meio da inovação, ele não descarta a compreensão sobre as relações de 

poder, hierarquização e subordinação social, visto que nem sempre as negociações ocorrem de 

maneira igualitária. De tal forma, que:  

 

[...] a produção do pertencimento, da alteridade e da desigualdade não são processos 

excludentes, nem acabados, ao contrário, são interdependentes, construídos 

mutuamente e de modo contínuo, implicados pelas experiências individuais e 

coletivas358. 

 

Como visto, o fenômeno da migração é um fenômeno complexo e com implicações 

multisetoriais, muitas vezes causa e consequência de diversas formas de conflitos e 

desordens359. Por outro lado, há que se reconhecer que a intensificação do fluxo de pessoas, 

principalmente, aquelas que são compelidas a buscarem refúgio em outros países é um fato 

inevitável, que tem propiciado a construção de uma espécie de mosaico composto por uma 

multiplicidade de culturas em um mesmo espaço geográfico. 

Essa integração global e o constante contato entre culturas díspares têm de forma 

paradigmática, levado à rediscussão e ressignificação de alguns conceitos até então 

consolidados, tais como: a ideia de Estado, de nação e do próprio indivíduo. No que se refere 

à perspectiva estatal, como o próprio Jünger Habermas ponderou ao tratar do pós-

colonialismo, mesmo sendo considerado soberano, a integração não mais permite que o 

Estado exerça uma autonomia absoluta, sendo que a sua soberania tem assim sido relativizada 

e suas fronteiras permeabilizadas360, criando-se um panorama transnacional, 

desterritorializado, melhor representada por uma espécie de conjuntura mosaica denominada 

como “constelação pós-colonial”361362. 

                                            
356 KERN, Daniela. Op. cit., p. 57. 
357 HALL, Stuart. Op. cit., 2005. 
358 ALARIO ENNES, Marcelo; MARCON, Frank. Das identidades aos processos identitários: repensando 

conexões entre cultura e poder. Revista Sociologias, v. 16, n. 35, 2014. 
359 CASTLES, S.; MILLER, M. J. The age of migration: international population movements in the modern 

world. London: Macmillan Press, 1998. 
360 HABERMAS, Jünger. Identidades nacionales y postnacionales. Trad. Manuel Jiménez Redondo. Madrid: 

Tecnos, 1989. 
361 O termo “constelação pós-colonial”, de acordo com Sérgio Costa, remete “à situação contemporânea, na qual 

boa parte dos processos políticos, econômicos e sociais deixa de ter nas fronteiras geográficas de um Estado-
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Denota-se uma “[...] dinâmica social e política caracterizada pela perda de centralidade 

do Estado-nação e a emergência de novas linhas de conflito envolvendo atores e problemas 

que não podem ser ordenados no âmbito nacional” 363, em que deixa de ser o Estado a única 

referência social, e passa então a dividir seu papel com organismos internacionais, a lidar com 

empresas transnacionais e cidadãos globais364, em uma realidade que desafia a sua própria 

natureza estrutural. 

O autor pondera que essa instabilidade não impacta tão somente nas funções jurídicas 

e administrativas do Estado, mas quase (senão todos) os âmbitos que o constituem, tais como 

a soberania territorial e política, a própria democracia e a identidade coletiva, onde a questão 

migratória apenas reforça o fato de que para um Estado “[...] que se encontra limitado na sua 

capacidade de ação e inseguro no que toca à sua identidade coletiva, torna-se ainda mais 

difícil cumprir com a necessidade de legitimação” 365, o que resulta em reações desmedidas, 

colocando em evidência o embate da consolidação dos direitos humanos e a reafirmação do 

poder soberano estatal366. 

O cenário em questão tem forçado sujeito a se submeter diuturnamente ao processo de 

construção e reconstrução de sua identidade, bem como levado à construção de novos arranjos 

identitários no tempo e no espaço, em um processo de adaptação e complementariedade, que 

obriga: 

 

[...] o indivíduo a redefinir-se, a adaptarem-se num processo de circulação de 

símbolos, mensagens. Estar longe obriga à produção identitária, à memória e à busca 

de raízes. Por vezes, para o imigrante o abandono do seu país de origem provoca um 

sentimento de perda de identidade e do seu espaço cultural de origem. Existirá 

sempre um confronto íntimo entre a identidade/cultura onde nasceu e viveu. A sua 
identidade é complexa, pois ao aderir aos costumes, tradições do país de 

acolhimento vai sempre interferir no seu modo de ser e estar e provocar alterações 

                                                                                                                                        
nação a delimitação de seu escopo de ação e abrangência. Poderia objetar se aqui que a autocrítica da teoria 

social sobre a sua fixação nas fronteiras nacionais não é novidade, existe pelo menos desde o início da década de 

setenta [...]. Enquanto as autocríticas anteriores da teoria social supunham um avanço continuado da 

diferenciação funcional, o movimento presente leva em conta a diversidade dos processos de transformação, 

estabelecendo-se correlações, interações e categorias comparativas efetivas, quer dizer, não aquelas que 
simplesmente descrevem a supressão do desconhecido (o tradicional, o não ocidental) pelo conhecido (o 

moderno)”. COSTA, Sérgio. As ciências sociais e a constelação pós-nacional: Habermas, Beck e os estudos pós-

coloniais. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 59, 2001, p. 67. 
362 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós nacional: ensaios políticos. São Paulo: Littera Mundi, 2002b. 
363 COSTA, Sérgio. Op. cit., p. 68.  
364 BARBOSA, Joelma Carmo de Melo. Op. cit., p. 46.  
365 HABERMAS, Jünger. Op. cit., 2002b, p. 102. 
366 ARAÚJO, Natália Medina. Estado Moderno e permeabilidade de fronteiras na história do Direito 

internacional: a liberdade de migrar e seus limites. 2017. 214 f. Tese (Doutorado em Direito). Universidade de 

Brasília, Brasília, 2017. 
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positivas, mas por outro lado também pode ser visto como uma traição às suas 

origens dependendo de pessoa para pessoa367. 

 

O refugiado no transcurso entre o país de origem e o país receptor carrega parte da 

cultura nacional que lhe pertence, visto que é forçado a abandonar vários elementos que o 

identificam na busca pela sobrevivência, promove assim ainda que inconscientemente a 

diversidade cultural no país de trânsito e, principalmente, no de destino, por vezes, desafiando 

a identidade coletiva da população nativa e provocando tensões e conflitos socioculturais, em 

razão do equivocado “[...] medo de uma invasão migratória, os riscos de desemprego para os 

trabalhadores autóctones, a perda da identidade nacional e, até o espetro do terrorismo” 368. 

Segundo Alain Touraine, o modelo de sociedade nacional, considerada como ideal, 

com seus atributos e com seus defeitos acabou enfraquecendo-se, sendo que seu processo de 

decadência se deve ao fato de não raramente ter adotado uma postura nacionalista mais hostil, 

com o fito de conservar o controle da modernização econômica e das identidades coletivas369, 

representado por fatores externos, com destaque para o declínio do social, a violência 

generalizada que rejeita valores sociais constituídos no período industrial e a consolidação de 

novas reivindicações culturais, como apelo ao sujeito pessoal e como reivindicação por 

direitos coletivos, que na sua maioria se referem aos direitos culturais370. 

Nesse contexto crítico, embora não exista mais uma cultura pura e homogênea, já que 

até mesmo a ideia de nação hoje tem no bojo a própria diversidade interna, ainda assim são 

várias as tentativas de reconstrução de identidades purificadas, tradicionais e imunes tanto às 

influencias da diversidade, como ao possível processo de hibridização que ela pode 

desencadear, um exemplo disso é o ressurgimento do nacionalismo europeu ocidental e o 

fortalecimento do fundamentalismo religioso oriental, considerados espécies de revival do 

nacionalismo particularista371. 

Assim, o que está em crise é a “[...] dominação das categorias políticas sobre as 

categorias sociais, portanto, da unidade sobre a diversidade” 372 e, há assim uma resistência 

dos países quanto à integração dos refugiados, por exemplo, pois muito mais do que a 

                                            
367 CALDEIRA, Patrícia Alexandra Marcos. A imigração em Portugal: o português, língua de acolhimento e as 
problemáticas da identidade linguística e cultural. Dissertação (Mestrado em Língua e Cultura Portuguesa). 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2012. 
368 MARINUCCI, Roberto; MILESI, Rosita. Migrações Internacionais Contemporâneas. 2011. Disponível 

em: <http://www.ufjf.br/pur/files/2011/04/MIGRA%C3%87%C3%83O-NO-MUNDO.pdf>. Acesso em: 09 ago. 

2017. 
369 TOURAINE, Alain., Poderemos viver juntos?: iguais e diferentes. Petrópolis, Vozes, 1998, p. 195. 
370 TOURAINE, Alain. Um novo paradigma: para compreender o mundo de hoje. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 

23. 
371 HALL, Stuart. Op. cit., 2005, p. 270. 
372 Ibidem. 
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diferença propriamente dita, também representam o gatilho para um possível hibridismo 

cultural, o que justifica o medo generalizado em detrimento das migrações de um modo geral 

e, como se verá ainda neste capítulo, serve de pano de fundo para as colisões culturais e as 

sucessivas violações e negações às quais os refugiados são submetidos diuturnamente. 

 

3.2 DO REFUGIADO COMO MINORIA CULTURAL E SUA ESTIGMATIZAÇÃO NA 

PÓS-MODERNIDADE 

 

No decorrer do tempo, inúmeros instrumentos jurídicos foram elaborados no âmbito 

internacional, voltados para a proteção de direitos culturais, incluindo aqui o direito à 

identidade, o direito à diferença ou à diversidade, sendo possível até mesmo observar certa 

evolução no que tange ao trato da questão, isso porque da análise do arcabouço jurídico 

vigente, denota-se que parte da menção genérica feita na Declaração Universal de Direitos 

Humanos, volta-se para uma proteção mais específica e consonante com a diversidade 

cultural, com foco especialmente nas minorias culturais. 

Observa-se que o termo “minoria” não se encontra fundamentalmente atrelado à 

perspectiva numérica, na verdade a sua concepção é hoje muito mais ampla e também 

polêmica, e sua criação é atribuída ao ramo do Direito Internacional Público373, visto que o 

primeiro tratado a respeito do tema foi concluído na Polônia em 1919.  

Em uma rápida digressão, é possível compreender a transformação pela qual passou a 

definição de “minoria”, elemento fundamental para compreender o paradigma conceitual. 

Pontua-se que a preocupação jurídica com os grupos minoritários ganha força com o fim da 

Primeira Guerra Mundial374, de tal forma que apenas neste período foram realizados cerca de 

dezessete atos internacionais, sendo dezesseis deles específicos as questões que envolviam a 

Europa e um para o Iraque375, todos eles evidenciando a cautela para com as minorias raciais, 

linguísticas e religiosas376.  

                                            
373 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 14 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2002, p. 917. 
374 De acordo com Michelle Gueraldi e Joelson Dias, neste período a Corte Permanente de Justiça Internacional 
(hoje sucedida pela Corte Internacional de Justiça) emitiu um parecer em que definiu “minoria” como a 

“coletividade de pessoas vivendo em um país ou localidade, tendo uma raça, uma religião, uma língua e 

tradições próprias, e unidas pela identidade desta raça, desta religião, desta língua e destas tradições com um 

sentimento de solidariedade, visando conservar suas tradições, manter seu culto, assegurar a instrução e 

educação de seus filhos conforme o genie  de sua raça e se assistir mutuamente”. Cf: GUERALDI, Michelle. 

DIAS, Joelson. Em busca do Éden: Tráfico de pessoas e direitos humanos, experiência brasileira. São Paulo: 

Max Limonad, 2014. 
375 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit., p. 917. 
376 GUERALDI, Michelle. DIAS, Joelson. Em busca do Éden: Tráfico de pessoas e direitos humanos, 

experiência brasileira. São Paulo: Max Limonad, 2014. 
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Todavia, de acordo com Michelle Gueraldi e Joelson Dias, foi após a Segunda Guerra 

Mundial que a proteção aos grupos minoritários foi significativamente universalizada377, com 

certo esforço no âmbito internacional para estabelecer critérios para o enquadramento destes 

sujeitos e, do qual se sobressaiu quatro “marcos temporais” 378.  

O primeiro marco temporal é 1949, quando após inúmeras discussões a respeito do 

tema enfim a Organização das Nações Unidas (ONU) atrelou o conceito de “minoria” à forma 

de surgimento desses grupos, entendia-se assim, que a minoria poderia ser formada a partir da 

formação dos Estados-nação379. Segundo Celso D. Albuquerque Mello, tal critério embasava 

três situações de constituição de grupos minoritários, seriam eles: (1) se anteriormente era 

uma nação independente em um Estado; (2) se separada de um Estado e anexada a outro ou 

um grupo regional que não tenha sido assimilado pelo grupo social dominante; e (3) que se 

mantenha unido por sentimento de solidariedade a este último380. 

O segundo marco temporal é 1952, onde a Organização das Nações Unidas (ONU) 

elaborou uma lista de requisitos, mais elaborados que os anteriores, imprescindíveis ao 

enquadramento de um grupo a categoria de minoria381.  Assim, para se falar em minoria, era 

necessária a “existência entre os súditos de numerosos Estados de grupos de populações 

distintas [...] apresentando tradições ou características étnicas, religiosas ou linguísticas 

diferentes das do resto da população” que deveriam ser colocadas a salvo no plano nacional 

e/ou internacional, bem como “[...] a existência de um fator especial” que demonstrasse a 

necessidade de que o grupo minoritário necessitasse de proteção (sua não dominância) 382.  

Outrossim, para a concessão dessa proteção, um outro critério que deveria ser 

sopesado, diz respeito a adequação das tradições ou hábitos que a minoria pretenderia 

conservar; com  vistas aos direitos humanos e a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, esse   processo poderia oferecer do mesmo modo o “[...] risco de adotar as medidas 

podendo conduzir a abusos no meio das minorias, cujas aspirações espontâneas a uma vida 

tranquila de cidadãos satisfeitos, súditos de um Estado dado, poderiam ser perturbadas [...]” . 

Deveria ser considerada também, assim como as dificuldades que produziriam os anseios ao 

estatuto de minoria, a inviabilidade diante da possibilidade de se “[...] criar grupos tão pouco 

                                            
377 GUERALDI, Michelle. DIAS, Joelson. Op. cit., 2014. 
378 MIZUTANI, Larissa Caetano. Ser ou não ser minoria: um estudo sobre a categoria minoria e seu lugar de 

reconhecimento pelo Poder Judiciário brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de Brasília. 

Brasília, 2012, p. 27. 
379 Ibidem. 
380 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit., p. 920-921. 
381 MIZUTANI, Larissa Caetano. Op. cit., 2012. 
382 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit., p. 920-921. 
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importantes que a outorga a estes grupos um tratamento especial poderia, por exemplo, onerar 

os recursos do Estado de uma carga sem proporção com o seu objeto” 383. 

Dos critérios acima delineados, é possível inferir que está contida em seu bojo a ideia 

de adequação dos Estados-nação tal como o do primeiro marco, em sua essência o 

reconhecimento do status de minoria ficava condicionado aos interesses estatais, ou seja, além 

dos caracteres específicos que tais grupos deveriam reunir como o de não dominação e o 

aspecto numérico mostravam-se imprescindível no caso em questão, que a vida dos cidadãos 

satisfeitos não fosse ameaçada, ou os gastos para colocar a salvo o grupo minoritário não 

implicasse em gastos inconvenientes, evidenciando a pouca importância que lhe era destinada. 

Já o terceiro marco temporal é 1977, que serve de balizador para uma mudança 

drástica no conceito de minoria384. Isso porque, é neste ano que o relator especial Francesco 

Capotorti da Subcomissão para a Prevenção e Proteção das Minorias, sintetiza um conceito 

mais abrangente. Assim, minoria passa então a ser “[...] um grupo numericamente inferior ao 

resto da população de um Estado, em posição não dominante, cujos membros – sendo 

nacionais desse Estado – possuem características étnicas, religiosas ou linguísticas diferentes” 

385 (tradução livre do inglês), em relação ao restante da população e, que concomitantemente 

demonstrem, ainda que implicitamente, um sentimento de solidariedade voltado à preservação 

da sua cultura, costumes e tradições386. 

Do conceito retro mencionado, logicamente, alguns critérios se sobressaem e são então 

imprescindíveis para que determinado grupo seja considerado como uma minoria, a partir 

desta nova vertente: o primeiro é a não dominância, ou seja, é necessária a subjugação de um 

grupo a outro; já o segundo está ligado à subjetividade, isto é, o sentido de solidariedade que 

na prática traduz-se na manifestação da vontade destes sujeitos em manter os hábitos e 

tradições culturais que os identifica, o grupo deve querer a sua mantença; o terceiro 

corresponde ao aspecto numérico, onde a minoria deve ser numericamente inferior à 

população restante e o quarto seria a nacionalidade, ou seja, esse grupo minoritário deveria 

deter a cidadania daquele Estado387. 

                                            
383 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit., p. 920-921.  
384 MIZUTANI, Larissa Caetano. Op. cit., 2012. 
385 Versão original: “A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a nondominant 

position, whose members – being national of the State – possess ethnic, religious or linguistic caracteristics 

differing from those of the resto of the population and slow, if olny implicitly, a sense of solidarity, directed 

towards preserving their culture, traditions,religion or language”. 
386CAPOTORTI, Francesco. Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic 

Minoritie. United Nations, 1979. 
387 MORENO, Jamile Coelho. Conceito de minorias e discriminação. Direito e Humanidades, n. 17, 2010. 

Disponível em: <http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_direito/article/viewFile/888/740>. Acesso em: 02 nov. 
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O quarto marco temporal é 1993388, quando principalmente com fulcro no Pacto de 

Direitos Civis e Políticos (1966)389, foi então aprovada a Declaração sobre os Direitos das 

Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas ou Linguísticas, onde em 

seu artigo 3, no item 1 estabeleceu enfim que:  

 

[...] as pessoas pertencentes a minorias poderão exercer os seus direitos, 
nomeadamente os enunciados na presente Declaração, individualmente bem como 

em conjunto com os demais membros do seu grupo, sem qualquer discriminação. 

 

Este último, não se trata especificamente de um conceito, mas sua relevância está no 

fato de que a Declaração foi elaborada em consonância com as tradições individualistas que 

predominam na esfera de direitos em âmbito internacional, contudo, ainda que seja o 

indivíduo o sujeito de direito, como está contido expressamente em seu texto, o exercício do 

direito somente é possível a partir da coletividade, há um “usufruto coletivo”, à qual a pessoa 

está vinculada390. 

Doutrinariamente, são inúmeros os conceitos encontrados para o termo “minoria”, cuja 

variante está na lista de critérios formulada por cada autor com o fito de contemplar de forma 

precisa os grupos minoritários. Há quem trabalhe com uma definição bem restritiva e pontual, 

como é o caso de José M. Contreras Mazarío391, onde a minoria é constituída por um grupo de 

pessoas numericamente inferior e não dominante em relação aos outros integrantes da 

comunidade, que não apenas congrega características que os colocam em evidência frente ao 

restante da população (étnicas, culturais religiosas ou linguísticas) e que pretendem preservar, 

mas que também residam com caráter permanente no território de um Estado392. 

No mesmo sentido, o conceito de minoria elaborado por Norbert Rouland é ainda mais 

taxativo, à medida que o termo minoria “[...] é consubstancial à ideia de Estado e refere-se 

apenas a grupos nacionais que, no seio de uma população dominante, possuem e procuram 

                                            
388 MIZUTANI, Larissa Caetano. Op. cit., 2012. 
389 Tal declaração prevê em seu artigo 27 que “nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou 

lingüísticas [sic], as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, 

conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria 
religião e usar sua própria língua”. 
390 MIZUTANI, Larissa Caetano. Op. cit., 30. 
391 Originalmente, José M. Contreras Mazarío diz que “una minoría étnica, religiosa o lingüística es un grupo 

de personas que residen con carácter permanente en el territorio de un Estado, numericamente inferior y no 

dominante en relación con el resto de la población, cuyas características étnicas, culturales, religiosas o 

lingüisticas, diferentes a las de la mayoría o a las del resto de la población, se pretendem mantener, conservar y 

promocionar para el futuro, aunque sea implicitamente, de manera colectiva y solidaria”. 
392 MAZARÍO, José Maria Contreras. Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorias Religiosas: de la 

tolerância a la interculturalidad. Tirant monografías. España, Universidad de Sevilla Pablo D’Olavide, 1997, p. 

207. 
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preservar características étnicas, religiosas ou linguísticas próprias” 393, excluindo-se neste 

contexto grupos étnico-culturais que não ostentem a cidadania em questão. 

De forma mais abrangente, Élida Séguin, por exemplo, entende que critérios étnicos, 

linguísticos e culturais não são suficientes para conceituar minorias, a jurista considera como 

minoria o grupo de sujeitos com um contingente numericamente inferior à população 

predominante do país, “destacados por uma característica que os distingue dos outros 

habitantes do país” 394, que deverão ser consideradas dentro das conquistas sociais 

modernas395. 

Do mesmo modo, Claudia R. Lahni e Maria Aparecida C. Figueiredo trabalham com a 

vertente de que minoria não se restringe a um grupo ou uma multidão, afastando aqui os 

aspectos numéricos, no seu entendimento consiste no conglomerado de sujeitos que 

comungam de ideais étnicos-políticos, em detrimento de uma hegemonia dominante, que são 

originárias de períodos de conflito e tensões no cenário social oriundas da própria 

diversidade396, que cria pontos de fricção e contrapõe o sentimento de pertença e 

reconhecimento social, o qual será aqui considerado. 

Observa-se, neste sentido, que contemporaneamente não existe uma definição 

universal, sendo que etimologicamente ainda tem sido utilizada para designar um grupo 

numericamente inferior, “[...] a parte menos numerosa de uma corporação deliberativa” ou 

aquela que “[...] sustenta ideias contrárias as do maior número” 397.  

Todavia, ainda que o conceito de minoria possa estar conexo ao aspecto quantitativo, 

há certo consenso de que este está mais relacionado à questão da diversidade e da 

subordinação ou sujeição de um grupo (que compartilha hábitos ou congrega características 

semelhantes) em determinado aspecto, seja ele de ordem socioeconômica, sexual, política ou 

cultural a uma maioria, um grupo dominante ou majoritário398. 

Essa sujeição impede que os membros dos grupos minoritários tenham condições de se 

fundirem à população homogênea, de a ela plenamente se integrarem e se adaptarem à esfera 

                                            
393 ROULAND, Norbert (org); PIERRE-CAPS, Stéphane; POUMARÈDE, Jacques. Direito das minorias e dos 

povos autóctones. Trad. Ane Lize Spaltemberg. Brasília: Universidade de Brasília, 2004, p. 37. 
394 SÉGUIN, Elida. Minorias e grupos vulneráveis: uma abordagem jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 

09. 
395 Ibidem. 
396 LAHNI, Cláudia Regina; FIGUEIREDO, Maria Aparecida Costa. O negro na TV visto por jovens 

afrodescendentes. In: SILVEIRA, Iluska Coutinho Potiguara Mendes da; et. al. Comunicação e cultura visual. 

Rio de Janeiro: E-papers, 2008.   
397 BARRETO, Daniela Lima. Vulnerabilidade, igualdade e constituição. COELHO NETO, Ubirajara (org.). 

Temas de Direito Constitucional: estudos em homenagem ao Prof. Osório de Araújo Ramos Filho. Aracaju: 

Ubirajara Coelho Neto, 2012. 
398 GUERALDI, Michelle. DIAS, Joelson. Op. cit. 
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social, política e jurídica. Sendo que são diversas peculiaridades que podem obstar o processo 

de reconhecimento das minorias, de tal forma que “[...] o conteúdo semântico da denominação 

“minoria” somente pode ser obtido contextualmente, ou seja, o que é minoria numa sociedade 

poderá não sê-lo em outras” 399 e, por isso a classificação jurídica de uma minoria não leva em 

conta o sujeito por si só, a análise prende-se muito mais à posição jurídica a qual ocupa dentro 

da coletividade400. 

Há de fato uma diversificação do elemento de coesão entre os integrantes dos grupos 

minoritários, o que levou ao reconhecimento de formas de opressão social que até então não 

desfrutavam de atenção, consequentemente, houve a ampliação do termo “minoria” 401 que 

toma forma dentro da contextualidade social.  

Mas, os critérios elaborados nos marcos temporais supramencionados não foram 

integralmente extirpados, na verdade foram reformulados e não mais desfrutam de 

exclusividade, mas de certa forma passaram a se complementar nesse processo de 

identificação de grupos minoritários, podendo ou não ser utilizados de forma cumulativa402. 

Considerando que as minorias tendem a, de um modo geral, serem oprimidas, 

discriminadas e se encontrarem em um estado de vulnerabilidade social, há quem a elas se 

refira como grupos vulneráveis, mas tem se solidificado no tempo o entendimento de que tais 

definições embora possam estar correlatas, não são consideradas sinônimas.  

Nesta linha, Dirceu Pereira Siqueira e Lorenna R. Barbosa Castro ao buscarem 

diferenciar tais categorias afirmam que nos grupos vulneráveis “[...] não há uma identidade, 

um traço em comum entre os indivíduos como fator que os atraem; são grupos compostos 

pela sociedade de uma maneira geral”403 e, que se encontram suscetíveis de serem ultrajados 

ou vitimados. Enquanto minorias possuem ao menos “[...] um traço cultural comum presente 

em todos os indivíduos, originando grupos específicos, são sujeitos ligados entre si, daí a 

denominação “minoria” [como especificação]” 404. 

É possível perceber assim que, embora, tanto um como o outro sejam grupos 

dominados o objetivo destes grupos diverge consideravelmente, visto que as minorias tendem 

a se articularem em movimentos sociais com o objetivo de serem reconhecidas e terem 

                                            
399 OLIVEIRA, Bruno Pinotti Garcia; LAZARI, Rafael de. Manual de direitos humanos. 3. ed. Salvador: 

Editora JusPodvim, 2017, p. 55. 
400 MIZUTANI, Larissa Caetano. Op. cit., 59. 
401 Idem. 
402 MELO, Victor Andrade de. Lazer e minorias sociais. São Paulo: Ibrasa, 2003. 
403 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; CASTRO, Lorenna Roberta Barbosa. Minorias e grupos vulneráveis: a questão 

terminológica como fator preponderante para uma real inclusão social. Revista Direitos Sociais e Políticas 

Públicas (UNIFAFIBE), v. 5, n. 1, 2017, p. 110. 
404 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; CASTRO, Lorenna Roberta Barbosa. Op. cit., 2017, p. 110. 
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assegurado o direito de participação ativa nas decisões políticas, já os grupos vulneráveis 

buscam de um modo geral a aceitação social405. Em contrapartida, nada impede também que 

“minorias sejam integradas ao gênero grupos vulneráveis” 406, isto significa que minorias e 

grupos vulneráveis específicos, são espécies do gênero grupos vulneráveis em sentido amplo, 

seria este mais um elemento diferenciador407. 

No que tange à sua natureza ou essência, denota-se ainda que os grupos vulneráveis 

integrem a sociedade e até mesmo ostentem a cidadania tal como os grupos dominantes, pois 

não se encontram totalmente inseridos e costumeiramente não são aceitos pela coletividade, 

fator que tende a obstar o exercício de direitos básicos.  

Todavia, nos “grupos vulneráveis não se cultua o seu fator de discrímen” 408, o que 

ocorre com as minorias, onde há uma resistência exatamente para seu reconhecimento e 

salvaguarda dos elementos que dão base para a discriminação, por serem em regra traços 

basilares de sua identidade409.  

No contexto social hodierno, as minorias são uma realidade inegável, especialmente, 

em razão da intensificação da mobilidade humana, fenômeno até mesmo considerado marco 

da era pós-moderna e, como acentua Zygmunt Bauman, da forma como a sociedade hoje se 

encontra organizada, as “[...] coisas estão e prometem continuar por muito tempo, é 

improvável que a migração em massa venha a se interromper, seja pela falta de estímulo, seja 

pela crescente engenhosidade das tentativas de sustá-la” 410.  

O cenário da modernidade citado pelo mesmo autor tem de certo modo, se repetido à 

medida que massas populacionais talvez incalculáveis tenham ao longo dos últimos anos, 

circulado pelo planeta, “deixando seus países nativos, que não ofereciam condições de 

sobrevivência”, com destino a terras estrangeiras que ao menos em tese pode lhes oferecer 

senão melhor sorte, ao menos a segurança necessária411. 

É importante frisar, que existem diversas espécies de minorias de acordo com a sua 

especificação, fala-se assim, em minorias religiosas, grupos que professam crenças e/ou 

práticas religiosas que divergem da maioria; em minorias linguísticas, composta por 

                                            
405 BRANDI, Ana Carolina Dias; CAMARGO, Nilton Marcelo de. Minorias e grupos vulneráveis, 

multiculturalismo e justiça social: compromissos da Constituição Federal de 1988. SIQUEIRA, Dirceu Pereira; 

SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos (org.). Minorias e grupo vulneráveis: reflexões para uma tutela inclusiva. 

Birigui: Boreal, 2013. 
406 Ibidem, p. 49. 
407 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; CASTRO, Lorenna Roberta Barbosa. Op. cit., p. 113. 
408 Ibidem. 
409 Idem, p. 113-114. 
410 BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., 2017, p. 13-14. 
411 BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., 2005b, p. 50.  
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comunidades que utilizam uma língua diferente daquela que é muitas vezes tida como oficial 

ou utilizada pela população em geral; em minorias sexuais, onde há a congregação de grupos 

com orientação sexual ou identidade de gênero que diverge com a do restante da população 

majoritária, entre outras412. 

No que se refere pontualmente ao aspecto cultural, pode-se dizer que a minoria 

cultural ou minoria étnica413 consiste em uma categoria relacional414, que comporta “[...] todo 

grupo social detentor de traços relativamente indeléveis e cujos membros não poderiam por 

esse motivo fundir-se em uma população homogênea apta a gerar maiorias flexíveis e 

mutáveis”, incluindo “[...] o pertencer étnico, a língua, a fidelidade às tradições religiosas ou 

culturais que não são partilhadas pela maioria da população”  415, sendo estas o foco do 

trabalho. 

Em consonância com a definição de minoria cultural acima explicitado, forçoso é o 

reconhecimento de que os refugiados ocupam tal categoria, especialmente ao se considerar 

que o aumento na circulação de pessoas tem colocado em foco tais sujeitos416, que tem nos 

meios de comunicação e nos discursos políticos sua imagem conexa à ideia de 

clandestinidade, inferioridade, bem como da miséria, sendo paulatinamente submetido ao 

desprezo social ou visto muitas vezes como uma ameaça a população nativa417. 

O refugiado é considerado um cidadão indesejado e, por isso não dispõe de um lugar 

onde possa existir, pois ainda que sobreviva às perseguições em seu país de origem, bem 

como às intempéries durante o deslocamento, não raramente, é também discriminado no país 

receptor, e até mesmo exposto a um processo de estigmatização418, ou seja, é classificado pela 

maioria como um indivíduo inabilitado para aceitação social plena419, que sequer ostenta a 

qualidade de sujeito de direitos, mas sim encarados como um problema político-social. 

                                            
412 SILVA JUNIOR, Assis Moreira; SEVERINO, Luis Fernando. Discriminação por homofobia nas relações de 

trabalho: mecanismos de tutela. SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos (orgs.). 

Minorias e grupo vulneráveis: reflexões para uma tutela inclusiva. Birigui: Boreal, 2013. 
413 MADINABEITIA, Xavier Deop. La protección de las minorías nacionales en El Consejo de Europa. 

Bilbao: Instituto Vasco de Administración Pública, 2000.  
414 MIZUTANI, Larissa Caetano. Op. cit., p. 27. 
415 RIGAUX, François. A lei dos juízes. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 35-36. 
416 Enquadram-se no conceito de “refugiados” as pessoas “que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, 
segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos 

internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a 

ordem pública”. 
417 CARDIN, Valéria Silva Galdino; SILVA, Flávia Francielle da. Dos direitos culturais e dos direitos humanos: 

da estigmatização do refugiado à construção do diálogo intercultural. Revista Brasileira de Direito 

Internacional, v. 2, n. 2, p. 78-99, 2017. 
418 Para Goffman há três tipos de estigmas: o primeiro é decorrente das deformações físicas, o segundo se 

relaciona aos distúrbios de caráter e, o último são os estigmas tribais (o caso dos refugiados). 
419 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: LTC, 

1988, p. 07.  
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Socialmente, os refugiados, enquanto grupos sociais tendem a padecer coletivamente 

aos juízos de valores e pré-julgamentos, pois:  

 

[...] o comportamento desviante estigmatiza o grupo, conscientizando-o da 

possibilidade constante de ser alvo da repressão. Forma-se uma visão do mundo que 

passa a circular, não monoliticamente, entre seus membros. O que se pode 

depreender dos trabalhos realizados por pesquisadores é a presença de uma 

frustração em fase de toda conjuntura sociocultural e política. Considerando a 

natureza da cultura, essa manifestação subcultural envolve campo de interação com 
caráter, próprio, compreendendo também símbolos e valores comuns420.  

 

Nesta esteira, multiplicam-se os episódios de repulsa e de violência praticadas contra 

refugiados, noticiados pela mídia no âmbito nacional e internacional, onde muitos deles 

(senão a absoluta maioria) são motivados por fatores étnicos e culturais. Observa-se ainda, 

que essas agressões de um modo geral são gratuitas e destinadas às vítimas pelo simples fato 

de integrarem uma dada categoria, neste caso a de refugiados estrangeiros, identificados a 

partir dos atributos culturais que ostenta e diverge da população nativa (maioria), o que 

reforça o enquadramento dos refugiados como uma minoria cultural. 

 

3.3 DOS CHOQUES CULTURAIS DECORRENTES DA INTENSIFICAÇÃO DOS 

DESLOCAMENTOS FORÇADOS E SEUS IMPACTOS NA ESFERA SUBJETIVA DOS 

REFUGIADOS 

 

Ao adentrar à temática dos deslocamentos, é evidente o fato de que as desavenças 

motivadas pela diversidade cultural sempre acompanharam a história da humanidade, visto 

que foi a partir da “ideia de grupo e, amiúde, pelo não reconhecimento de outros, como um de 

seus pares” 421 que surgiu o Estado-nação, onde a percepção de uma identidade nacional, 

composta por uma história e por elementos culturais comuns, foi capaz de promover em 

pessoas distantes a consciência de pertencer a uma mesma nação e, assim, em razão desse 

sentimento de pertença se vissem responsáveis por seus conterrâneos422. 

Por conseguinte, os estrangeiros de um modo geral, incluindo aqui os refugiados, os 

migrantes internacionais, os apátridas, entre outros, “[...] foram passados, inicialmente, pelo 

fio das lanças e espadas dos soldados, para, em algum momento, tornarem-se prisioneiros 

                                            
420 CASTRO, Celso A. Pinheiro de. Sociologia do Direito. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 304. 
421  FONTES, André R. C. O estrangeiro, o inimigo e o direito penal. CUNHA, Ricarlos Almagro Vitoriano 

(org.). Filosofia e direito: ética, hermenêutica e jurisdição. Viória: Seção Judiciária do Espírito Santo, 2014, p. 

53. 
422 HABERMAS, Jünger. O Estado-nação europeu frente aos desafios da globalização. Novos Estudos Cebrap. 

São Paulo, n. 43, 1995, p.87-102. 
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convertidos em escravos” 423. E, contemporaneamente, o grande contingente de refugiados, 

trouxe para os holofotes um problema histórico e persistente, que é a ineficiência e a 

incapacidade dos Estados em gerir a diversidade e promover a integração dos refugiados. 

O ato de buscar refúgio não é uma decisão tomada de forma livre e espontânea pelo 

indivíduo, mas resultado do instinto humano de lutar pela sobrevivência, assim, milhares de 

pessoas abdicam do ambiente antropológico (país de residência habitual), onde as pessoas 

partilham determinados estilos de vida para – após se submeterem a uma viagem exaustiva e 

cheia de perigos – adentrarem em outro país ou outra sociedade, por vezes, imbuída de 

comportamentos e até mesmo valores desconhecidos ou contraditórios aos seus. 

Ao tratar sobre a imigração, de um modo geral, Abdelmalek Sayad afirma que o 

migrante internacional “só existe na sociedade que assim o denomina a partir do momento em 

que atravessa suas fronteiras e pisa seu território; o imigrante ‘nasce’ nesse dia para a 

sociedade que o designa” 424, essa lógica também se aplica ao refugiado de forma específica, 

uma vez que este apenas torna-se um problema internacional (é desta forma como esses 

indivíduos são tratados) ao deixar sua residência e adentrar em outro país, o que acaba 

gerando repercussão aos problemas que assolam a comunidade mundial, tais como: guerras, 

conflitos internos, violências generalizadas, entre outros. 

Neste processo, entre deixar o seu país de origem e se deslocar até outro país que lhe 

ofereça melhores condições de vida, especialmente, a segurança e a integridade, os refugiados 

acabam saindo da zona de invisibilidade, o que não implica, porém, na garantia de 

reconhecimento ou de integração. O que se vislumbra é que, geralmente antes do 

reconhecimento da sua condição, essas pessoas expatriadas são submetidas a um processo de 

desumanização e destitularização, onde os direitos humanos ainda que reconhecidamente 

universais e desvinculados da cidadania em si, lhes são negados.  

Conforme Hannah Arendt, para saber se uma pessoa foi expulsa do âmbito da lei425, 

basta perguntar se o cometimento de um pequeno crime seria capaz de melhorar a condição 

jurídica deste sujeito, de tal modo que se a resposta for positiva certamente a pessoa em 

questão: 

  

[...] foi destituída dos direitos humanos. Pois o crime passa a ser, então, a melhor 

forma de recuperação de certa igualdade humana, mesmo que ela seja reconhecida 

como exceção à norma. O fato — importante — é que a lei prevê essa exceção. 

                                            
423 FONTES, André R. C. Op. cit., p. 53. 
424 SAYAD, Abdelmalek. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Edusp, 1998, p. 16. 
425 A autora no livro volta-se especialmente a situação dos apátridas, mas suas colocações podem ser estendidas 

aos refugiados. 
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Como criminoso, mesmo um apâtrida não será tratado pior que outro criminoso, isto 

é, será tratado como qualquer outra pessoa nas mesmas condições. Só como 

transgressor da lei pode o apâtrida ser protegido pela lei. Enquanto durem o 

julgamento e o pronunciamento da sua sentença, estará a salvo daquele domínio 

arbitrário da polícia, contra o qual não existem advogados nem apelações426.  

 

Frente à realidade vivenciada pelos refugiados, não restam dúvidas quanto à 

aplicabilidade desta análise, isso porque a detenção obrigatória tem sido utilizada como uma 

política migratória, onde homens, mulheres e crianças indiscriminadamente são encarcerados 

por tempo indeterminado, privados de direitos e submetidos à pressão diária de uma possível 

deportação427, ou seja, diferentemente de um criminoso, o refugiado nem mesmo possui 

garantias como, o direito ao devido processo legal; à ampla defesa; dessa forma, vitimado 

pela arbitrariedade estatal. 

Em consonância com tais assertivas, Cristiane Maria Sbalquiero Lopes visualiza que 

“[...] os discursos da política e as práticas atuais (legislação, policialização) induzem a pensar 

que imigrar é crime”  428, desta forma é possível compreender o porquê “[...] a imigração é 

controlada pela polícia, e os imigrantes estão sujeitos a serem presos (ou confinados em 

centros de detenção, que é quase a mesma coisa) e deportados para seus países de origem” 429, 

medidas que são aplicadas de forma indiscriminada também aos refugiados. 

O ingresso maciço de refugiados no país receptor inevitavelmente altera o cenário 

político-social, e costuma causar ansiedade, visto que para a população nativa (receptora) são 

eles estranhos e, desta maneira, assustadoramente imprevisíveis. Em regra, as pessoas tendem 

a não saber como se comportar ou lidar com aqueles que são classificados como estranhos (“o 

Outro”), são eles muitas vezes vistos como uma ameaça ou responsabilizados pela destruição 

ou desfiguração do modo de vida, elementos e lugares que os nativos prezam ou tem como 

uma zona de conforto430. 

Observa-se até mesmo certa histeria coletiva ao diferente, ao novo, por não se saber as 

reais intenções daqueles que transpassam as fronteiras. O medo e a ignorância (aqui utilizada 

como a efetiva falta de conhecimento) tem obstaculizado uma possível convivência pacífica 

frente à diversidade cultural, pois “[...] quanto mais às pessoas se isolam nessas comunidades 

                                            
426 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 320. 
427 United Nations Children's Fund (UNICEF). Deadly Journey for Children: The Central Mediterranean 

Migrant Route. Disponível em: <https://www.unicef.org/publications/files/EN_UNICEF_Central_Mediter 

ranean_Migration.pdf>. Acesso em: 20 mar 2017. 
428 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma perspectiva de 

Direitos Humanos. Porto Alegre: Núria Fabris, 2009, p. 64. 
429 Ibidem. 
430 BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., 2017, p. 13-14.  
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muradas feitas de homens e mulheres semelhantes a eles mesmos, menos são capazes de lidar 

com os estrangeiros”  431 e, desta forma têm cada vez mais medo desses. 

O cenário em questão tem se tornando propício para fortes tensões entre os nativos e 

os refugiados, os ditos choques culturais, que podem causar problemas desastrosos na esfera 

intersubjetiva e identitária dos sujeitos expatriados a curto, médio e em longo prazo, à medida 

que impedem a concreção da própria dignidade destes indivíduos. 

É importante frisar a priori que, quando há o ingresso do refugiado em outra 

comunidade ou grupo social culturalmente distinto ao seu, a sua recepção pode se dar 

basicamente a partir de três modelos de integração, são eles: modelo assimilacionista, onde a 

igualdade é busca por meio da plena adoção de preceitos normativos e valores coletivos da 

república (evitando distinções de caráter cultural); modelo multicultural ou pluralista, que tem 

como base o “respeito, proteção e investimento estatal da diversidade cultural”; e o modelo 

segregacionista ou de exclusão, que basicamente não busca a integração, na verdade o que se 

promove aqui é a separação cultural (um exemplo aqui seriam os guetos) e a restrição legal 

para o acesso à cidadania432. 

A inserção de novos elementos culturais pode levar aos chamados choques ou embates 

culturais. O termo “choque cultural” há muito é utilizado para tratar do processo de adaptação 

ao qual o estrangeiro (de modo geral) é submetido quando inserido em novos ambientes 

culturais, foi cunhado pela antropóloga Cora Dubois, no ano de 1951 e, seu conceito 

desenvolvido por Kalervo Oberg, posteriormente433.  

O choque cultural ocorre a partir da “[...] perda das referências da própria cultura e a 

subsequente dificuldade em atribuir significados aos estímulos de uma cultura diferente e 

desconhecida”, ocasionando sensações negativas ao indivíduo434, como frustração e ansiedade 

e, podem ser exteriorizados por meio de sintomas psíquicos, como crises de pânico e medo 

exagerados, ataques de raiva injustificados ou desproporcionais e sentimentos depressivos435.  

O estranhamento submete o estrangeiro a quatro estágios436, que podem durar dias, 

semanas ou meses. O primeiro deles é o estágio de xenofilia, período em que as diferenças 
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culturais são consideradas como fascinantes, já o segundo é o de aversão ou xenofobia, o 

sentimento de hostilidade é nutrido a partir das dificuldades que a nova vida lhe impõe, nos 

mais diversos ambientes, e a agressividade tende a aumentar conforme a falta de condições 

para se ajustar e se integrar no país receptor437. 

O terceiro estágio é marcado pela aceitação ou uma resignação a sua situação e por 

fim, no último estágio tem-se então o ajuste completo do estrangeiro ao país receptor, há uma 

maior aceitabilidade aos elementos culturais diversos aos seus, desde a língua até os 

costumes, podem ocorrer situações em que o sujeito compreende o que está sendo colocado 

pelo país receptor, mas nem sempre tem certeza do que significa, e ainda assim adapta-se438. 

Mas, nem sempre esses estágios ocorrem de maneira progressiva, Rachel Irwin 

entende que como cada pessoa tem suas peculiaridades e podem experimentar situações e 

adversidades diferentes, podem ter casos em que indivíduos iniciem já pela fase de aversão, 

ou outros que não tenham problemas para ajustarem-se, ou ainda situações em que essas 

pessoas podem estacionar em apenas um estágio, sem qualquer progressão439. 

As disparidades culturais visíveis, somadas à difusão da ideia de que estes indivíduos 

roubam “[...] os empregos dos nacionais, abusam dos serviços do Estado e elevam os índices 

de criminalidade” 440 e, ao fato de que “[...] a pluralidade de cores e de expressões culturais 

gera grande mal-estar em sociedades nostálgicas, homogêneas, individualistas e pautadas pelo 

consumo” 441, robustece a repulsa e o desprezo pelo “outro”. 

Nesta esteira, Flávia Piovesan e Ana Carolina Lopes Olsen, afirmam que: 

 

[...] essa predisposição mental dirigida a grupos inteiros, determinando o receio de 

que as tradições culturais dos “outros” ofusquem, comprometam ou até mesmo 

violem as “nossas”, o medo de perder espaço no mercado de trabalho, determinando 

o empobrecimento e o perecimento em virtude da chegada do outro, ainda pode 

levar além do racismo, à xenofobia442.  

 

Desta maneira, é possível afirmar que o racismo, a discriminação e a xenofobia não 

são exemplos de choques culturais, tais violações são resultado do embate cultural que aflora 

um manifesto preconceito em detrimento dos refugiados443, representado pelo “conjunto de 

                                            
437 DUTTON, Edward. The culture shock of St Patrick. Estudios Irlandeses, n. 6, p. 125-131, 2011. 
438 Ibidem. 
439 IRWIN, Rachel. Culture shock: negotiating feelings in the field. Anthropology Matters, v. 9, n. 1, 2007. 
440 VENTURA, Deisy; ILLES, Paulo. Qual a política migratória do Brasil? . Disponível em: 

<http://diplomatique.org.br/qual-a-politica-migratoria-do-brasil/>. Acesso em: 29 set. 2017. 
441 Ibidem. 
442 PIOVESAN, Flávia Cristina; OLSEN, Ana Carolina Lopes. Tolerância e refúgio: Um ensaio a partir do 

acordo EU-Turquia. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017, p. 225. 
443 Idem, p. 228. 
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opiniões, às vezes até mesmo uma doutrina completa”  444, que é acolhida de forma acrítica e 

passiva em razão da tradição, do costume ou por uma autoridade de quem se aceita ordens ou 

acredita-se de forma ilimitada, tomando suas palavras como verdades absolutas445. E, assim, 

considerando que determinadas características são tomadas como definidoras da natureza do 

grupo, consequentemente, passam então a serem aplicadas de modo indelével e 

generalizadas446. 

Cita-se, ainda, o fato de que a concatenação de certas características negativas, ou 

melhor, dizendo, estigmas sociais, pode sujeitar o refugiado a uma situação de maior 

vulnerabilidade e expô-lo a um grau de intolerância e de discriminação ainda mais intenso447, 

como acontece quando além do status de estrangeiro (o Outro), sobressaem-se também 

aspectos religiosos, de gênero, étnico-raciais e/ou culturais. Essa lógica imoral, segundo 

Flávia Piovesan e Ana Carolina Olsen, baseia-se na premissa de que “quanto menor a 

identidade e a afinidade, mais difícil à receptividade dos refugiados” 448. 

O refugiado, nesta perspectiva, não apenas enquadra-se no conceito de “ser 

redundante” descrito por Zygmunt Bauman, como “[...] ser extranumerário, desnecessário, 

sem uso – quaisquer que sejam os usos e necessidades responsáveis pelo estabelecimento dos 

padrões de utilidade e de indispensabilidade” 449. É exemplo claro do que o autor supracitado 

denomina como refugo humano, composto por indivíduos tidos como excessivos e/ou 

redundante “que não puderam ou não quiseram ser reconhecidos ou obter permissão para 

ficar” 450. 

Assim, tem o refugiado a sua liberdade e a sua autodeterminação cerceada, visto que é 

tido como um inimigo não pertencente à comunidade ou ao grupo, consequentemente, sujeito 

à marginalização e exclusão cultural, que de acordo com a Organização das Nações Unidas 

(ONU), pode ser concretizada sob duas formas: 

 

[...] a primeira é a exclusão pelo modo de vida, que nega o reconhecimento e a 

aceitação de um estilo de vida que um grupo escolheria e que insiste em que cada 

um deve viver exatamente como todas as outras pessoas da sociedade. A segunda é 

a exclusão da participação, quando as pessoas são discriminadas ou ficam em 

                                            
444 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros escritos morais. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São 

Paulo: UNESP, 2002, p. 103. 
445 Ibidem. 
446 MEZAN, Renato. Tempo de muda: ensaios de psicanálise. São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 226. 
447 WALZER, M. Da Tolerância. Trad. Almiro Pisetta. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
448 PIOVESAN, Flávia Cristina; OLSEN, Ana Carolina Lopes. Op. cit., p. 227. 
449 BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., 2005b, p. 20. 
450 Idem, p. 12. 
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desvantagem nas oportunidades sociais, políticas, econômicas por causa da sua 

identidade cultural451 (com destaques no original). 

 

Contemporaneamente, ambos os tipos de exclusão ocorrem em grande escala nos 

países de trânsito e receptores, ao ponto de se considerar que os “direitos culturais estão sob 

risco de se tornarem inócuos por não respeitarem as realidades contemporâneas das 

sociedades” 452, uma vez que apesar das convenções, declarações e protocolos voltados ao 

enaltecimento da cultura e da diversidade cultural, a prática evidencia o desrespeito à 

diferença.  

Se por um lado a ideia de cultura homogênea já não se sustenta tal como outrora ou se 

mostre viável, por outro, há ainda uma tendência em buscar manter a semelhança e a coesão 

nacional, muitas vezes por meio de sacrifícios desmedidos das minorias culturais que 

desafiam a unidade estatal, como é o caso dos refugiados, que tem diuturnamente o seu pleno 

desenvolvimento da personalidade comprometido, à medida que tem negado o seu modo de 

vida, o seu direito a uma identidade pessoal e cultural. 

A intolerância para com os refugiados enquanto minorias culturais, refletem no 

processo de formação e desenvolvimento desses sujeitos, afetando as esferas de 

reconhecimento traçadas por Axel Honneth. Isso porque, como foi visto no capítulo anterior, 

a identidade do sujeito é determinada intersubjetivamente pelo mecanismo do 

reconhecimento, composta por três esferas responsáveis por modular determinadas dimensões 

do ser humano, são elas: o amor (onde se desenvolve a autoconfiança), o reconhecimento 

jurídico (onde o sujeito desenvolve o autorrespeito) e a estima social (onde se tem o 

desenvolvimento da autoestima)453. 

Inversamente, de acordo com o autor supracitado, na autodescrição daqueles que são 

maltratados por outros, o desrespeito ou as ofensas impactam de forma preocupante na 

personalidade do ser humano, pois implica na recusa do reconhecimento, que “[...] não 

representa uma injustiça só porque ele estorva os sujeitos em sua liberdade de ação ou lhes 

inflige danos” 454, na verdade trata-se de “[...] um comportamento lesivo pelo qual as pessoas 

                                            
451 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (ONU). 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Op. cit., 2004, p. 06. 
452 RANGEL, Leandro. A UNESCO e a construção do direito à identidade cultural. Revista Científica do 

Departamento de Ciências Jurídicas, Políticas e Gerenciais do UNI - BH. Belo Horizonte, v. 1, n. 1, nov-

2008. Disponível em: <www.unibh.br/revistas/ecivitas>. Acesso em: 02 set. 2016. 
453 HONNETH, Axel. Op. cit., p. 155-211. 
454 HONNETH, Axel. Op. cit., p. 213. 
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são feridas numa compreensão positiva de si mesmas, que elas adquiriram de maneira 

intersubjetiva” 455. 

Assim, como existem três esferas de reconhecimento, há três formas de desrespeito 

capazes de comprometer a identidade daquele que é vitimado, são elas: a violência física, a 

denegação de direitos e a desvalorização social. Sendo que, no que se refere à primeira forma 

de ruptura ou desrespeito, é importante ressaltar que a violência física é muito mais do que a 

própria agressão em si e violação da integridade física, ela visa o rebaixamento da pessoa, por 

meio da retirada ou privação brusca e agressiva das possibilidades da livre disposição sobre o 

seu corpo456. 

De acordo com Axel Honneth, a violência física é o desrespeito, cujo grau de 

humilhação interfere de forma mais destrutiva, quando comparadas com as demais, tendo em 

vista que “[...] não é constituída, como se sabe, pela dor puramente corporal, mas por sua 

ligação com o sentimento de estar sujeito à vontade de outro, sem proteção, chegando à perda 

do senso de realidade” 457. Por isso, ela afeta a confiança do sujeito em si mesmo e para com o 

mundo, estabelecida por meio do amor e da socialização calcada na experiência emotiva458. 

Quanto à segunda forma de desrespeito, representada pela denegação de direitos, ou 

seja, ao sujeito é negada a posse ou o acesso a direitos, aqui entendidos como as pretensões 

individuais que em tese são resguardadas legitimamente à pessoa, que remete a exclusão e/ou 

marginalização social459. O sujeito vitimado por esta espécie de desrespeito parece viver no 

estado de “vida nua”, descrita por Giogio Agamben, isto é, desprovida de direitos e 

politicamente irrelevante, considerada uma vida sem sentido que “existe no limite das 

categorias éticas e políticas” 460. 

Essa espécie de desrespeito abarca não apenas a extensão dos direitos (universalidade), 

mas também pelo seu alcance material, cuja privação reflete contundentemente na autonomia 

pessoal daquele que tem seus direitos negados, mas nomeadamente promove o sentimento de 

não ser reconhecido e considerado como sujeito, detentor do status daqueles com quem 

interage e, que ao menos sob o aspecto formal e moral, deveriam desfrutar dos mesmos 

                                            
455 Ibidem. 
456 Idem, p. 215. 
457 Ibidem. 
458 Ibidem. 
459 Idem, p. 216. 
460 AGAMBEN, Giorgio. O Reino e a Glória: uma genealogia teológica da economia e do governo: Homo 

Sacer II. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 30. 
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direitos, em “pé de igualdade” 461, resultando na perda do autorrespeito, isto é, da capacidade 

de se visualizar como “igual” na interação com o outro462. 

Tem-se ainda a desvalorização social, representada pela referência social negativa ou 

degradação de indivíduos ou grupos. Partindo-se do pressuposto de que tanto a "honra", como 

a "dignidade” refere-se “[...] a medida de estima social que é concedida a sua maneira de auto 

realização [sic] no horizonte da tradição cultural” 463, quando a hierarquia social de valores 

desconsidera formas de vida ou de crenças, ou seja, toma uma cultura como deficiente ou a 

considera com valor menor em relação à outra, ela priva os sujeitos atingidos da possibilidade 

de conferir um valor social às suas próprias aptidões, consequentemente, a sua autoestima é 

afetada e o desvalor é por eles interiorizado464. 

Nesta perspectiva, é possível inferir que o refugiado se encontra vulnerável, a essas 

três espécies de desrespeitos465, iniciando no transcorrer do percurso entre o país de origem 

até a sua chegada ao país receptor, incluindo aqui o período que antecede a concessão do 

refúgio, bem como após, haja vista que, mesmo com o reconhecimento da sua condição de 

refugiado, este por vezes continua a ser vitimado por tais violações. 

Os refugiados podem ser vítimas de agressões físicas ou outras violações corporais, 

seja na rota de migração (país de trânsito) ou ao tentar ingressar no país receptor, geralmente, 

praticadas pelas forças armadas estatais que fazem a proteção das fronteiras e tentam barrar a 

entrada destes indivíduos no território, e até mesmo após a concessão do acolhimento, quando 

ele adquire o status de refugiado, há registros de ataques promovidos pela própria população 

nativa, em episódios de xenofobia e ódio imotivados466.  

Do mesmo modo, considerando que os refugiados não detêm o status de cidadão, 

durante o deslocamento e até sua regularização documental, vivem em um verdadeiro limbo 

jurídico, onde até mesmo os direitos mais básicos lhes são negados, situação que muitas vezes 

persiste também após a concessão do refúgio, pois materialmente apesar dos direitos lhes 

serem assegurados, a exclusão social pode frustrar o seu exercício, pois nesse processo de 

                                            
461 HONNETH, Axel. Op. cit., p. 216-217. 
462 Ibidem. 
463 Idem, p. 217. 
464 Ibidem. 
465 SCHUMACHER, Aluisio Almeida; SALUM, Gabriel Cunha. Reconhecimento social e orientação de 

políticas para migrantes e refugiados. Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos, v. 5, n. 1, p. 17-36, 2017. 
466 De acordo com o relatório “Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children”, elaborado pelo 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), na Alemanha, por exemplo, apenas no ano de 

2015 foram identificados aproximadamente 850 ataques contra abrigos de refugiados. United Nations Children's 

Fund (UNICEF). Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/publications/file s/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf>. 
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adaptação evidentemente muitas dessas pessoas não dispõem de rede de contatos sociais, não 

dominam o idioma adequadamente ou não sabem onde e como procurar ajuda. 

Os refugiados também não desfrutam de reconhecimento social, além de serem 

expostos de maneira contumaz a repulsa social, sucessivamente vítimas de racismo e 

xenofobia; são considerados seres inferiores e indesejados que nada contribuem, assim, 

marcadamente costumam serem tratados como problemas sociais e/ou possíveis ameaças. Tal 

como o migrante em geral podem ser classificados equivocadamente pela opinião pública na 

categoria de potenciais terroristas, passam então para “[...] além dos domínios e fora dos 

limites da responsabilidade moral – e, acima de tudo, fora do espaço da compaixão e do 

impulso de ajudar” 467·. 

Diante de tais assertivas, é notável a incongruência entre o que se tem sido 

materializado nas diversas declarações, convenções, protocolos e a realidade social 

propriamente dita, porque têm os refugiados sido condenados diuturnamente a situações sub-

humanas e periclitantes, reiteradamente sujeitados a violação de direitos humanos.  

Outrossim, as medidas adotadas a partir dos choques culturais tendem a trazer 

prejuízos imensuráveis aos direitos e atributos inerentes a personalidade dos refugiados, cujas 

violações ocorrem em detrimento ao corpo e a mente468. A integridade física é abalada pelas 

péssimas condições a que são obrigados a se submeterem, seja no processo de trânsito ou pela 

falta de condições e oportunidades de se estabelecerem no país receptor.  

A integridade psíquica também é comprometida a partir dos episódios de violência 

presenciados, pelo cerceamento de sua liberdade em amplo espectro; pela mácula de sua 

imagem e de sua honra; e quando tem negado o seu reconhecimento jurídico e seu valor 

social, situações que causam danos à sua esfera intersubjetiva que sequer são possíveis de 

dimensionar a extensão e, se possível, a reversão. 

A diferença cultural funciona como mola propulsora dos choques e das tensões 

socioculturais, que de certa forma são fenômenos sociais naturais oriundos da convivência de 

diferentes culturas em um mesmo território, todavia, o problema ganha dimensões 

preocupantes quando mal administrada socialmente, politicamente e juridicamente, já que 

nem sempre essa inter-relação cultural é de fato pacífica em um primeiro momento, onde a 

harmonia somente é alcançada exatamente a partir da gestão da diversidade e, quando isto não 

                                            
467 BAUMAN, Zygmunt. Op. cit., 2017, p. 38.  
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ocorre acaba-se dando azo para que o preconceito e o ódio imperem, levando ora à exclusão 

cultural e social, ora à implementação de políticas xenofóbicas e segregacionistas.  

 

3.4 DOS PAÍSES RECEPTORES: A INTEGRAÇÃO DO REFUGIADO ENTRE AS 

POLÍTICAS INTERNACIONAIS DE EXCLUSÃO E A SEGREGAÇÃO 

SOCIOCULTURAL 

 

A inserção do outro sempre se mostrou uma questão controversa, mas se é possível 

eleger um acontecimento histórico determinante para justificar ou embasar o enrijecimento 

das políticas internacionais de acolhimento e integração de migrantes em geral, incluindo aqui 

os refugiados, seria o fatídico ataque terrorista às torres gêmeas norte-americanas (World 

Trade Center) e à sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (o Pentágono), 

ocorrido no dia 11 de setembro de 2001, de autoria da organização islâmica Al-Qaeda 469.  

A migração que anteriormente já não desfrutava de uma visão totalmente benéfica, 

mas ainda era considerada uma fonte de possíveis inovações, após o atentado passou a ser 

tratada como uma ameaça em potencial à segurança estatal, à estabilidade econômica e, 

principalmente, uma possível porta de entrada para o terrorismo. Assertivas estas, que foram 

reforçadas com o maior ataque terrorista até então registrado na Espanha, no mês de março do 

ano de 2004470, quando dez bombas explodiram quase que simultaneamente em quatro trens 

em Madri, causando a morte de 191 pessoas e deixando milhares de feridos471. 

Nesta conjuntura, foi possível notar a partir de então, significativo aumento no número 

de atentados terroristas, a ascensão e propagação de frentes radicais islâmicas e movimentos 

nacionalistas e extremistas. O relatório Global Terrorism Index472 de 2015 (referente ao ano 

de 2014) aponta, por exemplo, que o número total de mortes por terrorismo aumentou em 

80% quando comparado ao ano anterior, o maior aumento nos últimos quinze anos473.  

                                            
469 VIEIRA DE PAULA, Bruna. O princípio do non-refoulement, sua natureza jus cogens e a proteção 
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470 MARINUCCI, Roberto; MILESI, Rosita. Migrações Internacionais: em busca da cidadania 
universal. Sociedade em Debate, v. 11, n. 1-2, p. 13-37, 2012. 
471 KALLÁS, Fernando. Dez anos depois, autoria de atentado em Madri ainda tem mistérios. BBC-Brasil. 2014. 
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<http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf>. Acesso em 20 
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E, apesar desses atentados permanecerem altamente concentrados no Iraque, na 

Nigéria, no Afeganistão, no Paquistão e na Síria474, constatou-se um aumento significativo em 

atividades terroristas em países como a Somália, a Ucrânia, o Iémen, a República Centro-

Africana, o Sudão do Sul e Camarões475. Houve ainda crescimento de oito vezes no número 

total de países que experimentaram ao menos uma morte em razão de ataques terroristas, 

somando um total de sessenta e sete países, incluindo a Áustria, a Austrália, a Bélgica, o 

Canadá e a França476. 

O relatório Global Terrorism Index de 2016 (referente ao ano de 2015), por sua vez, 

mostrou-se mais complexo que o seu antecessor, isso porque, enquanto as estatísticas 

apresentaram melhora, a intensificação contínua do terrorismo em alguns países mostrou-se 

como motivo de grande preocupação e revelou a fluidez da atividade terrorista moderna477. 

Ao contrário dos quatro anos anteriores, constatou-se que no ano de 2015 houve 

redução em dez por cento no número total de mortes decorrentes de ataques terroristas478, 

assim como, no número de países que registraram mortes por terrorismo. Em contrapartida, 

muitos que até então tinham sido moderadamente afetados, apresentaram níveis recordes de 

terrorismo, sendo que o ISIL (Estado Islâmico) tornou-se o grupo terrorista mais mortífero479.  

E, embora, o grupo Boko Haram e a ISIS (Estado Islâmico) tenham perdido forças na 

Nigéria e no Iraque, em razão dos combates militares dirigidos em seu desfavor, suas 

atividades por outro lado expandiram-se por outros países, como o Níger, Camarões, Chade a 

ISIS (Estado Islâmico) e suas afiliadas estenderam-se por cerca de quinze novos países. Isso 

significa, que apesar da redução no número de mortes, a amplitude dos grupos terroristas 

acresceu ao redor do mundo, ganhando força a prática do terrorismo transnacional, 

especialmente, em detrimento de países europeus que, por consequência, acabaram 

registrando índices históricos480, como é o caso da França e da Turquia481. 

                                            
474 Ibidem. 
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476 INSTITUTE FOR ECONOMICS E PEACE. Op. cit., 2015, p. 3-5. 
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A respeito dos reflexos do terrorismo na ordem mundial, Roberto Marinucci e Rosita 

Milesi descrevem que: 

 

[...] em nome da paz se travam guerras; em nome da segurança nacional se jogam 

bombas que matam civis e geram ondas de refugiados; em nome da liberdade se 

impõem com a violência democracias formais; em nome dos direitos humanos se 

limitam os direitos dos estrangeiros [...] 482. 

 

Esse cenário crítico ligado ao terrorismo, embora não seja o foco do trabalho, impacta 

diretamente nas questões que envolvem o acolhimento e a integração dos refugiados. O 

preconceito e o desprezo para com o estrangeiro, somada à sensação de insegurança 

generalizada e ao forte temor são fatores que tem direcionado as políticas internacionais e 

obstaculizado uma alteração de perspectiva, pois desde o ataque em solo americano no ano de 

2001 até o panorama atual, diversas medidas extremas e discriminatórias passaram a ser 

adotadas pelos países de um modo geral, sob o pretexto de se resguardar a segurança estatal e 

a ordem pública. 

Observa-se, neste contexto, a implementação de barreiras e restrições aos 

deslocamentos populacionais, que de acordo com Hélion Póvoa Neto, em regra possuem a 

finalidade de impedir o ingresso e estabelecimento de estrangeiros. A deturpação da imagem 

dos refugiados, sempre associada a todo tipo de mazela social, tem induzido a prática de 

barreiras físicas e as territorializações forçadas, consistentes na construção de muros, de 

faixas militarizadas nas fronteiras e de campos de recolhimento ou confinamento para 

migrantes e refugiados, e cuja finalidade é impedir ou ao menos dificultar seu ingresso e a sua 

mobilidade483. 

Essa modalidade de contenção tem sido utilizada por diversos países ao redor do 

mundo, especialmente, a partir do ano de 2015 quando o número de refugiados atingiu marcas 

históricas. A Hungria, por exemplo, declarou "[...] estado de crise devido à situação causada 

pela imigração em massa" 484, desta feita, visando estancar a quantidade de pessoas que 

adentravam ao seu território para buscar refúgio, principalmente na Alemanha e outros países 

                                            
482 MARINUCCI, Roberto; MILESI, Rosita. Op. cit., p. 17. 
483 NETO, Helion Póvoa. O erguimento de barreiras à migração e a diferenciação dos “direitos à mobilidade”. 

Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, v. 16, n. 31, 2008, p. 397. 
484 DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Hungria declara estado de crise em todo o país. 2016. Disponível em: 

<https://www.dn.pt/mundo/interior/hungria-declara-estado-de-crise-em-todo-o-pais-5068684.html>. Acesso em: 
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da região, ergueu uma cerca de arame farpado na fronteira com a Sérvia e uma na divisa com 

a Croácia485. 

De acordo com Teresa Cierco, a população húngara no ano mencionado acima 

majoritariamente mostrou-se contrária a possibilidade de refugiados ingressarem no país, em 

uma pesquisa, sendo que a iniciativa adotada tem como finalidade básica a contenção, 

evitando que “[...] este fluxo migratório de entrar no país, coincide com a tendência 

nacionalista que se verifica em alguns países da Europa de Leste e que tem efeitos diretos ao 

nível da opinião pública, promovendo a discriminação e a xenofobia” 486.  

O fechamento das fronteiras e sua militarização são medidas que também têm sido 

adotadas, chama a atenção àquelas implementadas pelos países que compõem a região dos 

Bálcãs487, pois optaram por alternar entre o fechamento e a condução dos refugiados através 

de seu território até um país vizinho488. Assim, países como a Grécia e a Bulgária tentaram 

bloquear o fluxo migratório por meio da edificação de cercas na fronteira terrestre com a 

Turquia e o governo britânico buscou dificultar o acesso dessas pessoas ao túnel da 

Mancha489. 

Em outras situações, quando os refugiados conseguem transpor as fronteiras os países 

receptores utilizam-se das territorializações forçadas, por meio de encaminhamento dessas 

pessoas para centros de recepção ou campos de refugiados, sem a devida instrução, de 

expulsões coletivas e de devoluções imediatas, por vezes, com emprego de violência, como 

registrado em 2015 na Grécia e na Itália (especialmente na região da Sicília)490.  

No ano de 2016, a imposição de barreiras físicas e controles fronteiriços mais rígidos 

para impedir ingresso de novos refugiados foram observados na Turquia, assim como a 

Jordânia e o Líbano491. Também foram registradas novas devoluções forçadas por parte das 

autoridades libanesas e das autoridades turcas, sendo que aqueles que permaneciam em seus 

                                            
485 CIERCO, Teresa. Crise de Refugiados: Um teste aos princípios e valores europeus. Revista da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, v. 7, 2017, p. 89. 
486 Ibidem. 
487 A região é composta pela Albânia, pela Bósnia Herzegovina, pela Bulgária, pela Croácia, pela Eslovênia, pela 

Grécia, pela Macedônia, por Montenegro, pela Romênia, pela Sérvia e pela Turquia. 
488 LUTOVSKA, Klaudija. Balkans backup: Refugees stranded in southeastern Europe as EU doors close. FOX 

NEWS WORLD. 2015. Disponível em: <http://www.foxnews.com/world/2015/09/21/balkans-backup-refugees-

stranded-in-southeastern-europe-as-eu-doors-close.html>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
489 ANISTIA INTERNACIONAL. Informe 2015/16: o Estado dos Direitos Humanos no mundo. 2016. 

Disponível em: <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2016/02/Informe2016_Final_Web-1.pdf>. Acesso em: 

05 abr. 2017. 
490 ANISTIA INTERNACIONAL. Op. cit., 2016. 
491 Ibidem. 
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territórios eram submetidos a uma repressão severa e possível encarceramento, por tempo 

indeterminado492.  

As deportações e devoluções compulsórias também foram registradas na Rússia e, em 

países americanos, como a Venezuela, México e os Estados Unidos, sem a devida análise dos 

riscos que essas pessoas poderiam enfrentar, dada a situação caótica vivenciada por alguns 

países da América Central493. Do mesmo modo, o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Refugiados, demonstrou preocupação em relação às medidas de desterritorialização 

adotadas por Israel, a partir de 2015, dada a possibilidade de se transferir refugiados 

sudaneses e eritreanos para países africanos494. 

Quando não se consegue impedir o ingresso dos refugiados, os países passam então a 

adotar barreiras para que estas pessoas não consigam se integrar e se estabelecer. Uma dessas 

formas são as chamadas barreiras culturais e ideológicas, construídas a partir da representação 

do refugiado como um ser ameaçador e indesejado, e da afirmação reiterada de sua 

inferioridade em razão de determinadas características, com o objetivo de não possibilitar a 

sua integração junto à população nativa495.  

Essas barreiras podem ser edificadas a partir de discursos políticos veiculados na 

mídia, como ocorreu em setembro de 2015, quando o primeiro-ministro húngaro Viktor 

Orbán declarou que "[...] todos os países têm o direito de decidir se querem ter um grande 

número de muçulmanos em seus países", defendendo o direito da Hungria em decidir sobre a 

aceitação dos refugiados496. Ou ainda, por meio de informes publicitários, como também 

ocorreu ano de 2016, quando o governo húngaro passou a promover campanhas que 

qualificavam os refugiados como criminosos e ameaças à segurança, com o objetivo de 

influenciar o eleitorado a posicionar-se contra o projeto da União Europeia497. 

A propagação de informações desta natureza, especialmente por agentes políticos, é 

responsável por inviabilizar a adoção de medidas mais eficazes para a integração social dos 

refugiados, como ocorreu na Itália. Na oportunidade em questão, o governo nacional tinha 

                                            
492 ANISTIA INTERNACIONAL. Informe 2016/17: o Estado dos Direitos Humanos no mundo. 2017. 

Disponível em: < https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2017/02/AIR2017_ONLINE-v.3.pdf>. Acesso em: 05 
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493 Ibidem. 
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concerned over Israel’s refugee relocation proposals. 2017. Disponível em: <http://www.unhcr.org/news/p 
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como objetivo distribuir as pessoas que desembarcaram em seu território em busca de refúgio 

em centros de recepção em todo território, a forte resistência das autoridades mais 

conservadoras e da população local, influenciados por ideais de extrema-direita498, 

desencadeou alguns ataques intensos499. 

Na Grécia, situação semelhante foi registrada em 2016 quando o governo adotou uma 

medida legal para a criação de aulas específicas para crianças e adolescentes solicitantes de 

refúgio, refugiadas e também migrantes em idade escolar, com o fito de garantir o direito à 

educação, todavia, foram registrados incidentes xenofóbicos com pais gregos que se 

recusavam a aceitar que essas crianças frequentassem as escolas em Oreokastro e Lesbos500. 

Segundo Teresa Cierco, esses empecilhos são voltados a todos os estrangeiros, sejam 

eles migrantes internacionais ou refugiados, as duas categorias que tem se deslocado em 

grande quantidade nos últimos anos. Desta forma, ainda que os refugiados desfrutem de uma 

proteção específica no âmbito internacional, pois a mudança de país é forçada em razão de 

ameaças à sua vida, diferentemente do que ocorre com os migrantes internacionais que o 

fazem por escolha, nem sempre aqueles fazem jus ou tem acesso às garantias existentes, 

porque os sistemas de controle acabam por não diferenciar na prática tais grupos, o que tem 

sido apontado como uma preocupação, por expor os refugiados a riscos, tal como o 

refoulement (devolução ao país de origem)501. 

Destaca-se que esses embates de natureza cultural não se limitam apenas ao território 

europeu, relatos de xenofobia e violência podem ser encontrados em diferentes países do 

mundo, como Brasil, Estados Unidos, África do Sul502, entre outros, o que demonstra uma 

dimensão endêmica da violência e do desprezo ao qual estão os refugiados sujeitos, e tende a 

condená-los a uma vida de constante marginalização e exclusão social, política e jurídica.   

Os refugiados ligados ao islamismo encontram-se ainda mais vulneráveis, ao passo 

que o orientalismo – termo utilizado para designar assuntos relacionados ao Oriente Médio –, 

                                            
498 ANISTIA INTERNACIONAL. Op. cit., 2016. 
499 Conforme consta no relatório da Anistia Internacional de 2015/16, “em Quinto di Treviso, no nordeste da 
Itália, moradores e militantes de extrema-direita invadiram apartamentos destinados a receber requerentes de 

asilo, levaram os móveis para fora e atearam fogo neles, fazendo com que as autoridades tivessem que transferir 

os requerentes de asilo para outro local”. 
500 TSAKIRI, Idyli. Refugee children's first day at Greek schools. ANADOLU AJANSI. 2016. Disponível em: 

<http://aa.com.tr/en/europe/refugee-childrens-first-day-at-greek-schools/662197?amp=1>. Acesso em: 24 nov. 

2017. 
501 CIERCO, Teresa. Op. cit. 
502 De acordo com relatório da Anistia Internacional 2016/17, diversos incidentes envolvendo violência contra 

refugiados foram registrados, tais como agressões corporais e saques de pequenas empresas e comércios 

administrados por refugiados. ANISTIA INTERNACIONAL. Op. cit., 2017. 
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a cultura árabe e/ou o islã, tem sido objeto de ampla repercussão no cenário mundial503, com 

destaque para os debates políticos americanos e europeus, que tem de forma contundente 

propagado a mensagem irrefutável de que não são bem-vindos e, assim, tem a condição de 

sujeito de direitos negada. 

Parte-se da assertiva de que “todo árabe é muçulmano” e, em regra “todo muçulmano 

é terrorista” 504, ou ao menos tem grande potencial para tornar-se um, sem exceções. Sob esta 

perspectiva, tem se observado no cenário europeu, por exemplo, que se existia no continente 

certa “[...] tendência de tolerar práticas religiosas diversas, desde que não comprometessem 

sua organização política democrática, a realidade atual tem desencadeado sentimentos 

xenófobos, agravando um preconceito que talvez já estivesse plantado há muitos anos” 505, 

mas cuja visibilidade hoje existente fez com que aflorasse de forma intensa, situação que 

também se estende aos demais países. 

É ainda possível, que barreiras político-institucionais sejam utilizadas como forma de 

travar os fluxos migratórios. Nesta modalidade, há a adoção de medidas restritivas à entrada 

de estrangeiros baseadas, por exemplo, em suas qualificações e/ou com certos limites de 

cunho temporal à sua permanência506.  

Os obstáculos em questão são de natureza institucional e, podem ser exteriorizadas das 

mais variadas formas, são medidas adotadas oficialmente pelos governos, como o 

enrijecimento da legislação de migração, o aumento da burocracia ou falta de clareza nos 

procedimentos de requerimento de refúgio, a lentidão para análise de pedidos de refúgios ou 

falta de oportunidades para que estas pessoas possam solicitar proteção, além da violência 

física e moral praticada por funcionários de instituições governamentais. 

Todas as medidas acima elencadas podem ser observadas em grande escala em 

diversos países, de diferentes continentes, evidenciando que não se trata de um problema 

pontual, mas coletivo. Na Ásia e na Oceania, por exemplo, os refugiados entre os anos de 

2015 e 2016 encontraram dificuldades expressivas na busca por proteção e amparo507, lidando 

com as arbitrariedades governamentais e o desrespeito às premissas básicas do Direito 

Internacional, tendo muitas vezes comprometida sua integridade física e moral.  

                                            
503 SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Cia das Letras, 2001. 
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505 Idem, p. 224. 
506 NETO, Helion Póvoa. Op. cit. 
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A Austrália foi um dos países que se mostrou mais intransigente em relação à questão 

dos refugiados; as medidas adotadas tinham como finalidade dissuadir aqueles que chegavam 

de forma clandestina e pretendiam ingressar no país em busca de proteção508. 

Institucionalmente, o governo utilizou-se reiteradamente da detenção obrigatória e por tempo 

indeterminado, em centros de processamento fora do continente, localizados em Papua-Nova 

Guiné e em Nauru, permanecendo os refugiados isolados geograficamente até o 

processamento de seus pedidos de proteção, em condições sub-humanas509. 

No Japão, o processo para solicitação de refúgio permaneceu inflexível, ao passo que a 

maioria dos pedidos continuou a ser rejeitado, aproximadamente 0,2% dos pedidos foram 

aprovados no ano de 2016510. Na mesma linha, Israel manteve sua política historicamente 

acirrada em relação aos refugiados, negando de forma reiterada a concessão de refúgio e asilo, 

especialmente, para aqueles advindos da Eritreia e do Sudão511, muitos são encaminhados ao 

centro de detenção em Holot e, em outras situações apesar de receberem vistos de curto prazo, 

não lhes é assegurado direito ao trabalho ou acesso a serviços de assistência social512, situação 

semelhante à vivenciada pelos refugiados no Paquistão513, que passaram desde 2016 a lidar 

com ataques promovidos pela polícia local em detrimento de suas casas e comércios, após 

uma ordem emitida pelo governo para que todos deixassem o território514. 

No continente americano, diversos exemplos de barreiras institucionais puderam ser 

constatados entre os anos de 2015 e 2016, a lentidão para o processamento dos pedidos de 

refúgio e a dificuldade ao acesso de serviços públicos foram apontadas como principais 

problemas no Brasil. A detenção também foi utilizada pelos Estados Unidos e México como 

política de controle, muitas vezes permanecendo em instalações sem acesso aos cuidados 

médicos básicos, a alimentos, à água e nem mesmo à assistência jurídica, enquanto 

aguardavam o processamento de suas solicitações515.  
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Apesar dos Estados Unidos coordenarem o Programa Federal de Reassentamento, 

alguns governos locais, passaram a apresentar projetos de lei para tentar impedir que 

refugiados admitidos legalmente fossem reassentados em seus territórios, merecendo destaque 

o estado do Texas que deixou o Programa, sob o argumento de que os refugiados sírios 

ameaçavam a segurança dos texanos, situação semelhante aconteceu também com os estados 

de Kansas e Nova Jersey516. 

No continente africano, a falta de investimento em estruturas para recepção e para 

concessão e renovação de refúgios (com fechamento de diversos escritórios responsáveis por 

tais medidas), a superlotação de campos de refugiados, a detenção indiscriminada e por tempo 

indeterminado, foram algumas das medidas que puderam ser mapeadas na África do Sul, no 

Chade e no Malaui517. As autoridades sul-africanas detiveram ainda centenas de refugiados e 

requerentes de asilo, em 2016, por meio de uma incursão anticrime de abrangência nacional, a 

Operação Fiela, oportunidade na qual a polícia e o exército realizaram diversas invasões e 

prisões518.  

No continente europeu, diante do grande fluxo de pessoas que chegavam aos países 

membros da União Europeia, entre refugiados e migrantes ilegais, fez com que diversas 

medidas político-institucionais fossem implementadas para diferenciar tais grupos e controlar 

o ingresso e permanência daqueles que buscavam estabelecer-se no território europeu, com a 

partilha de responsabilidade519. 

Profundas divisões existentes na União Europeia foram expostas, no que tange à 

questão dos refugiados. Diversos estados membros, contrariando os princípios de unidade e 

cooperação do bloco, optaram por adotar medidas de contenção e negar acolhimento para a 

grande maioria dos refugiados, sob o argumento da manutenção da segurança, da estabilidade 

e da harmonia social520, fazendo com que a Convenção de Dublin e seus respectivos 

regulamentos521 se tornassem inócuos. 
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A falta de consenso levou alguns países a uma sobrecarga descomunal em relação aos 

outros, como a Grécia e a Itália, já que não dispunham de estrutura e poder financeiro para 

abarcar a quantidade de pessoas que adentraram aos seus territórios.  Nesta esteira, denota-se 

que “[...] os interesses próprios e divergentes de cada Estado, assim como as suas diferentes 

culturas, com diferentes memórias e percursos históricos, em especial no que toca à liberdade 

e segurança, servem para justificar esta dificuldade de harmonização” 522, o que refletiu em 

uma posição apática ou obstrutiva de alguns países. 

Na tentativa de reduzir a quantidade de pessoas deslocadas, em 2016, a União 

Europeia celebrou um acordo com a Turquia para reduzir o contingente, por meio de controle 

fronteiriço e repatriamento de migrantes irregulares. A parceria foi assim idealizada, dado o 

fato de que é a Turquia, por sua posição geográfica, o meio de entrada para o continente 

europeu de milhões de sírios, afegãos, iraquianos e somalis523. 

O acordo celebrado tem como objetivo a devolução de todos os migrantes irregulares 

que cheguem da Turquia até a Grécia, o que segundo os países envolvidos trata-se de uma 

medida extraordinária e transitória, a ser realizada em conformidade com as normas 

internacionais, em nome da ordem pública e para colocar fim ao sofrimento humano. Já no 

que se refere à situação pontual dos refugiados sírios, foi acordado que para cada sírio 

devolvido à Turquia, outro será realocado pela União Europeia, priorizando-se aqueles que 

não tenham ingressado ou tentado ingressar de forma irregular na União Europeia524. 

O acordo representa, em linhas gerais, uma barreira legal e burocrática para a 

concessão de proteção. Paradoxalmente, embora, o documento em questão traga em seu bojo 

o compromisso de realocar os “[...] refugiados que estejam regularmente acomodados na 

Turquia, todos aqueles que tentarem entrar na Europa irregularmente serão devolvidos – 

mesmo as vítimas da Guerra Civil Síria, e de perseguições dela decorrentes” 525. Ficou a cargo 

das autoridades turcas, mesmo com a falta de estruturas necessárias para cumprir, o papel de 

filtragem daquelas pessoas que incomodam socialmente (pela visibilidade) e são tidas como 

inconvenientes. 

Mas, os problemas não apenas afetam aqueles que estão na busca por proteção, na 

verdade muitos daqueles que já tiveram seu status reconhecido permanecem presos em um 
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limbo, aguardando o reassentamento, sem qualquer previsão, pois o acordo supracitado 

também: 

 

[...] aumenta o tempo de espera dos egressos sírios, afegãos e iraquianos pelo efetivo 

reconhecimento do direito ao refúgio, nos campos de refugiados. Estes campos 

abrigam tanto os pretendentes a refugiados quanto os já assim identificados, 

materializando um processo de exclusão social. Ainda que os refugiados assim 

reconhecidos e designados sejam destinatários de proteção jurídica, organismos 

internacionais reconhecem que eles podem ser vítimas de intimidação ou agressão 
em campos de refugiados, seja por parte da comunidade anfitriã que os recebe, seja 

por seus próprios pares526. 

 

Percebe-se, assim, que a premissa básica da política adotada pelos países europeus é 

obstar que o maior número de pessoas adentrasse ao seu território, sendo que mesmo aqueles 

com situação regular, isto é, cujo status foi reconhecido, permanece exposto às arbitrariedades 

das autoridades que deveriam fornecer-lhe proteção, tendo diversos direitos básicos limitados 

ou totalmente frustrados. 

O acordo entre a União Europeia e a Turquia não destoa das políticas que os países 

europeus têm se utilizado no quesito migração irregular, incluindo em detrimento de pessoas 

que buscam refúgio e asilo. Uma das frentes de atuação, conforme Margarita Martínez 

Escamilla é a terceirização do controle, que busca impedir que as pessoas deixassem seu país 

de origem, por meio de acordos com países de origem e de trânsito527.  

A adoção de medidas desta natureza intensificou-se nos últimos anos e possibilita que 

a expulsão seja mais célere e restringe as concessões de refúgio528. Inclui-se aqui, não apenas 

o citado acordo com a Turquia, mas também o acordo de cooperação celebrado com o 

Afeganistão (“Joint Way Forward”), no qual este último fica obrigado a receber e reintegrar 

migrantes irregulares529, por exemplo.  

Institucionalmente, outras medidas para desestimular o ingresso de refugiados foram 

implementadas, como a criminalização da entrada e estadia irregular, como é na Itália, e em 

2015 também foi reforçado na Hungria, a partir da promulgação de uma legislação mais rígida 

                                            
526 PIOVESAN, Flávia Cristina; OLSEN, Ana Carolina Lopes. Op. cit., p. 224. 
527 MARTÍNEZ ESCAMILLA, Margarita. Inmigración, derechos humanos y política criminal: ¿Hasta donde 

estamos dispuestos a llegar? Revista para el análisis del Derecho, n. 3, p. 01-45, 2009. Disponível em: 

<http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/138050/188695>. Acesso em: 29 set. 2017. 
528 WERMUTH, Maiquel Angelo Dezordi; DE AGUIAR, Jeannine Tonetto. A criminalização dos imigrantes em 

situação irregular na Itália: biopolítica e Direito Penal do autor. Revista de Direito Internacional, v. 14, n. 2, 

2017. 
529 RASMUSSEN, Sune Engel. EU signs deal to deport unlimited numbers of Afghan asylum seekers. THE 

GUARDIAN. 2016. Disponível em: <https://www.theguardian.com/global-development/2016/oct/03/eu-europe 

an-union-signs-deal-deport-unlimited-numbers-afghan-asylum-seekers-afghanistan>. Acesso em: 28 nov. 2017. 
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(composta por alterações ao Código Penal e à Lei de Asilo), possibilitando a aplicação da 

pena de prisão para aqueles que ultrapassarem suas fronteiras seguida de expulsão.  

Aliás, o uso da detenção como política de controle tem sido comumente adotada 

também pelos países europeus e a inacessibilidade aos métodos para solicitação de proteção. 

Na Grécia, por exemplo, houve registros de requerentes de asilo e refúgio, além de migrantes 

que ficaram detidos por mais de seis meses, de forma injustificada e em condições 

degradantes, e mesmo estando detidas, tinham dificuldade para acessar os procedimentos de 

requerimento.  

De acordo com Flávia Piovesan e Ana Carolina Lopes Olsen, as medidas adotadas no 

continente europeu de maneira geral são resultado do racismo europeu, que tende a estimular 

práticas discriminatórias. O acordo celebrado entre a União Europeia e a Turquia é exemplo 

claro, os refugiados que utilizam essa rota são necessariamente sírios, afegãos e iraquianos, ou 

seja, exclusivamente pessoas ligadas ao islamismo, pois o: 

 

[...] acordo não abrange, por exemplo, nigerianos que cheguem à Europa por mar a 

partir da Líbia. Trata-se de uma discriminação jurídica que tem levado à 

marginalização social, na medida em que esses refugiados são mantidos em campos 
no território turco, até que se vençam os trâmites burocráticos de legalização para 

assentamento em solo europeu530. 

 

Situação que também ilustra essa intolerância em relação aos refugiados ligados ao 

islamismo, é a postura que a França tem adotado, proibindo a utilização cotidiana de 

acessórios que estejam atrelados à religião em questão, por meio da promulgação de leis. Foi 

o que ocorreu com a proibição do véu e, de modo recente, com a proibição em algumas 

cidades francesas do uso do burquíni531 nas praias, sob o pretexto da manutenção da ordem 

pública, o que implicou verdadeiro cerceamento do direito de ir e vir, marginalização e 

exclusão social e cultural, visto que uma medida como esta obstaculiza integralmente que as 

mulheres muçulmanas frequentem estes espaços. 

O que se vislumbra em cada um desses acontecimentos e medidas, é o fato de que o 

ordenamento jurídico interno em cada país, de forma genérica, é manipulado para dificultar o 

acesso dos refugiados e torná-lo desinteressante, a tal ponto que naturalmente essas pessoas 

busquem outros destinos ou retornem para o seu país de origem, geralmente, sem a garantia 

da mínima segurança. Foca-se de maneira excessiva na quantidade de pessoas deslocadas, 

                                            
530 PIOVESAN, Flávia Cristina; OLSEN, Ana Carolina Lopes. Op. cit., p. 226. 
531 Espécie de roupas de banho utilizadas pelas mulheres muçulmanas para ir à praia. 
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esquecendo-se ou minimizando a busca por soluções ao verdadeiro problema que assola a 

humanidade, expondo diariamente milhares de pessoas a um risco de morte eminente. 

Os impasses culturais, somados às barreiras político-institucionais e as físicas, tem o 

condão de reforçar o discurso simbólico sobre a rejeição dos refugiados532, cujos efeitos são 

observados na chegada e após a concessão do refúgio, por se fomentar no imaginário social, a 

estigmatização e a criminalização destes sujeitos. Os refugiados são desta maneira, 

submetidos a um processo contínuo e preocupante de generalização, em que nem sempre as 

premissas são totalmente verdadeiras e, por vezes, alimenta fortes embates culturais, 

desembocando em uma realidade socialmente instável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
532 NETO, Helion Póvoa. Op. cit., p. 398. 
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4 DO MULTICULTURALISMO E DA INTERCULTURALIDADE: ALTERNATIVAS 

PARA A CONVIVÊNCIA PACÍFICA 

 

Neste capítulo, a partir dos embates culturais, será abordada a questão do 

multiculturalismo, com o objetivo de investigar sobre a possibilidade da instauração de uma 

ordem jurídica fundada na diversidade. Serão delineadas considerações a respeito do conceito 

do multiculturalismo, da valorização da diversidade cultural e da possível fragmentação social 

a partir da diferença. Por fim, busca-se compreender se o diálogo entre as diversas culturas 

exige critérios mínimos e quais os possíveis desafios e empecilhos para a construção de uma 

sociedade multicultural. 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES QUANTO AO MULTICULTURALISMO: CONCEITO E 

DELINEAMENTOS QUANTO A VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL  

 

Desde a segunda metade do século XX, o multiculturalismo tem sido tema recorrente 

nas discussões acadêmicas, políticas, jurídicas, entre outras áreas, dada a consolidação da 

diversidade e do hibridismo cultural como atributos marcantes da sociedade 

contemporânea533. Seu surgimento está atrelado, principalmente, a questão racial que assolou 

a região sul dos Estados Unidos no período em questão, mas o termo “multiculturalismo” 

designadamente originou-se no Canadá em meados da década de setenta534, relacionado à 

implementação de políticas de plurietnicidade, estendendo-se assim para a Europa, Ásia e 

América do Sul a partir da década de noventa535. 

O tempo tem um efeito transformador, à medida que possibilita a valoração de certos 

institutos e certas regras, fazendo com que determinados preceitos sejam revistos536. Nesta 

esteira, o multiculturalismo surge como um fenômeno social que insurge à ideia de sociedade 

monocultural, ideologia até então em voga e, que servia como meio de opressão e dominação 

das classes dominantes sobre grupos culturais minoritários, por meio de uma hegemonia 

estabelecida pela força. Com a ascensão da perspectiva multicultural, concatenou tanto a “[...] 

preocupação com a diferença na sociedade contemporânea, fruto da própria história, como 

fenômeno humano e social; mas, ao mesmo tempo, ele é indicador de uma mudança nas 

                                            
533 SEMPRINI, Andrea. Multiculturalismo. Bauru: EDUSC, 1999. 
534 KROHLING, Aloísio. Os direitos humanos na perspectiva da antropologia cultural. Revista de Direitos e 

Garantias Fundamentais, Vitória, n.3, p.162, jul/dez. 2008. 
535 BINJA, Elias. Op. cit., p. 77. 
536 SIMÃO, José Fernando. O tempo e o direito. CARTA FORENSE. 2013. Disponível em: 

<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/o-tempo-e-o-direito/11969>. Acesso em: 15 jan. 2017. 
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dinâmicas sociais coletivas de grande importância [...]” 537, especialmente, com a emersão do 

ativismo social voltado à proteção e à superação intelectiva, social e moral das minorias 

desfavorecidas538 , a modificação do conceito e amplitude do termo “cultura” e, da tomada de 

consciência frente à necessidade de se proteger a diversidade cultural, considerada não mais 

como um problema social a ser suprimido. 

A base da perspectiva multicultural é, portanto, a diversidade, que impõe às 

democracias liberais um desafio endêmico, pois historicamente estas sempre estiveram 

“comprometidas, em princípio, com a igual representação para todos” 539. O seu centro teórico 

é “o reconhecimento de que as reivindicações universalistas só podem ser realizadas de 

diferentes modos e nas diferentes culturas, de forma a exigir uma reconcepção da tese liberal 

do bem-estar e dignidade das pessoas” 540. 

O multiculturalismo trabalha tanto com a igualdade, como com a diferença, 

congregando em seu bojo uma série de táticas e artifícios voltados para a governabilidade 

e/ou administração da diversidade cultural541 e minimização dos embates culturais. Mas, não 

se confunde com o termo “multicultural”, pois como pontua Stuart Hall: 

 

[...] multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características sociais e os 

problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual 

diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, 

ao mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade “original”. Em contrapartida, 

o termo “multiculturalismo” é substantivo. Refere-se às estratégias e políticas 

adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e multiplicidade 

gerados pelas sociedades multiculturais542. 

 

O multiculturalismo é, assim, um termo polissêmico, controverso e atravessado por 

conflitos sociais, que admite significados distintos. E, que originalmente está atrelado à 

pluralidade de culturas ou de grupos caracterizados por culturas diferentes, e que coexistem, 

no cenário social moderno. Podendo ser entendido, genericamente, como uma espécie de 

conjunto variável de fatos sociais, que decorrem da complexidade que é a convivência e/ou a 

coexistência em um mesmo espaço social de indivíduos que se identificam com culturas 

                                            
537 BINJA, Elias. Op. cit., p. 77. 
538GROFF, PAULO VARGAS; PAGEL, ROGÉRIO. Multiculturalismo: direitos das minorias na era da 

globalização. Direito e Humanidades, n. 16, 2010. 
539 GUTMANN, Amy. Introduction. In: GUTMANN, Amy (ed.). Multiculturalism: examining the politics of 

recognition. Princeton: Princeton University, 1994, p. 3. 
540 TAVARES, Quintino Lopes Castro. Multiculturalismo. LOIS, Cecília Caballero (Org.). Justiça e 

Democracia: entre o universalismo e o comunitarismo. São Paulo: Landy, 2005, p. 97. 
541 HALL, Stuart. Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2003, p. 52. 
542 Ibidem.  
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díspares543, ou ainda como o conjunto de diferenças em amplitude não apenas local, mas 

global e/ou transnacional544. 

A latente impossibilidade de se continuar ignorando determinadas questões culturais, 

abarcando aqui o que foi negado ou silenciado no processo de formação sociocultural do 

Estado-nação, dentro de uma acepção cultural hegemônica, é que o debate multicultural passa 

a ser objeto das mais variadas áreas do conhecimento, incluindo desde os setores da educação, 

passando pelas ciências sociais e jurídicas. Sua relevância justifica-se, pois, a problemática 

multicultural, possibilita o diálogo de modo privilegiado com sujeitos historicamente 

massacrados e, que resistiram e continuam a resistir, reafirmando suas identidades e buscando 

a consolidação de seus direitos e de sua cidadania plena, frente a uma realidade de sujeição e 

supressão545.    

De acordo com Boaventura de Sousa Santos, o multiculturalismo pode ser uma 

descrição ou um projeto político. Em um viés mais culturalista546, ou enquanto descrição, 

segundo o mesmo autor, o multiculturalismo pode ser compreendido a partir de três 

significados: o primeiro diz respeito à “existência de uma multiplicidade de culturas no 

mundo” 547, com abrangência global; o segundo seria a “coexistência de culturas diversas de 

um mesmo Estado-nação” 548, isto é a diversidade cultural no âmbito local; e, por fim, “a 

existência de culturas que se interinfluenciam tanto dentro como além do Estado-nação” 549, 

que perpassa as barreiras transnacionais. 

Já sob o aspecto político, isto é, enquanto projeto, o multiculturalismo está relacionado 

às respostas dadas às reivindicações de grupos minoritários excluídos ou marginalizados, que 

buscam incessantemente certa representatividade, direitos sociais e/ou políticos na esfera 

estatal550. Esta segunda acepção suscita algumas controvérsias e críticas, “[...] na medida em 

que comporta uma dimensão normativa ou prescritiva que estabelece um determinado 

                                            
543CORTINA, Adela. Cidadãos do Mundo: uma teoria da cidadania. São Paulo: Loyola, 2005, p. 140. 
544SANTOS, Boaventura de Sousa; NUNES, João Arriscado. Op. cit., 2010a. 
545 CANDAU, Vera Maria. Multiculturalismo e educação: desafios para a prática pedagógica. MOREIRA, 

Flávio Antonio; CANDAU, Vera Maria (orgs.). Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas. 

2 ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
546 SEMPRINI, Andrea. Op. cit., p. 12. 
547 SANTOS, Boaventura de Sousa; NUNES, João Arriscado. Op. cit., 2010a, p. 28. 
548 Ibidem. 
549 Ibidem. 
550 BINJA, Elias. Op. cit., p. 78. 
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desenho de sociedade e de comportamentos político-sociais perante a diferença” 551, ora em 

posições mais conservadoras, ora em posições mais neoliberais ou progressistas552.  

As reivindicações ao multiculturalismo enquanto descrição e projeto são variadas, diz-

se, por exemplo, que seu conceito seria antieuropeu, “procurando substituir os valores e 

realizações da civilização ocidental por uma promoção sem critério de realizações 

inferiores”553 e, que sua estruturação a partir da diversidade seria capaz de ensejar a 

fragmentação social e/ou colocar em risco a coesão estatal554. Ou ainda, que o 

multiculturalismo, até de certa forma pejorativa, seria uma espécie de “terapia para minorias”, 

que não se mostram incapazes de se adequarem à sociedade; ou que seria ele na verdade nada 

mais que uma “linguagem politicamente correta”, mesmo estando associado à salvaguarda da 

igualdade555. 

Para aqueles que compõem a ala mais progressista, o multiculturalismo tem uma 

definição eurocêntrica, cujo conceito os países do Hemisfério Norte procuram infligir aos 

países do Sul, além de ser extremamente impreciso, em razão da multiplicação de 

adjetivações, falando-se, por exemplo, em multiculturalismo “liberal”, “autoritário”, “de 

empresa”, “insurgente”, “agregativo”, “crítico”, “universalista”, entre outros556.  

Diz-se ainda, que é o multiculturalismo uma expressão genuína da lógica cultural do 

capitalismo multinacional ou global e, uma nova modalidade de racismo velado. Além disso, 

alguns críticos o consideram descritivo e apolítico, uma vez que não concatena um 

envolvimento mais ativo do “eu” para com “os outros”; foca apenas em uma premissa de 

tolerância, capaz de reafirmar as relações de poder e desigualdades557.  

E, quando há a politização dos projetos multiculturais, a proteção e garantia de direitos 

e o reconhecimento da própria existência (dentro da coletividade) apenas se dá dentro dos 

limites do Estado-nação, e enquanto forem compatíveis com a sua ordem constitucional 

hegemônica, isto é, com as noções de soberania e direitos558, pois do contrário essas minorias 

são mantidas marginalizadas e desprotegidas na esfera social, política e jurídica. 

Frente a tais críticas; observa-se que, apesar do multiculturalismo trabalhar com a 

ideia de pluralidade, sendo o seu fim precípuo o amparo e a proteção do direito à diferença, 

                                            
551 ANDRÉ, João Maria. Interpretações do mundo e multiculturalismo: incomensurabilidade e diálogo entre 

culturas. Saber & Educar, n. 14, 2009, p. 06. 
552 Ibidem. 
553 SANTOS, Boaventura de Sousa; NUNES, João Arriscado. Op. cit., 2010a, p. 29. 
554 Ibidem. 
555 Ibidem. 
556 Idem, p. 29-31. 
557 Ibidem. 
558 Idem, p. 29-32. 
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assim como, o de possibilitar o reconhecimento social de grupos minoritários559, por meio do 

respeito e da tolerância, alguns doutrinadores560 acreditam que nada mais é que a “integração 

de culturas subordinadas a uma cultura hegemônica ou majoritária, que em certo sentido as 

toleraria ou apoiaria como uma estratégia para manter precisamente seu controle” (tradução 

livre do espanhol) 561. 

Denota-se que, para aqueles que se opõem à corrente teórica em questão, busca-se 

desqualificar o multiculturalismo enquanto proposta de valorização da diversidade cultural e 

garantia de tratamento equânime dentro das diferenças. Nesta esteira, a implementação de 

medidas multiculturais nada mais seria do que uma nova forma de dominação e controle por 

parte dos grupos dominantes, que continuariam a ditar as regras e normas sociais, travestida 

com uma roupagem de respeito, tolerância e liberdade, enquanto esta não se mostrar 

incoerente com o que é tido como aceitável. 

Conforme coloca Stuart Hall, o multiculturalismo pode ser entendido como o conjunto 

de “estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e 

multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais” 562. Neste sentido, as críticas dos 

setores mais progressistas, acima mencionadas, mostram-se até certo ponto justificáveis em 

razão da complexidade do próprio tema e a amplitude que o próprio conceito traz isso porque 

de fato o termo pode ser associado a conteúdo e projetos políticos emancipatórios e contra 

hegemônicos, bem como de forma hegemônica como método de regulação das diferenças 

dentro do Estado-nação ou fora dele (ambiente transnacional).  

Isto significa que, apesar do multiculturalismo estar ligado à gestão da diversidade 

cultural, nem sempre ele assume um caráter emancipatório, que se baseia “no reconhecimento 

da diferença e do direito à diferença e da coexistência ou construção de uma vida em comum 

além de diferenças de vários tipos” 563, assumindo em algumas situações tendências 

assimilacionista e conservadora, podendo designar iniciativas de discriminação positiva, 

implementação de políticas de identidade e reconhecimento, até mesmo projetos 

                                            
559 LUCAS, Douglas Cesar; SCHNEIDER, Bruna Dallepiane. Multiculturalismo: Identidades em Busca de 

Reconhecimento. Revista Direito em Debate, v. 18, n. 31, 2013. 
560 Destacam-se aqui Homi Bhabha, Edward Said e Gayatri Chakravorty Spivak. 
561 Originalmente, Camilo Garcia defende que a “[...] integración de culturas subordinadas a una cultura 

hegemónica o mayoritaria, que en cierto sentido las toleraria o apoyaría como una estrategia para mantener 

precisamente su control”. Cf.: GARCIA, Camilo B. ¿Multiculturalismo o Interculturalidad? . GONZÁLEZ, D e 

RENJIFO, N. (org.). Derecho, Interculturalidad y Resistencia Étnica. Bogotá: Digiprint Editores E.U, 2009. 
562 HALL, Stuart. Op. cit., 2003, p. 52. 
563 SANTOS, Boaventura de Sousa; NUNES, João Arriscado. Op. cit., 2010a, p. 33. 
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multiculturais com programas assistenciais ou compensatórios, voltados à domesticação da 

diversidade564. 

Desta feita, pode-se dizer que são várias as espécies de multiculturalismo como 

projeto político, tais como: o multiculturalismo conservador, o multiculturalismo humanista 

liberal, multiculturalismo liberal de esquerda e o multiculturalismo crítico ou de resistência565. 

No primeiro caso, há o reconhecimento da diferença, todavia, não há esforços para sua 

inclusão, busca-se excluí-la ou extirpá-la do meio social por meio da assimilação. O seu cerne 

é a homogeneização cultural, de tal forma que o seu projeto estrutural busca viabilizar a 

construção de “uma cultura comum, unitária e nacional, entendendo a diversidade cultural, 

rácica ou sexual como devendo ser assimilada à cultura tradicional, geralmente definida por 

padrões patriarcais, brancos, euro americanos” 566. 

Embora, trabalhe com a ideia de uma democracia pluralista e tome a diversidade como 

base, no seu bojo concatena um ideal de universalidade e padronização, de tal modo que as 

diferenças devem ser superadas para que então se tenha uma participação igualitária de todos 

aqueles que compõem a comunidade. Em síntese, ele rechaça a discriminação, contudo, 

tomam as culturas de grupos minoritários como inferiores e, por isso defendem sua 

supressão567, pregando essencialmente “o multiculturalismo sem uma agenda política de 

transformação” 568, reforçando em última instância o preconceito e a superioridade de uma 

cultura sobre a outra, assentando-se sempre na incidência de uma língua e conjunto de 

significados, valores, entre outros atributos normalizados e estandardizados, negando o 

reconhecimento a outras culturas569. 

No multiculturalismo humanista liberal tem-se a crença de que há uma espécie de 

igualdade intelectual natural entre os diversos grupos sociais e etnias, o que em princípio 

permitiria uma concorrência equitativa em uma sociedade regida pelo sistema capitalista, com 

as mesmas oportunidades e probabilidades, assim, o foco das estratégias de convivência, sob 

esta perspectiva multicultural, seria a criação de condições para instituição de uma igualdade 

                                            
564 MACEDO, Elizabeth. Por uma política da diferença. Cadernos de Pesquisa, v. 36, n. 128, p. 327-356, 2013. 
565 MCLAREN, Peter. Multiculturalismo crítico. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000a. 
566 OLIVEIRA, Eliane de; SOUZA, Maria Luiza de. Multiculturalismo, diversidade cultural e direito coletivo na 

ordem contemporânea. In: Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais. v. 3. n. 16 (2011). 

Disponível em: <http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/776>. Acesso em: 

11 ago. 2017. 
567 MACEDO, Elizabeth. Op. cit., p. 335. 
568 PIACENTINI, Dulce de Queiroz. Direitos humanos e interculturalismo: análise da prática cultural da 

mutilação genital feminina. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina. 

Florianópolis, 2007, p. 85. 
569 SANTOS, Boaventura de Sousa. Dilemas do nosso tempo: Globalização, Multiculturalismo e Conhecimento. 

Currículo sem Fronteiras. v. 3, n 2, p. 5-23, 2003. 
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material apropriada para reduzir as distâncias entre os diferentes grupos sociais que compõem 

a sociedade570. 

Nesta versão, de cunho humanista liberal, há uma camuflagem das desigualdades 

sociais e classistas, sendo as classes privilegiadas e dominantes sempre favorecidas, visto que 

não há o enfrentamento das relações de poder e subordinação, embora, segundo Peter 

Maclaren, acredite-se que nesta vertente “as restrições econômicas e socioculturais existentes 

podem ser modificadas e reformadas com o objetivo de se alcançar uma igualdade relativa” 

571, esta igualdade na prática é inatingível, dada a universalidade que prega ainda que 

indiretamente. 

Já o multiculturalismo liberal de esquerda, ao contrário das duas tendem à 

homogeneização e submissão de grupos culturais minoritários, nesta espécie há priorização da 

diversidade cultural. Nesta perspectiva multicultural, parte-se da premissa de que os grupos 

minoritários são reiteradamente subjugados a grupos culturalmente dominantes e, a diferença 

é tida como uma “essência que existe independentemente de história, cultura e poder” 572, o 

que é amplamente criticado por Peter Maclaren, pois a diferença é concebida a partir destes 

últimos573. 

De acordo com esta vertente, as diferenças culturais não apenas devem ser 

consideradas, mas também em meio à implementação de estratégias de gestão da diversidade 

preservadas e, sua reafirmação viabilizada. Em contrapartida, a essa visão mais 

emancipatória, o multiculturalismo liberal de esquerda possibilita a elitização de 

“determinados grupos ao mesmo tempo em que não se leva em consideração outros 

igualmente importantes para a discussão do multiculturalismo”  574. 

O multiculturalismo crítico ou de resistência, por sua vez, também não tem como fim a 

busca pela assimilação ou supressão da diversidade, mas sim a emancipação dos grupos 

minoritários. Os seus defensores se recusam a tomar a cultura como um fenômeno consensual 

e harmonioso, compreende-se “[...] a representação da raça, classe e gênero como o resultado 

de lutas sociais mais amplas sobre signos e significações” 575, ou seja, ao contrário do que 

prega o multiculturalismo liberal de esquerda, a diversidade inter-relaciona-se com as relações 

de poder. 

                                            
570 MCLAREN, Peter. Op. cit., 2000a, p. 119. 
571 Ibidem. 
572 Idem, p. 120. 
573 Ibidem. 
574 MACEDO, Elizabeth. Op. cit., p. 337. 
575 MCLAREN, Peter. Op. cit., 2000a, p. 123. 
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Mas, o que mais chama a atenção é a sua proposta de mudança, uma vez que no 

multiculturalismo crítico ou de resistência dá-se ênfase à transformação das “relações sociais, 

culturais e institucionais nas quais os significados são gerados” 576, as estratégias devem ser 

orientadas para atuarem na raiz do problema, especialmente, porque nem sempre as relações 

sociais são desenvolvidas em um cenário de igualdade entre os diferentes grupos e, a 

valorização da diversidade apenas ganha sentido quando inserida em um ambiente que tem 

como base a justiça social, o que apenas é possível por meio de lutas e difíceis negociações, 

pois não impera nesta vertente a ideia romantizada de que o consenso cultural é oriundo de 

uma negociação fácil577. 

Já Stuart Hall, ao discorrer sobre os diversos tipos de multiculturalismo existentes, 

além do multiculturalismo conservador (assimilacionista), traz ainda outras cinco espécies, 

seriam eles: o multiculturalismo liberal, que segundo seu entendimento, busca a integração 

dos diversos grupos culturais com base “em uma cidadania individual universal, tolerando 

certas práticas culturais particularistas apenas no domínio privado” 578. O multiculturalismo 

pluralista, por sua vez, afere as diferenças do grupo em termos culturais e, outorga direitos de 

grupo distintos a outros dentro de uma ordem política de caráter mais comunal579.  

Outra espécie de multiculturalismo, citada pelo autor acima mencionado, seria o 

comercial que pressupõe que, o reconhecimento público da diversidade, dos membros das 

mais diversas comunidades, é suficiente para dissolver e resolver os problemas dela 

decorrentes (da diferença) naturalmente por meio do consumo privado, assim, desnecessária 

qualquer redistribuição do poder ou de recursos. E, no multiculturalismo corporativo, seja ele 

público ou privado, a administração das diferenças culturais dos grupos minoritários é feita 

voltada ao resguardo dos interesses do centro580. 

Além disso, Stuart Hall ainda elenca o citado multiculturalismo crítico ou de 

resistência, que segundo o autor também pode ser denominado como revolucionário, que 

contrapõe em sua essência questões que envolvem o poder, a opressão e os movimentos de 

resistência, abarcando desde relações de gênero, questões raciais, de classes e culturais581. 

Nesta última espécie de multiculturalismo acredita-se que: 

 

                                            
576 MCLAREN, Peter. Op. cit., 2000a, p. 123. 
577 MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Currículo: políticas e práticas. Campinas: Papirus, 1999. 
578 HALL, Stuart. Op. cit., 2003, p. 51. 
579 Ibidem. 
580 Ibidem. 
581 Ibidem. 
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[...] as experiências de vida constituem mais do que valores, crenças e compreensões 

subjetivas; elas são sempre mediadas através de configurações ideológicas do 

discurso, economias políticas de poder e privilegio e divisão social do trabalho. O 

multiculturalismo revolucionário é um multiculturalismo feminista-socialista que 

desafia os processos historicamente sedimentados, através dos quais identidades de 

raça, classe e gênero são produzidas dentro da sociedade capitalista. 

Consequentemente, o multiculturalismo revolucionário não se limita a transformar a 

atitude discriminatória, mas é dedicado a reconstituir as estruturas profundas da 

economia, política, da cultura e do poder nos arranjos sociais contemporâneos. Ele 

não significa reformar a democracia capitalista, mas transformá-la, cortando suas 
articulações e reconstruindo a ordem social do ponto de vista dos oprimidos582. 

 

Embora, seja considerado por Stuart Hall como sinônimo, o multiculturalismo 

revolucionário é fundado em uma premissa que exige uma atitude mais positiva da sociedade 

como um todo, é uma evolução do multiculturalismo crítico. E, embora, Peter Maclaren parta 

de uma perspectiva voltada mais para a área educacional, sua proposta é muito mais ampla e 

por isso vale ser referenciada, pois as transformações e articulações da sua proposta 

multiculturalista objetivam a reconstrução das estruturas econômicas, políticas, de cultura e de 

poder.  

Parte-se do pressuposto de que todo o aparato social vigente foi sedimentado para 

reforçar as desigualdades de gênero, étnicas, culturais e de classes sociais, assim, é possível 

afirmar que sob este aspecto o “desafio é criar, ao nível da vida cotidiana, um compromisso 

com a solidariedade aos oprimidos e uma identificação com lutas passadas e presentes contra 

o imperialismo, o racismo, o sexismo, a homofobia e todas as práticas de não liberdade” 583. 

Para Agnes Heller, no que tange à classificação, existem duas espécies de 

multiculturalismo, o primeiro ela denomina como ofensivo e o segundo como defensivo ou 

protetor. O primeiro assemelha-se ao multiculturalismo conservador, estando ligado à ideia de 

assimilação ou de secessão, ele é comunitário e antiliberal, sendo que, de acordo com a 

mesma autora, vai de encontro à pluralidade e “abre todos os caminhos para a perpetuação da 

guerra étnica e para o desaparecimento da multiplicidade cultural, que supostamente deveria 

proteger” 584. 

O multiculturalismo ofensivo assim o é quando se torna contraditório, o que ocorre 

segundo Agnes Heller, quando este então passa a exigir a implementação de um tipo de 

federalismo que almeja e garanta certa pureza étnica, ou ainda quando a comunidade passa a 

demandar uma identificação absoluta dos seus integrantes e, a rechaçar a pluralidade de 

                                            
582 MCLAREN, Peter. Multiculturalismo revolucionário: pedagogia do dissenso para o novo milênio. Porto 

Alegre: ed. ArtMed, 2000b, p. 284. 
583 Idem, p. 285. 
584 HELLER, Agnes. As várias faces do multiculturalismo. Boletim Científico - Escola Superior do Ministério 

Público da União, Brasília, ano 4, n. 14, 2005. p. 36. 
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filiações individuais ou a agregação de várias identidades, buscando ainda que de forma 

velada podar a diversidade e enfatizar o monoculturalismo, não raramente, desembocando em 

“uma fase segregacionista e de políticas separatistas” 585.  

A segunda espécie, o multiculturalismo protetor, vai ao sentido oposto à assimilação e, 

tem como norte a defesa de cada cultura contra a discriminação, seja ela por parte do Estado, 

ou por parte da própria sociedade586. Foca na proteção do direito de autoarticulação e reunião 

em público a todos os grupos culturais existentes, além de almejar socialmente a 

implementação de: 

 

[...] uma atitude geral entre os membros de culturas diferentes é que eles possam 

simultaneamente manter e cultivar suas raízes, práticas religiosas, padrões de vida 

familiar e de amizade, culinária, gestos e modos de contar piadas e assim por diante, 

e que tudo isso não deva ser considerado como algo estranho em sua diferença, mas 

como algo interessante, atraente e rico587. 

 

Neste sentido, denota-se que o multiculturalismo protetor ou defensivo busca a 

desestigmatização cultural do “outro”, a desconstrução da ideia de que o diferente, o novo 

e/ou o desconhecido são necessariamente uma ameaça. As práticas multiculturais protetoras 

ou defensivas são marcadamente emancipatórias, pois tomam a diversidade como uma 

riqueza e um fenômeno social, de tal modo que a capacidade de cooperação, solidariedade e a 

paz social entre as diversas culturas existentes são imprescindíveis e determinantes para o 

futuro da humanidade588.  

Percebe-se que, apesar das inúmeras qualificações, que pode o multiculturalismo 

receber e, assim, apresentar-se sob várias classificações que mudam de autor para autor, os 

tipos de multiculturalismo acima mencionados podem ser separados em dois grandes grupos: 

conservador e emancipatório. Sendo que, nesta segunda acepção (emancipatória) é que o 

presente trabalho pretende abordar o multiculturalismo como meio capaz e apropriado para 

gerir a diversidade cultural, até gradativamente se atingir a tão almejada sociedade 

multicultural, aqui compreendida como uma sociedade culturalmente heterogênea, não 

fragmentada, bem como institucionalmente e juridicamente forte589. 

Por outro lado, frisa-se que o multiculturalismo não é o único a trabalhar as questões 

de cunho cultural dentro de uma coletividade. O interculturalismo, que não se confunde com o 

                                            
585 HELLER, Agnes. Op. cit., p. 35. 
586 HELLER, Agnes. Op. cit., p. 36. 
587 Ibidem. 
588 Ibidem. 
589 TOURAINE, Alain. Op. cit., 1998, p. 203. 
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multiculturalismo, é também um conceito que se presta a examinar a complexidade da 

convivência harmônica em uma realidade composta por grupos culturalmente distintos590. 

Tal como o multiculturalismo, o interculturalismo toma como base a premissa de que 

as culturas mesclam-se, confrontam-se e estão submetidas a um processo contínuo de troca e 

negociação e, em sua essência busca “trabalhar conjuntamente os três processos pelos quais 

esta se trama: diferenças, desigualdades e desconexão” 591. Mas, este último diferencia-se do 

primeiro, à medida que o seu cerne se volta para a viabilização do diálogo entre as diferentes 

culturas, o chamado diálogo intercultural. 

Ao diferenciar o multiculturalismo e o interculturalismo, Eduardo Biacchi Gomes 

destaca que:  

 

[...] diferentemente do multiculturalismo, o interculturalismo não visa promover a 

inserção de uma minoria cultural no seio da sociedade, mas busca trazer 

mecanismos que possibilitem o diálogo e, consequentemente, a convivência 

harmônica entre as culturas existentes em determinada sociedade592. 

 

Por meio do diálogo, o interculturalismo busca não somente a coexistência alicerçada 

na tolerância, mas também uma convivência na diversidade com base no respeito, na 

cooperação e no aprendizado mútuo, por isso incentiva a interação dando enfoque ao que une 

os diversos grupos culturais, que tendem a reconhecerem-se mesmo na diferença e, por 

conseguinte, viabiliza a “aceitação e a valorização das diferenças [...], sem que se perca a 

própria identidade” 593. 

Mas, ao contrário do que possa parecer em um primeiro momento, Carlos Giménez 

Romero alerta que, quando se trabalha com práticas que preconizam a interculturalidade, não 

se busca apenas abarcar o “intercâmbio, mestiçagem, sincretismo ou simbiose”, é o 

interculturalismo, segundo seu entendimento, um instrumento capaz de viabilizar a 

convivência entre povos culturalmente distintos, o que denomina como “modelo sociopolítico 

de gestão da diversidade cultural” 594 e, que transpassa a ideia de coexistência. 

Sob a perspectiva da mobilidade humana, contemporaneamente em voga, é possível 

inferir que: 

                                            
590 GOMES, Eduardo Biacchi. União Europeia e multiculturalismo: o diálogo entre a democracia e os direitos 

fundamentais. Curitiba: Juruá, 2011. 
591 CANCLINI, 2007, p. 55. 
592 GOMES, Eduardo Biacchi. Op. cit., p. 35. 
593 ERAS, Angel Marcelo Ramírez. Paradigma de la interculturalidad. In: Boletín ICCI RIMAY. Instituto 

científico de culturas Indígenas. Año 3, n. 26, mayo del 2001. Disponível em: 

<http://icci.nativeweb.org/boletin/26/ramirez.html>. Acesso em: 15 set. 2016. 
594 ROMERO, Carlos Giménez. El interculturalismo: propuesta conceptual y aplicaciones prácticas. Disponível 

em: <http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0811/11_IKU_CUA_2.pdf>. Acesso em: 08 set. 2016. 
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[...] migrar é inerente a todos - haja vista a mobilidade ser um processo natural - e, 
portanto, um direito humano, deve ser assegurado, onde quer que seja, um local 

adequado e uma vida digna àqueles que decidem dar um novo rumo à sua vida ou 

são forçados a tanto. Nesse sentido é que as políticas públicas devem ser pensadas e 

propostas, de modo que o imigrante seja, de fato, sujeito de direitos e não fique 

submetido a condições desumanas - semelhantes ou, muitas vezes, piores - àquelas 

das quais está buscando melhoria595. 

 
O cenário de migração, especialmente, a crise humanitária vivenciada a partir da 

quantidade de pessoas obrigadas a se deslocarem ao redor do mundo para buscar refúgio e 

proteção, traz à tona a ineficiência e a incongruência do sistema vigorante. As medidas 

adotadas até então pelos países receptores escancaram um sentimento de competitividade 

desmedido por parte dos nacionais em detrimento dos refugiados, sendo a contenção por meio 

da detenção e o fechamento das fronteiras as medidas mais comuns e, que reforçam a 

necessidade de se rediscutir práticas multiculturais em todos os setores. 

Proteger a diversidade cultural é garantir o direito à liberdade, à autonomia e o direito 

à autodeterminação do ser humano; e as práticas multiculturais de um modo geral não apenas 

dão ênfase à diferença, tratando-a como uma riqueza, um elemento benéfico à sociedade 

como um todo, mas dá a ela sentido quando, como coloca Boaventura de Sousa Santos, 

mostra-se possível resguardar o direito à igualdade quando a diferença é motivo de 

inferiorização de uma cultura em relação à outra e, do direito à diferença quando a igualdade 

mostra-se capaz de desqualificar determinado grupo cultural596. 

Todavia, denota-se que “o medo e o desconhecimento com relação ao diferente, que se 

reflete em xenofobia por parte dos nacionais, pode prejudicar de modo decisivo a integração 

cultural de pessoas em situação de refúgio, que acabam não se sentindo parte da nova 

comunidade” 597. Se a intensificação dos fluxos migratórios tem de maneira inevitável levado 

grupos culturalmente heterogêneos a coexistirem em um mesmo espaço territorial, criando um 

ambiente pluricultural, do mesmo modo também tem evidenciado a necessidade de mudança, 

com a reformulação ou reconstrução das próprias políticas migratórias, pois quando não se 

mostram fundamentalmente xenofóbicas, estimula à assimilação, a secessão e/ou a 

                                            
595 MATTOS, Alice Lopes; SARTURI, Cristina Arruda; BORGES, Leonardo Antunes. Políticas Públicas de 

Acolhida a Imigrantes: Discussões e Experiências. In: REDIN, Giuliana; MINCHOLA, Luís Augusto 
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segregação, ou seja, medidas que não buscam garantir a emancipação e condenam os 

refugiados a situações periclitantes e sub-humanas.  

É sob esta ótica que se pretende elucidar os desafios para a construção de uma 

comunidade efetivamente multicultural e emancipatória, especialmente, em uma sociedade 

que anseia cada vez mais pela solidariedade e cooperação, em que o ser humano seja 

recolocado como epicentro das normativas, dos projetos e dos planejamentos, sem se 

considerar a categoria em que se insere culturalmente.  

Para tanto, a priori, mostra-se essencial à adoção de “espaços e processos de 

interação positiva entre as diferentes culturas” 598, fomentando consequentemente a confiança, 

o reconhecimento recíproco e o diálogo, sem que a diversidade seja colocada em risco599 e, 

em última instância colaborando para “o surgimento de formas mais humanas de convivência 

e de crescimento pessoal de cada um dos seres humanos” 600. 

Portanto, considerando que a rejeição generalizada é capaz de impactar e afetar todas 

as fases do processo integração do refugiado no país receptor, incluindo aqui a jurídica, a 

econômica e a social, além de afetar o processo de reconhecimento e desenvolvimento do ser 

humano. E, sendo forte ainda o teor assimilacionista e hegemônico nas estratégias que lidam 

com essa interação cultural transnacional, é possível afirmar que o gerenciamento da 

diversidade cultural é muito mais que uma medida de urgência, é imprescindível para a 

concretização da dignidade humana.  

Entende-se que o multiculturalismo e o interculturalismo emergem, deste modo, cada 

qual dentro das suas peculiaridades, como meios capazes de avalizarem aos indivíduos mais 

vulneráveis condições para integrarem-se e alcançarem sua emancipação individual, 

assegurando-se condições mínimas de sobrevivência e a pacificação social, por meio da 

aproximação dos diferentes integrantes da comunidade e da nivelação das desigualdades e 

discriminações de toda ordem. 

 

4.2 DA VALORIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS CULTURAIS E A POSSÍVEL 

FRAGMENTAÇÃO SOCIAL EM RAZÃO DA CULTURA  

 

A valorização da diversidade cultural e a proteção das diferentes culturas, ou melhor, 

da liberdade de se exercer os direitos culturais e desenvolver sua identidade cultural é um 

                                            
598 LOPES, Ana Maria D’Ávila. Da coexistência à convivência com o outro: entre o multiculturalismo e a 

interculturalidade. In: Rev. Inter. Mob. Hum. ano XX, n. 38, p. 67-81 (2012). Disponível em: 

<csem.org.br/remhu/index.php/remhu/article/download/301/276>.  Acesso em: 10 ago. 2017. 
599 Ibidem. 
600 SANTOS, Boaventura de Sousa; NUNES, João Arriscado. Op. cit., 2010a, p. 33. 
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tema que desafia os países, de um modo geral, ainda mais no cenário de migração. A 

responsabilidade da comunidade internacional não se limita a mera aceitação em receber o 

refugiado em seu território, mas esforços no campo das políticas públicas, com o objetivo de 

desenvolver e promover a inclusão social desses indivíduos, por meio da aquiescência por 

parte da população autóctone. 

O multiculturalismo e o interculturalismo são conceitos que foram desenvolvidos 

exatamente para trabalhar com a diferença cultural, aqui entendida em sentido amplo e não 

apenas relacionada às minorias601, fomentando a ideia de que é algo benéfico e apropriado de 

somar e agregar valores. Contudo, não há como ignorar que, historicamente, as maiores 

atrocidades tiveram como elemento basilar a dicotomia do “eu versus o outro”, em que a 

diversidade dos indivíduos era considerada para fins de inferiorização, tidos como seres com 

pouca ou nenhuma dignidade602. 

A intolerância em relação ao que é diferente é uma realidade que ainda persiste na 

sociedade atual, pois ainda que a coexistência e a convivência em um mesmo espaço 

territorial de grupos culturalmente variados sejam um fato social (ainda que complexo), as 

atuais práticas e políticas migratórias adotadas pelos países promovem o preconceito, a 

discriminação e a xenofobia que, por vezes, materializam-se em ondas de violência, ataques e 

a reafirmação de um discurso de inaceitabilidade por parte da população nativa para com 

aqueles que buscam refúgio603. 

Se por um lado defende-se que a diversidade cultural, a liberdade para o exercício dos 

direitos culturais e a própria identidade cultural, seja ela individual ou coletiva, devem ser 

protegidas, por outro, o trabalho desenvolvido em meio a essas questões culturais demandam 

certo cuidado, especialmente, porque o discurso multiculturalista pode ser inadvertidamente 

utilizado para homogeneizar. A respeito do assunto, Peter Mclaren pontua que é necessário:  

 

[...] estar conscientes de que nossas ‘identidades cotidianas’, apesar de poderem ser 

promovidas e produzidas em contextos que deem suporte à diversidade, são 

frequentemente subentendidas por microestruturas de poder e privilégio e 

                                            
601 De acordo com Carlos Giménez Romero, o interculturalismo não deve ser considerado um tema a ser 

abordado apenas sob a ótica das minorias culturais, seja em cenário de migração, em relação aos indígenas, isso 

porque em um mundo globalizado e cada vez mais conectado, a diversidade cultural faz-se presente em todos os 

espaços sociais como, por exemplo, em empresas transnacionais. Cf. ROMERO, Carlos Giménez. Op. cit., p. 09. 
602 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., 2013. 
603 CARDIN, Valéria Silva Galdino; SILVA, Flávia Francielle da. Direitos humanos e a diversidade cultural: o 

desafio da construção de uma sociedade multicultural. RIBEIRO, Daniela Menengoti. MONEBHURRUN, 

Nitish; FELIX, Diogo Valério. (Org.). As crises no mundo e os efeitos para os direitos da personalidade 

(Grupo 2). Maringá: IDDM, 2017. 
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produzidas através de expressões de autoconsciência burguesa, disfarçadas em 

discurso popular, produzido no interesse do ‘povo’604. 

 

A homogeneização e a inter-relação entre cultura e poder são problemas enraizados 

não somente no seio da sociedade civil, por meio de conceitos pré-concebidos no imaginário 

social ou por distorções propagadas pelo senso comum, mas também na comunidade 

internacional e nas estruturas dos Estados605. Deste modo, Charles Taylor defende que nem 

todas as culturas possuem o mesmo valor, por estarem expostas diariamente a uma interação 

cultural em condições desiguais e, por tais motivos discorre sobre a inaplicabilidade do 

reconhecimento igualitário606. 

Aliás, de acordo com o autor em questão, a identidade foi vinculada primeiramente à 

política de reconhecimento igualitário, ligada a ideia original de dignidade universal e que até 

então era considerada importante no processo de proteção de direitos de forma equânime a 

todos e também o respeito a todas as culturas igualmente607. No entanto, conforme o mesmo 

autor, esse mesmo reconhecimento igualitário passou a infligir, paradoxalmente, um processo 

de homogeneização, em uma espécie de “cegueira à diferença” 608, em que os grupos 

dominantes tendem a incutir em grupos minoritários ou vulneráveis uma imagem de 

inferioridade e subjugação609. 

Assim, a política da diferença passou a ganhar espaço na agenda identitária, com o fito 

de harmonizar liberdade e igualdade, enfatizando a individualidade da pessoa e a realidade 

múltipla dos grupos culturais. Entretanto, considerar e declarar que todas as culturas 

desfrutam de igual valor é tido por Taylor como um ato condescendente, sendo esta a 

premissa que originalmente embasa o multiculturalismo, o que é apontado por ele como um 

problema grave610.  

Esses juízos de valores, utilizados para igualar todas as culturas em um mesmo 

patamar, são eivados de subjetivismo já que não decorreram de estudos aprofundados da 

cultura, não sendo assim considerados autênticos por não pressuporem a fusão de horizontes 
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Disponível em: < https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/19769#.V-aKQPArLIU>. Acesso em: 09 

set. 2016. 
606 TAYLOR, Charles. El Multiculturalismo y “La política del reconocimiento”. Trad. Mónica Utrilla de 

Neira. México: Fondo de Cultura Económica, 1993. p. 97. 
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normativos, pela transformação a partir do estudo do “outro” 611, isto é, tais julgamentos são 

feitos sem qualquer exame mais específico, o que pode gerar a construção deturpada em 

relação aos demais grupos culturais que demandam por reconhecimento. 

Por isso, Taylor afirma que esse julgamento é feito por meio de normas originalmente 

familiares, ou seja, já postas socialmente pelos grupos dominantes, o que faz com que esse 

juízo favorável (e até mesmo prematuro) seja considerado etnocêntrico, bem como racista, ao 

passo que se elogia o “outro” e o coloca em uma posição de igualdade, em razão da sua 

semelhança cultural com quem está emitindo esse julgamento612. 

Fato que não repercute de forma benéfica ou contributiva, porque como Jacques 

D’Adesky pondera, tais juízos são ineptos, pois:  

 

[...] os beneficiários sabem que desejam o respeito e não a condescendência. Dessa 

forma, para que os verdadeiros juízos de valor não impliquem o desprezo à 

inteligência de seu beneficiário, estes supõem que mudemos em função do estudo do 

outro, de modo a não julgarmos simplesmente segundo nossos critérios originais e 

familiares613. 

 

A proposta trazida por Taylor tem também seus riscos, ao concluir o seu pensamento 

afirma ser plenamente possível que as culturas que, de certa forma, dominaram e ditaram 

significados à grande parte dos seres humanos tenham algo a contribuir ou de grande valor, 

mas é também plausível que se chegue a um juízo contrário a este, entendendo ser mera 

arrogância um entendimento diverso614.  

Tal proposição, no mínimo, pode ser considerada controversa, uma vez que pode 

reforçar a subjugação cultural e, pouco pode solucionar ao se considerar que “os conflitos do 

multiculturalismo hoje não serão diluídos ao se averiguar se as culturas têm ou não o mesmo 

valor, se certa cultura é inferior ou superior à outra” 615, pelo contrário incentiva-se a 

segregação e a discriminação daqueles que são tidos como indignos. 

Essa concepção de multiculturalismo ideologizada, que parte da premissa de que as 

culturas devem ser igualitariamente valoradas, é condenável por Agnes Heller, pois como as 

culturas são sistemas abertos e holísticos, compreensíveis tão somente dentro de seu 

ambiente, segundo a autora, desideologizar é essencial para que seja o multiculturalismo 

                                            
611 TAYLOR, Charles. Op. cit, p. 104. 
612 Ibidem. 
613 D’ADESKY, Jacques. Pluralismos étnico e multiculturalismo: racismo e antirracismos no Brasil. Rio de 

Janeiro: Pallas, 2001. p. 200. 
614 TAYLOR, Charles. Op. cit., 1993, p. 63. 
615 PIACENTINI, Dulce de Queiroz. Op. cit., p. 79. 
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transformado616. Assim, há uma modificação sensível na base, de tal modo que todas as 

culturas deixam de ser consideradas iguais, por inexistir um “padrão disponível para a sua 

comparação” 617 e, já não se tem mais “generalizações rasantes sobre qualquer assunto 

relacionado à coexistência ou ao relacionamento entre culturas: seja sobre as leis de 

imigração, os currículos do ensino médio ou a pretensão de uma cultura à autonomia política” 

618. 

O que parece é que Charles Taylor, neste aspecto, utiliza-se dos termos “valoração” e 

“reconhecimento” como sinônimos619, interpretação que faz sentido, mas que não pode se 

afirmar com certeza. São nessas discussões que se percebem as precauções a serem 

observadas quando se adentra ao campo dos direitos culturais, pois assim como defende 

Dulce Piacentini, às diferentes culturas devem-se resguardar igual reconhecimento, mas não 

igual valoração620, pois não há motivo que justifique comparações e/ou valorações de uma 

cultura em detrimento de outra. 

Até porque, o objetivo do multiculturalismo é possibilitar a coexistência de diversas 

culturas em um mesmo cenário geográfico (local, regional ou transnacional), garantindo a 

liberdade, a autonomia, a autodeterminação dos povos e o pleno desenvolvimento do ser 

humano;  incentivar comparações e emissão de julgamentos em relação à cultura do outro é 

reproduzir as desigualdades sociais, reproduzindo o embate entre colonizadores e 

colonizados, além de falhar na transformação estrutural que as práticas multiculturais 

emancipatórias devem preconizar. 

O reconhecimento e a proteção da alteridade em um cenário multicultural e a 

implementação do diálogo intercultural, implica também no reconhecimento da dignidade 

humana, do direito a ser diferente e, mesmo assim não ser reduzido a uma categoria inferior, 

ou menosprezado socialmente, nomeadamente, por que: 

 

[...] o conceito de alteridade agrega a diversidade, oferece o modo de ser do outro 

como possibilidade de abertura da subjetividade numa livre aceitação, promove o 

respeito da opção do sujeito e estimula a autonomia. A alteridade, na interpelação ao 

outro, promove o respeito da opção do sujeito e estimula sua autonomia. O desfecho 

da alteridade é a construção da intersubjetividade numa relação isonômica de mútuo 

reconhecimento [...]. Não estamos num beco sem saída, pelo contrário, o paradoxal 

das dimensões humanas nos introduz no cerne autocompreensivo do real. O 

paradoxal da alteridade e da liberdade se expressa em que ambas estão correferidas 

numa relação tensa e necessária. Ambas se enriquecem à medida que se confrontam. 

                                            
616 HELLER, Agnes. Op. cit., p. 17. 
617 Ibidem. 
618 HELLER, Agnes. Op. cit., p. 17. 
619 PIACENTINI, Dulce de Queiroz. Op. cit., p. 79. 
620 Ibidem. 
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São relativas porque estão relacionadas, necessárias porque estruturam todos os 

modos de subjetividade e qualquer forma de sociedade621. 

 

O que somente é possível, por meio da compreensão de que a cultura, a tradição e a 

formação das identidades se interligam, mostra-se essencial para o caminho para se 

estabelecer o diálogo com o desígnio não só de proteger o direito à diferença, como também 

de proteger os direitos humanos e garantir uma vida minimamente digna a todos, viabilizando 

uma profunda mudança social, por meio de ações e políticas de integração e de aceitação do 

refugiado, entre outras minorias622. 

Considerando o fato de que no multiculturalismo o foco é a valorização cultural, 

contemporaneamente, o interculturalismo emerge aqui também como uma ferramenta auxiliar 

na busca pela pacificação social, ao tomar como cerne os pontos de convergência e inevitável 

interação entre diferentes culturas, possibilitando a convivência, promovendo: 

 

[...] uma educação para o reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre os 

diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural. Uma 

educação capaz de favorecer a construção de um projeto comum, onde as diferenças 

sejam dialeticamente integradas e seja parte desse patrimônio comum. A perspectiva 

intercultural está orientada à construção de uma sociedade democrática, plural, 

humana, que articule políticas de igualdade com políticas de identidade623. 

 

O que se tem observado, é que as duas acepções retro mencionadas têm sido 

abordadas de forma conjunta e consonante, cujos ideais acabam por se complementar, sendo o 

multiculturalismo entendido como uma concepção que apoia “a responsabilidade pelo outro 

como princípio básico do diálogo intercultural e o compromisso com o mundo da vida como 

critério decisivo de relação social” 624.  

A concatenação de práticas multiculturais e o diálogo intercultural são imprescindíveis 

para a efetiva inclusão social de diferentes povos em um Estado Democrático de Direito, pois 

a coexistência sem interação pode, por exemplo, ensejar a formação da divisão da sociedade 

em inúmeros pequenos grupos isolados em guetos culturais, sem grandes contatos ou 

interações, da mesma forma o diálogo intercultural não é possível sem um espaço 

                                            
621 RUIZ, C. M. M. B. Os labirintos do poder: o poder (do) simbólico e os modos de subjetivação. Porto 

Alegre: Escritos, 2004, p. 164-165. 
622BARALDI, Camila Bibiana Freitas; PERUZZO, Pedro Pulzatto. Democracia e Direitos Humanos: A 

Participação Social das Minorias. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM. v. 10, n. 1. 2015. 

Disponível em: < https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/19769#.V-aKQPArLIU>. Acesso em: 09 

set. 2016. 
623 CANDAU, Vera Maria. Multiculturalismo e direitos humanos. Brasil: Construindo a Cidadania: desafios 

para o século XXI. Recife: Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, p. 43-48, 2001. 
624 RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. O (ab)uso da tolerância na produção de subjetividades flexíveis. SIDEKUM, 

Antônio (org.). Alteridade e Multiculturalismo. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003, p. 168-169. 
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multicultural e, a convivência focada tão somente naquilo que une os diferentes grupos pode 

impulsionar a supressão de culturas minoritárias, se não for dado o devido reconhecimento 

social. 

A implementação de práticas multiculturais e da própria interação intercultural, 

demanda reestruturação social e política, pois como já mencionado a própria organização 

social e estatal foram pensadas para a homogeneização e coesão nacional. Sob a perspectiva 

jurídica, merece destaque o fato de que também o Direito tem ranços universalistas e 

homogeneizantes, o que faz com que, por vezes, sequer mostre-se adequado para balizar a 

complexa realidade pluricultural, visto que: 

 

[...] esse contexto de diálogo será conseguido se, do prisma político e jurídico, 

colocar-se em andamento políticas de reconhecimento recíproco de direitos e 

diferenças ou dos direitos dos grupos culturalmente diferenciados, além de 
instrumentos e ações jurídicas em função das quais as diferentes culturas e as 

diferentes identidades sociais, étnicas, religiosas, de gêneros ou sexuais possam 

administrar e preservar sua própria identidade. A diferença, como elemento de 

identidade dos seres humanos, precisa ter sentido e relevância também na esfera 

pública e tem de constituir-se numa nova categoria política, jurídica e social625. 

 

Se em sua concepção os direitos humanos foram elaborados a partir de uma política 

universalista, na prática é possível identificar quatro regimes internacionais de aplicação dos 

direitos humanos, são eles: o europeu, o americano, o africano e o asiático. Do mesmo modo, 

que enquanto artefato cultural e parte significativa da cultura global, também não guardam 

correlação com as práticas multiculturais, visto que historicamente suas bases foram 

assentadas em pressupostos tipicamente ocidentais, de tal forma que se faz mister de plano 

sua reconceitualização626. 

A falta dessa universalidade nos direitos humanos limita o seu alcance e sua 

efetividade cosmopolita627, de forma menos incisiva Abdullahi Anna‘im628 pontua que não há 

problemas em se tomar os direitos humanos como parâmetro de regulação internacional, 

entretanto, faz-se essencial que haja uma reformulação de suas premissas basilares para 

considerar os valores não ocidentais629 que foram suprimidos inicialmente, em razão do seu 

                                            
625 PIACENTINI, Dulce de Queiroz. Op. cit., p. 94. 
626 SANTOS, Boaventura de Souza. Op. cit., 1997, p. 15-16. 
627 Idem, p. 16 
628 Observa-se que Abdullahi Anna‘im, assim como Boaventura de Souza Santos, reconhece a necessidade da 

reformulação das bases dos direito humanos, construída com ranços imperialistas, mas distancia-se ao dar ênfase 

mais à intraculturalidade do que à interculturalidade nesse processo de reafirmação da eficácia dos direitos 

humanos. 
629 De acordo com o autor, “the project of the universality of human rights is to be realized through a 

conflunence of internal societal reponses to injutice and oppression, instead of attempting to transplant a fully 

developed and conclusive concept and its implementation mechanisms from one society to another” (“O projeto 
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caráter ocidentalmente hegemônico, defendendo ainda ser possível que por meio do diálogo 

intercultural se chegue a um denominador comum630. 

Para Boaventura de Souza Santos, os direitos humanos da forma como aí estão 

expostos, é resultado de uma globalização de cima para baixo, quando na verdade o desejável 

é uma perspectiva cosmopolita. O autor fala em “globalização de-cima-para-baixo” 631 e 

“globalização de-baixo-para-cima” 632, ou seja, a globalização hegemônica e globalização 

contra-hegemônica, sendo que dentro destes gêneros existem subgêneros que traduzem a 

forma como é feita a inter-relação cultural, assim, na primeira situação tem-se o localismo 

globalizado e o globalismo localizado e, na segunda o cosmopolitanismo e o patrimônio 

comum da humanidade633. 

Na sociedade contemporânea, o autor supracitado visualiza que se sobressaem o 

localismo globalizado e o globalismo localizado no sistema mundial, de tal forma que “os 

países centrais especializam-se em localismos globalizados, enquanto aos países periféricos 

cabe tão-só a escolha de globalismos localizados” 634. Desta feita, forçoso reconhecer que a 

realidade jurídica foi construída com base no imperialismo ocidental, em que grupos culturais 

foram violados e, com o uso da força foram obrigados a certo modo aderirem os conceitos e 

diretrizes sobrepostas mesmo que em detrimento de suas crenças culturais. 

Como bem coloca José A. Nunes, uma política multicultural e calcada no diálogo 

intercultural, necessariamente de forma concomitante, deverá: 

 

[...] reconhecer não só a diversidade de concepções da dignidade humana que podem 

ser encontradas nas diferentes culturas, como os diferentes modos de conceber o 

humano a partir das suas conexões, vinculações e identificações com territórios, 

memórias, histórias, pertenças sociais e outros seres e entidades, em suma, da 

variedade de cosmologias através das quais se forja o sentido das relações entre os 

seres humanos e o mundo635. 

 

                                                                                                                                        
da universalidade dos direitos humanos deve ser realizado através de uma conflunência de respostas internas da 

sociedade ao injúrio e à opressão, em vez de tentar transplantar um conceito plenamente desenvolvido e 

conclusivo e seus mecanismos de implementação de uma sociedade para outra” - tradução livre do inglês). Cf. 
AN-NA’IM, Abdullahi; HAMMOND, Jeffrey. Cultural Transformation and Human Rights in Africa. 

London-New York: Zed Books, 2002, p. 16. 
630 AN-NA‘IM, Abdullahi Ahmed. Humam Rights in cross-cultural Perspectives a quest for consensus. 

Pennsylvania: University of Pennsylvania a Press, 1995. 
631 SANTOS, Boaventura de Souza. Op. cit., 1997, p. 15. 
632 Ibidem. 
633 Idem, p. 12-13. 
634 Idem, p. 15. 
635 NUNES, João Arriscado. Um novo cosmopolitismo? Reconfigurando os direitos humanos. BALDI, César 

Augusto (org.). Direitos Humanos na Sociedade Cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 28. 
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Somente a partir desses esforços é que se mostra tangível o abandono das premissas 

hegemônicas e homogeneizantes e, a reabertura do canal de renegociação cultural, de tal 

modo que também grupos minoritários tenham voz e representatividade. A harmonia do 

Direito com o multiculturalismo e o interculturalismo está tanto na proteção do direito à 

diferença e no igual reconhecimento dentro das relações de alteridade, como também na 

aceitação ou relativização da ideia de que existe apenas uma ordem jurídica capaz de garantir 

a almejada dignidade humana, ainda mais em uma sociedade cada vez mais diversificada. 

Para Antonio Carlos Wolkmer, o que se tem visto é o fortalecimento de uma nova 

relação entre o Estado e a Sociedade, em razão desses processos de embates e superações 

multiculturais no âmbito local636, intensificadas em razão da consolidação da diversidade 

cultural e das interações transnacionais, criando um novo espaço comunitário, que reclama 

cada vez mais por “um espaço de decisões não controladas nem determinadas pelo Estado, 

mas induzidas pela sociedade” 637.  

Percebe-se assim, que estabelecer um diálogo intercultural é propiciar a construção de 

uma democracia representativa, em que diferentes grupos culturais se sintam inseridos 

socialmente e também juridicamente, por meio de uma hermenêutica baseada em suas 

especificidades, por meio da definição de “mecanismos plurais de exercício democrático”, 

bem como para o reconhecimento e afirmação dos direitos humanos não de forma 

completamente rígida e imutável, mas dentro de uma concepção de dignidade que considere 

os diferentes cenários e formatações sociais, focada na inclusão social dentro das diversas 

dimensões culturais638. 

Persiste ainda no meio jurídico uma “mentalidade monista, monocultural e racista dos 

operadores jurídicos e políticos”, que indiscutivelmente se levanta como “uma barreira 

importante para a efetiva vigência do reconhecimento do pluralismo legal e da construção de 

um Estado pluricultural” 639. Fato este que impõe a crise e os desafios a serem enfrentados 

pelo Direito, especialmente, em razão da intensificação da mobilidade humana, em que cada 

vez mais pessoas de culturas e ordenamentos jurídicos diferentes são obrigadas a transpassar 

as fronteiras e ingressar em uma nova ordem sócio jurídica, o que torna inconcebível a 

inflexibilidade e a crença da unicidade da ordem jurídica. 

                                            
636 WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo jurídico, direitos humanos e interculturalidade. Sequência: 

Estudos Jurídicos e Políticos, v. 27, n. 53, p. 113-128, 2006. 
637 GENRO, Tarso F. O futuro por armar: democracia e socialismo na era globalitária. Petrópolis: Vozes, 

1999, p. 41. 
638 WOLKMER, Antonio Carlos. Op. cit., p. 117-118. 
639 YRIGOYEN FAJARDO, Raquel. Vislumbrando un horizonte pluralista: rupturas y retos epistemológicos y 

políticos. LUCIC, Milka Castro (Editora). Los desafíos de la interculturalidad: Identidad, Política y Derecho. 

Santiago: Universidad de Chile, 2004. p. 220-221 
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4.3 UNIVERSALISMO ‘VERSUS’ RELATIVISMO: O DIÁLOGO ENTRE CULTURAS 

DEVE SER PAUTADO EM CRITÉRIOS MÍNIMOS?  

 

Os direitos humanos podem ser entendidos, em linhas gerais, como o conjunto de 

“direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade” 

640, ou seja, compreendem as condições mínimas para que possa o ser humano ter assegurado 

o direito à vida e sadio desenvolvimento da personalidade, por isso, são tidos como 

inalienáveis, universais e transnacionais. E, embora, seja essencial reconhecer a importância 

do que tem sido assentado historicamente a título de direitos e garantias, não há como ignorar 

ao mesmo tempo em que na prática tais previsões normativas não desfrutam de 

operacionalização satisfatória. 

A falta de um diálogo intercultural pode ser apontada como uma das causas que frustra 

a questão da eficácia e efetividade dos direitos humanos e, em sentido amplo, da dignidade 

humana. Mas, o canal de negociação e interação cultural não é um caminho fácil de ser 

estabelecido, especialmente, quando se parte da ideia de que o conceito de vida digna, de 

realização humanística e, da própria felicidade, é variável conforme os valores culturais que 

se toma como base para uma análise mais apurada e de certo modo até mesmo subjetiva. 

Aliás, muito se discute na doutrina a respeito da forma como deve essa interação 

cultural ocorrer, visto que a história da humanidade é marcada pela desigualdade, por 

supressões culturais e imposição de preceitos, em casos mais graves com uso de violência. 

Também existem hábitos e costumes culturais, de cunho mais rudimentares, que não se 

alinham aos preceitos normativos hoje vigentes e, consagrados na esfera dos direitos 

humanos, como por exemplo, o casamento infantil, desigualdade de gênero ou o caso do 

Direito Penal aplicado em alguns países que professam o islamismo, ao permitir castigos 

corporais641. 

Existe, assim, um debate em aberto e críticas contundentes ao atual sistema jurídico 

internacional que tem sua base em uma concepção universal dos direitos humanos, ignorando-

se os distintivos culturais de cada comunidade. Essa discussão, a respeito do universalismo 

cultural e do relativismo cultural, é considerada uma das questões mais polêmicas e de difícil 

solução, pois “[...] visa responder à questão sobre serem os direitos humanos propriamente 

                                            
640 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997, p. 39. 
641 HOFFE, Otfried. Derecho intercultural. Barcelona: Gedisa, 2000, p. 49. 
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universais ou se devem ceder ao que estabelecem os sistemas políticos, econômicos, culturais 

e sociais vigentes em determinado Estado” 642.  

A partir de 2001, com os ataques terroristas em solo americano, houve uma reascensão 

da questão, oportunidade em que os direitos humanos foram utilizados como instrumentos de 

conquista, nas reações desencadeadas, em contraposição à sua natureza e sentido643. Sendo 

que, contemporaneamente, observa-se claramente uma nova guinada neste sentido, com a 

intensificação do número de refugiados transnacionais que tem colocado a diversidade e o 

hibridismo cultural em evidência, fomentado os embates culturais, a implementação de 

políticas de contenção, a secessão social e, ainda, inúmeros episódios de xenofobia e violência 

em relação àqueles que destoam culturalmente. 

O universalismo cultural toma as convenções, tratados, declarações e demais 

documentos adotados no âmbito internacional como “uma conquista moral, jurídica e política 

de toda a humanidade, cujo valor universal é inegável” 644, assim, de aplicabilidade 

impositiva, independentemente do local em que se encontram seus destinatários, seu pertencer 

étnico ou sua filiação religiosa, política ou cultural.  

Originalmente, parte-se aqui da ideia de igualdade formal e, da crença de que existem 

valores universalmente comuns e aceitos por todos os povos a nível global, que serviriam 

assim de fundamento para os direitos humanos. Foi nesta concepção, que a Declaração de 

1948 e demais documentos, foram durante décadas elaboradas e passaram a compor o sistema 

internacional de direitos tidos como essenciais à pessoa645.  

Essa perspectiva universalista rendeu inúmeras críticas, pois se por um lado a 

universalização representou o reconhecimento de todos os seres humanos como sujeitos de 

direitos (aspecto da titularidade), em qualquer período histórico (aspecto temporal), sem levar 

em consideração uma pertença (aspecto cultural)646, por outro prestou-se à difusão de uma 

série de preceitos de cunho ocidental e que atendiam em sua essência aos interesses 

econômicos e políticos dos países ocidentais hegemônicos647, servindo essencialmente como: 

 

                                            
642 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008, p. 790. 
643 FACHIN, Melina Girardi. Universalismo versus Relativismo: superação do debate maniqueísta acerca dos 

fundamentos dos direitos humanos. Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, v. 16, 

2015, p. 138. 
644 BARATTO, Marcia. Diálogo intercultural e direitos humanos: possibilidades e limites. Dissertação 

(Mestrado em Ciência Política). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009, p. 50. 
645 SANTOS, Boaventura de Souza. Op. cit., 1997. 
646 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit., 2016. 
647 SANTOS, Boaventura de Souza. Op. cit., 1997, p. 16. 
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[...] um disfarce de uma monocultura sob os traços de um simulacro de humanidade 

incrivelmente branca e europeia; estruturado a partir de um espaço público 

“igualitário” que na verdade fechava as portas a numerosos grupos sociais; 

fundamentado sobre a noção de indivíduo abstrata e redutora; submisso à 

experiência real da diversidade; enfrentando reivindicações de reconhecimento 

radicais; sofrendo tensões pelas pressões exercidas nos limites do espaço público; 

fragilizado enfim pelas mudanças ocorridas no coração mesmo deste espaço [...]648. 

 

A limitação ideológica que embasou a criação dos direitos humanos fica mais clara ao 

se considerar que a elaboração da Declaração de 1948, por exemplo, a participação de 

inúmeros grupos culturalmente díspares existentes a nível mundial foi suprimida, enfatizando-

se os direitos individuais e, mesmo preconizando o direito de autodeterminação dos povos, 

este ainda manteve a subjugação cultural, ao relegar os direitos sociais e culturais a um 

segundo plano, em relação aos direitos civis e políticos649, o que inviabilizaria em princípio 

qualquer abertura para um diálogo e/ou interação intercultural. 

Por outro lado, fortaleceram-se as correntes teóricas que defendem o relativismo 

cultural, que toma a sociedade e a cultura como fontes exclusivas do direito e da moral e, por 

isso, as particularidades culturais não podem ser deixadas à margem, sob pena de se chancelar 

preceitos homogeneizantes. De acordo com Antônio Trindade, ao discorrer sobre a base do 

relativismo, as “[...] tradições, os dados históricos, culturais e religiosos de cada nação, e os 

valores de cada povo, ‘não podem ser ignorados’. Tampouco pode um determinado povo ou 

nação reivindicar ter criado o conceito de direitos humanos” 650. 

A visão relativista dos direitos humanos, trabalha com uma espécie de mutabilidade, 

de forma que, cada sociedade seria detentora da sua própria concepção de direitos humanos, 

pois sua definição e abrangência estariam atreladas a sua própria história e cultura651. Ao 

contrário da visão universalista, no relativismo cultural acredita-se que não há como se chegar 

a um consenso mínimo de universalidade, pois inexistem valores comuns que comportem 

generalização e, denota-se a predominância do senso da coletividade, em detrimento do 

indivíduo652. 

Em regra, na concepção relativista, três premissas se sobressaltam, como o fato de que 

as ponderações entre o que é “bom” e o que é “mau” são variáveis de acordo com cada 

                                            
648 SEMPRINI, Andrea. Op. cit., p. 160-161. 
649 SANTOS, Boaventura de Souza. Op. cit., 1997, p. 17. 
650 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, v. I. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 222.  
651 LANÇANOVA, Jônatas Luís; MADERS, Angelita Maria. Globalização: um desafio para a preservação da 

diversidade cultural. DEL’OLMO, Florisbal de Souza; CERVI, Jacson Roberto; VERONESE, Osmar (orgs). 

Multiculturalidade e cidadania: olhares transversais. Campinas: Millennium Editora, 2015. 
652 LUCAS, Douglas Cesar. Direitos humanos e interculturalidade: um diálogo entre a igualdade e a diferença. 

Ijuí: Ed. Unijuí, 2010. 
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cultura, conforme os diferentes valores políticos, sociais e culturais, que inexistem 

julgamentos morais justificáveis fora do contexto cultural653 e, que a pessoa deve ser 

analisada contextualmente no meio cultural ao qual faz parte, pois são as suas particularidades 

que definem o ser humano, ou seja, é este produto do meio cultural654.  

De acordo com Jack Donnelly, existem diversas gradações de universalismo e 

relativismo cultural655, assim, nos extremos tem-se o relativismo cultural radical, que 

considera a cultura como fonte exclusiva para validar um direito ou regra, e o universalismo 

radical que, por sua vez, toma o individualismo como valor universal, desconsiderando os 

aspectos culturais para a adequação dos direitos656. 

Pode-se inferir, assim, que no relativismo cultural a preocupação é a proteção e 

manutenção das identidades culturais, pregando o respeito à diferença e à diversidade. A 

identidade coletiva é imprescindível para o processo de formação e desenvolvimento do ser 

humano e, por isso os direitos culturais tomam uma posição de protagonismo, sobrepondo as 

crenças e costumes sobre até mesmo os direitos individuais. Justifica-se e toleram-se, desta 

forma, até mesmo as violações aos direitos humanos por parte do Estado, pois “os meios 

culturais e morais de determinada sociedade devem ser respeitados, ainda que em detrimento 

da proteção dos direitos humanos nessa mesma sociedade” 657. 

Nesta esteira, mesmo sendo a universalidade fortemente atacada justificavelmente, 

visto que algumas de suas variantes “[...] são teoricamente indefensáveis, politicamente 

perniciosas ou, ambas [...]” 658, como é o caso da universalidade ontológica dos direitos 

humanos, não há como ignorar o fato de “[...] o resguardo dos indivíduos, enquanto sujeitos 

de direitos contra ameaças externas ao seu pleno desenvolvimento humano, é uma construção 

ocidental [...]”659, cuja expansão negativamente deu-se acompanhada dos mercados e do 

desenvolvimento das burocracias estatais, essa hegemonia normativa é a “ [...] única 

concepção plausível de dignidade humana que conseguiu firmar-se amplamente na prática, 

em condições de vida que foram criadas, na maioria dos pontos do globo” 660. 

                                            
653 RAMOS, André de Carvalho. Op. Cit. 
654 IKAWA, Daniela. Universalismo, relativismo e direitos humanos. RIBEIRO, Maria de Fatima (coord.). 
Direito Internacional dos Direitos Humanos: Estudos em Homenagem à Profª Flávia Piovesan. Curitiba: 

Juruá, 2004. 
655 DONNELLY, Jack. Cultural Relativism and Universal Human Rights. Human Rights Quarterly, v. 6, n. 4. 

Baltimore: Johns Hopkins University, 1984, p. 400-419. 
656 DONNELLY, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. 2. ed. Ithaca and London: Cornell 

University Press, 2003. 
657 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit., p. 790. 
658 BARATTO, Marcia. Op cit., p. 51. 
659 Ibidem. 
660 BARATTO, Marcia. Op cit., p. 51. 
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Assim, como coloca Dulce Piacentini, a universalidade dos direitos humanos 

essenciais deve se assentar à realidade pluricultural e, por conseguinte, esta deve alinhar-se à 

lógica universalista, até porque conforme a autora alerta “rejeitar totalmente a universalidade 

pode possibilitar que os particularismos culturais se voltem uns contra os outros” 661, logo, é 

possível inferir que o relativismo cultural pode não apenas frustrar a interação cultural, mas 

colocar em risco o sistema jurídico vigente, os limites que mesmo não totalmente eficientes, 

servem de balizadores sociais, o que poderia impulsionar ainda mais os embates e as 

segregações culturais, comprometendo a própria paz social. 

Hodiernamente, a universalidade não mais está ligada à sua ideologia original, isto é, 

aquela cunhada com traços homogeneizadores calcada exclusivamente na igualdade e alheia à 

diferença, para os teóricos contemporâneos é necessário que os direitos humanos fundam-se 

na dignidade humana, enquanto valor intrínseco e indissociável da pessoa, concebendo-se 

neste sentido um “mínimo ético irredutível” 662, composto por um núcleo ou um rol de 

direitos básicos e indispensáveis ao desenvolvimento humano. 

Há que se considerarem as ponderações feitas por Melina Fachin, que nem o 

universalismo e nem o relativismo lograram êxito na tarefa de fundamentar os direitos 

humanos e justificar as violações que se propagam na contemporaneidade. Aliás, o que se 

percebe é que “a justiça necessita tanto de princípios abstratos como de elementos de juízo 

que levem em conta as demandas de contexto” 663, ou seja, tanto a diversidade cultural e a 

proteção da identidade cultural são essenciais, quanto a existência de princípios básicos para 

guiar a sociedade como um todo. 

Há uma sensível alteração na concepção universalista, que passa a ponderar a 

diversidade cultural e a dignidade humana, mas, mais que isso, é possível perceber que os 

teóricos passaram a trabalhar com certas relativizações que não negam certa aproximação 

entre a concepção universal e relativa, pois não se mostra mais concebível uma visão do 

indivíduo desconectado do seu meio social e do reconhecimento coletivo, nem uma visão 

extremada de que é o ser humano mero produto do meio em que se encontra, ignorando-se sua 

liberdade e autonomia e, por isso, justificar afrontas e violações a direitos essenciais como 

algo aceitável. 

Para que se tenha uma transformação na esfera jurídica e, possa então chegar a uma 

concepção multicultural dos direitos humanos, Boaventura de Souza Santos afirma ser 

                                            
661 PIACENTINI, Dulce de Queiroz. Op. cit, p. 44. 
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necessária à superação de cinco premissas básicas, que ao seu entender impedem a 

consolidação de uma ciência jurídica consonante com o multiculturalismo e capaz de 

incentivar o diálogo intercultural664:  

A primeira delas seria a superação do dualismo universalismo versus relativismo que 

não possibilita, segundo seu entendimento, o diálogo intercultural, pois enquanto o 

relativismo cultural prega a aceitação de toda a cultura, mesmo aquelas não pluralistas, o 

universalismo tende a universalizar os valores de uma cultura para a coletividade como 

universal, o que obsta o pluralismo cultural665. 

A segunda e a terceira premissa estão relacionadas à questão do conceito de dignidade, 

assim, há que trabalhar na aceitação da premissa de que “todas as culturas possuem 

concepções de dignidade humana, mas nem todas elas a concebem em termos de direitos 

humanos” 666 e, desta maneira há ainda que se considerar a premissa de que todas as culturas 

não são completas e apresentam certas incongruências nas suas concepções de dignidade, 

logo, possuem conceito e abrangência distintos de cultura para cultura667, assim, guia-se por 

princípios e valores variados, o que para Santos é a quarta premissa.  

Ademais, em todas as culturas tem-se de forma complementar o princípio da igualdade 

e o princípio da diferença, sendo que nem todas as igualdades mostram-se essencialmente 

iguais, da mesma forma que nem todas as diferenças são de fato desiguais. Tais assertivas são 

balizadas a fim de garantir a igualdade formal e material entre grupos culturalmente díspares, 

respeitando-se suas particularidades, ora com tratamento igualitário, ora específico668. 

A superação de tais premissas é indispensável, conforme o entendimento do autor, 

para a consecução do diálogo intercultural e para as sensíveis alterações na estrutura jurídica 

internacional, que comporta uma inversão de papéis ao não mais estar em consonância com os 

reclames sociais. Isso porque, ainda que seja o Direito, um espelho que em tese deveria 

refletir a imagem da Sociedade quando se adentra à esfera dos direitos humanos essenciais 

assegurados no âmbito internacional, de forma universal, percebe-se que ele nem sempre 

adequa-se à realidade cultural e, assim: 

 

[...] em vez de a sociedade se ver refletida no espelho, é o espelho a pretender que a 

sociedade o reflita. De objeto do olhar, passa a ser, ele próprio, olhar. Um olhar 

imperial e imperscrutável, por que se, por um lado, a sociedade deixa de se 

reconhecer nele, por outro não entende sequer o que o espelho pretende reconhecer 

                                            
664 SANTOS, Boaventura de Souza. Op. cit., 1997, p. 17-18. 
665 Idem, p. 18. 
666 Idem, p. 19. 
667 Idem, p. 18. 
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nela. É como se [...] de espelho passasse à estátua. Perante a estátua, a sociedade 

pode, quando muito imaginar como foi ou, pelo contrário, como nunca foi. Deixa, 

no entanto, de ver nela uma imagem credível do que imagina ser quando olha. A 

atualidade do olhar deixa de corresponder à atualidade da imagem669. 

 

Por isso, a contraposição universalista e relativista para fundamentar os direitos 

humanos dá lugar ao reconhecimento da necessidade de se firmar um diálogo intercultural, 

que para Boaventura de Souza Santos deve ocorrer com base na hermenêutica diatópica, pois 

a troca se dá entre diferentes saberes, culturas e universos que concatenam, por vezes, 

disparidades incomensuráveis, denominados como topois670. Sendo que a compreensão de 

uma determinada cultura a partir das premissas valorativas de outra, é uma tarefa complexa, 

mas considerada não impossível pelo autor671, além de ser necessária para a proteção de forma 

emancipatória dos direitos humanos e da dignidade humana672. 

A hermenêutica diatópica parte da incompletude dos topois das culturas existentes, por 

mais fortes que estes sejam. Exatamente porque a própria cultura é incompleta, ainda que não 

consiga assim se visualizar. Nesta esteira, tem-se então a ampliação ao “[...] máximo da 

consciência de incompletude mútua” 673, que dará vazão para o diálogo intercultural que não 

apenas impulsionaria uma auto reflexividade, mas também incentivaria as relações de 

complementaridade674. 

Todavia, conforme Boaventura de Souza Santos mesmo pontua a questão não é tão 

simples, ao passo que: 

 

[...] se uma cultura se considera inabalavelmente completa não tem nenhum 

interesse em envolver-se em diálogos interculturais; se, pelo contrário, admite, como 

hipótese, a incompletude que outras culturas lhe atribuem e aceita o diálogo, perde 

confiança cultural, torna-se vulnerável e corre o risco de ser objeto de conquista675. 

 

Na busca por uma solução para o problema; Santos considera o fechamento cultural 

uma estratégia autodestrutiva, por isso, para ele a saída é “[...] elevar as exigências do diálogo 

                                            
669 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: Contra o Desperdício da Experiência. V. 1 – 

Para um Novo Senso Comum: a Ciência, o Direito e a Política na Transição Paradigmática. 3 ed. São Paulo: 

Cortez, 2001, p. 48. 
670 Para Boaventura de Souza Santos, os topois são lugares comuns retóricos mais abrangentes de uma cultura, 
funcionam como as premissas de argumentação, isto é, podem ser compreendidos como os valores basilares. Cf. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Cf. SANTOS, 

Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. SANTOS, Boaventura de Sousa. 

(org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2010c. 
671 Ibidem. 
672 Idem, p. 444. 
673 Ibidem. 
674 Idem, p. 455 
675 SANTOS, Boaventura de Sousa. Op.cit., 2010c, p. 454. 
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intercultural até um nível suficientemente alto para minimizar a possibilidade de conquista 

cultural, mas não tão alto que destrua a própria possibilidade de diálogo” 676. Para tanto, 

entende que para o sucesso da hermenêutica diatópica, as culturas (que apresentam 

considerável variação interna) devem optar em levar para o diálogo intercultural a versão mais 

eivada de reciprocidade e possibilitar de forma mais abrangente o reconhecimento do “outro” 

677. 

Além do mais, há que se considerar ainda que o tempo deve ser fixado de forma 

bilateral, isto é, ambas as culturas devem estar dispostas a dialogarem, assim, o início deve se 

dar de forma comum, mas a interrupção ou suspensão das negociações devem ocorrer de 

forma unilateral, conforme a necessidade de cada cultura para os avanços. Deve haver ainda, 

bilateralidade quanto aos temas negociados e, também, a igualdade e a diferença devem ser 

ponderadas de tal modo que nenhuma destas sirva como fundamento para inferiozação ou 

descaracterização678, pois somente assim é possível a construção de uma sociedade 

multicultural progressista e emancipatória. 

Não é diferente o entendimento de Joaquín Herrera Flores, que: 

 

[...] a partir da riqueza humana se rechaça qualquer universalismo a priori que 

imponha critérios como se fosse o padrão ouro da ideia de humanidade. O único 

universalismo que podemos defender desde essa posição é um universalismo a 

posteriori, um universalismo de chegada ao quais todas as culturas possam oferecer 

suas opções e discuti-las em um plano, não de mera simetria, mas de igualdade. A 

partir dessa opção, a única definição que pode ser defendida é a que vê os direitos 

humanos como o sistema de objetos (valores, normas, instituições) e de ações 

(práticas sociais, institucionais ou não) que abram e consolidem espaços de lutas679. 

 

Para o autor supramencionado, a partir do diálogo é possível se chegar a um consenso 

de universalidade, seria o denominado multiculturalismo de confluência, em que o universal 

não é o ponto de partida ou de desencontros, mas de chegada. Ou seja, após “[...] um processo 

conflitivo, discursivo de diálogo [...]” 680 as premissas básicas de direitos e de dignidade 

humana pode então ser alcançada, com o entrecruzamento cultural sem uma superposição de 

propostas. 
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Portanto, é forçoso o reconhecimento de que as críticas universalistas e relativistas já 

não são o ponto fulcral no processo de construção e fundamentação dos direitos humanos681, 

já que nenhum destes satisfaz integralmente os pressupostos necessários para a consecução de 

uma sociedade multicultural por meio do diálogo intercultural. Por outro lado, estabelecer 

critérios mínimos e universais é medida elementar na continuidade de um Estado 

Democrático de Direito e, aqui, são a liberdade e a tolerância, elementos decisivos. 

Embora, no cenário internacional a diversidade cultural e o diálogo intercultural já 

apareçam em alguns documentos adotados, que tem minimizado formalmente o caráter 

universalista homogeneizador no qual o sistema dos direitos humanos foi desenvolvido 

originalmente, a renegociação ainda se faz imprescindível dada à integração transnacional 

cada vez mais presente, especialmente, com a intensificação dos fluxos migratórios. 

No contexto do trabalho em questão, reconhece-se a importância dos direitos humanos 

assentados no âmbito internacional, ligadas à concepção de dignidade, que envolve preceitos 

valorativos ligados à vida e à humanidade682, mas ainda urge a mudança discursiva para a 

inclusão social dos refugiados, pois as violações aos direitos humanos têm se multiplicado nos 

países de trânsito e receptores, negando-se o reconhecimento jurídico e social aos deslocados, 

que acabam por ter na prática reduzido aquele núcleo mínimo de direitos. 

Nesse sentido, é possível compreender (o que não torna aceitável) a atuação estatal e a 

reação social em relação à narrada crise humanitária como resultado da própria negligência 

em relação ao diálogo e negociação cultural. Falta-se no sistema jurídico internacional, a 

adequação das premissas universais relacionadas à dignidade humana para com as 

peculiaridades culturais, que historicamente foram ignoradas, logo, há uma reação escalonada 

em que os estados não se veem disponíveis a dialogar; as sociedades não se reconhecem 

integralmente dentro das vertentes normativas e ignoram a reciprocidade, que na prática faz 

com que o “outro” não seja reconhecido socialmente e juridicamente, também não sendo 

considerados inalienáveis e universais direitos tidos como essenciais, ainda que lhes seja 

outorgado. 

 

4.4 DOS DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE 

MULTICULTURAL: A VIABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ORDEM 

JURÍDICA FUNDADA NA DIVERSIDADE 
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A consolidação de uma sociedade multicultural é muito mais complexa do que pode 

parecer pelo que já foi exposto até aqui, pois, conforme Alain Touraine esclarece, a sua 

constituição não é possível sem um princípio universalista, capaz de viabilizar a comunicação 

e interação entre indivíduos e grupos pertencentes a culturas distintas. Da mesma forma, 

continua o autor, “também não há sociedade multicultural possível se esse princípio 

universalista comandar uma concepção da organização social e da vida pessoal que seja 

julgada normal e superior aos outros” 683.  

Quando se fala em sociedade multicultural, vai-se além da mera coexistência de 

diferentes povos em um mesmo espaço, trabalha-se com a ideia de uma sociedade 

juridicamente e institucionalmente forte684, isto é, cujas bases encontram-se suficientemente 

definidas a ponto da diversidade cultural não ser taxada como ameaça ou motivo para a 

fragmentação social.  

O grande desafio aqui é o estabelecimento das bases democráticas, de tal forma que se 

instaure “[...] um consenso democrático que seja respeitoso em relação a essa diversidade sem 

tornar-se um simples encontro de interesses divergentes” 685, o que somente é possível por 

meio de um universalismo calcado no diálogo entre culturas.  

A complexidade é ainda mais latente ao levar em consideração o fato de que o cenário 

internacional tem se mostrado incompatível com as prerrogativas de ordem e estabilidade que 

marcou a era moderna, em razão da existência de territórios bem delimitados, muito menos 

favorável a conceitos tradicionais como a soberania e autonomia dos Estados nacionais, “[...] 

é um tempo de desassossegos, de extrema turbulência, de incertezas e de novos desafios” 686.  

Reclama-se por novos esforços para a superação do caos instaurado, voltados à 

proteção do ser humano dentro da sua humanidade, já que o embate “eu” versus “o outro” 

novamente tem sido suscitado para justificar as políticas de segregação e contenção de 

refugiados, o fechamento das fronteiras, a marginalização e a exclusão cultural, em 

detrimento das bases normativas existentes. 

Conforme já foi mencionado, não é a universalidade um conceito que se opõe 

necessariamente à diversidade cultural e às diversas formas de se reconhecer os direitos 

humanos, mas a base para a efetivação dos direitos humanos, não é o mero reconhecimento 

                                            
683 TOURAINE, Alain. Op. cit., 1998, p. 200. 
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685 D’ADESKY, Jacques. Op. cit., p. 178. 
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formal e institucionalizado687, até porque se assim o fosse não se vislumbrariam diversas 

atrocidades e violações a direitos básicos, como se tem observado atualmente, por exemplo, 

no cenário de migração, em que os embates culturais têm levado pessoas a suportarem 

condições extremas na busca pela sobrevivência. 

Acentua-se que “a defesa dos direitos humanos dos refugiados não admite a 

possibilidade de condicionamentos” 688, afirmativa esta que encontra respaldo justamente na 

concepção universal de direitos humanos que, segundo Flávia Piovesan e Ana Carolina Lopes 

Olsen, “[...] reconhece igualmente em cada pessoa um sujeito de direitos, que não pode ser 

deportado ou abandonado para perecer” 689, como se tem observado ocorrer nesses últimos 

anos em que o afluxo de pessoas aumentou sensivelmente, expondo a perversidade que ainda 

impera no sistema como um todo, seja sob o aspecto político, social ou jurídico. 

Duas situações podem ser observadas de forma contundente no cenário internacional, 

são elas: a falta de consenso entre os países de um modo geral, no que tange à sua 

responsabilidade para com o “outro” e a replicação de discursos discriminatórios eivado de 

distorções e xenofobia, que obstam o acesso a direitos básicos, independentemente, do status 

como irregular ou não. Aqueles que divergem da maioria, e não ostentam a qualidade de 

cidadão (nativo), são repelidos pela comunidade receptora e suas instituições, um reflexo da 

própria política internacional, que peca pela falta de integração cultural e compactua para 

inaplicabilidade (passivamente) das premissas básicas da dignidade humana. 

Para Douglas Lucas, por exemplo, não há como denegar a diferença sem também fazer 

o mesmo com a humanidade, da mesma forma que também não há como apoiar a diferença 

fora da humanidade, assim:  

 

[...] os direitos humanos, na posição de universais não-homogeneizadores, precisam 

justamente reconhecer que existe uma moralidade que impõe uma reciprocidade de 

comportamentos a todos os indivíduos e instituições como condição de possibilidade 

para serem freadas as diferenças que conduzem à desigualdade excludente ou 

mesmo à homogeneização que inviabiliza o aparecimento das diferenças comuns à 

humanidade do homem, diferenças que devem ser garantidas por fazerem do homem 

o que ele é em razão também de sua individualidade, mas desde que sejam 

susceptíveis de uma proteção universal. Afastar a diferença, portanto, é o mesmo 

que negar as possibilidades do entendimento humano tratar daquilo que, por sua 
moralidade, pode ser universalizado. 690 
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689 Ibidem. 
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Neste sentido, tanto o multiculturalismo como o interculturalismo oferecem essa 

mudança de perspectiva e, possibilitam a garantia dos direitos humanos no âmbito 

internacional, por meio da implementação de uma jurisdição internacional que se impõe “[...] 

concretamente sobre as jurisdições nacionais, deixando de operar dentro dos Estados, mas 

contra os Estados e em defesa dos cidadãos” 691. Isso porque, práticas multiculturais e o 

diálogo intercultural são capazes de levar a um (possível) consenso de universalidade de 

direitos, verdadeiramente reconhecidos de maneira internacional pelos diferentes sistemas 

jurídicos existentes. 

Apesar de não se ignorar a importância do reconhecimento institucional dos direitos e 

sua outorga formal, a sua validade está condicionada muito mais a “[...] reciprocidade moral 

que obriga mutuamente todos os homens e que se torna condição de possibilidade para a 

existência humana individual e coletiva” 692, o que faz com que sejam essas premissas 

universais muito mais abrangentes que a ordem nacional, podendo ser exigidos, 

independentemente, de sua positivação interna e o seu descumprimento penalizado, pois o 

todo reconhece sua universalidade.  

Em termos práticos, o que se observa é que a priori o respeito ao “outro” e o seu 

reconhecimento, enquanto sujeito detentor direitos, somente é possível a partir do momento 

em que o medo é elidido; fazendo com que este seja então aceito e compreendido693, o que 

demanda a adoção de medidas em diversas frentes sociais de forma concomitante. Tal 

assertiva fica mais evidente ao se considerar que grande parte da odiosidade alimentada em 

face dos refugiados é fruto do comprometimento da imagem desses sujeitos, pelo senso 

comum, que não desfrutam de reconhecimento, assim como do hibridismo e da diversidade 

cultural que por ser mal gerenciada impede a pacificação social e provoca choques culturais 

no país receptor. 

Por isso, afirma-se que “[...] diversidade étnica, racismo, multiculturalismo são temas 

que devem ser tratados de forma conjunta como efeito da distinção entre a população 

receptora e a população imigrante” 694, nesse caminho para a desconstrução dos preconceitos 

que circundam quando se trabalha fluxos migratórios e minorias culturais, em especial, por 

parte da população nativa que em regra tende a resistir à integração cultural. 

                                            
691 Norberto Bobbio. Op. cit., 2002, p. 25-47. 
692 LUCAS, Douglas Cesar. Op. cit., 2008, p. 37. 
693 TOURAINE, Alain. Op. cit., 1998, p. 203. 
694 PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. 2012. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/%0D/ea/v20n57/a02v2057.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2016. 
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A coexistência equitativa das formas de vida em uma sociedade multicultural, descrita 

por Jünger Habermas, compreende a liberdade de exercício dos direitos culturais. O que 

somente é possível quando se dá para cada cidadão que compõe o grupo, o direito de “[...] 

crescer sem perturbações em seu universo cultural de origem, e de também poder criar seus 

filhos nesse mesmo universo [...]” 695, mesmo dentro de uma realidade transnacional; e com a 

autonomia para também confrontar-se com sua cultura de origem ou qualquer outra, seja para 

reconhecê-la, renegá-la ou adaptá-la, conforme seu senso identitário e autocrítico696. 

A atuação estatal por meio de políticas públicas é essencial para que seja conferido ao 

refugiado, meios críveis para reconstruir sua vida no país receptor e se garantir a efetivação de 

direitos, sem, entretanto, coagir esses sujeitos a abandonarem suas tradições, o que é possível 

por meio da integração. Assim, são três as clássicas obrigações do Estado no que tange à 

proteção dos direitos humanos : respeitar, proteger e implementar. Isso significa que cabe ao 

Estado respeitar tais direitos, além de evitar que terceiros os desrespeitem e, adotar medidas 

que viabilizem o aceso e o exercício a esses direitos697. 

Vê-se assim, que a implementação de uma ordem jurídica baseada na diversidade 

cultural e capaz de promover a inclusão do outro somente é possível com o enfrentamento de 

alguns paradigmas, como a materialização de uma moralidade universalista “[...] com lastros 

nos ideais de liberdade, igualdade e solidariedade, afirmados no decorrer da história da 

humanidade, será capaz de integrar a multiplicidade humana, no âmbito de toda e qualquer 

organização política ou social” 698. 

Desta forma, é forçoso reconhecer que somente a guisa da reformulação de preceitos 

voltados à tolerância e à solidariedade é que se torna possível avançar na salvaguarda dos 

direitos dos refugiados. Pois, enquanto a tolerância corresponde a uma “[...] virtude social e o 

princípio político que permite a coexistência pacífica de indivíduos e grupos que possuem 

diferentes pontos de vista e praticam diferentes modos de vida dentro da mesma sociedade” 

(tradução livre do inglês) 699, a solidariedade constitui-se como uma “[...] consciência 

conjunta de direitos e obrigações, que surgiria da existência de necessidades comuns, de 

                                            
695 HABERMAS, Jünger. Op. cit., 2002a, p. 252. 
696 Ibidem. 
697 PAMPLONA, Danielle Anne; PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 53. 
698 ALMEIDA, Fernanda Leão de. A inclusão social e o reconhecimento da universalidade dos direitos humanos: 

da tolerância às ações afirmativas. LIVIANU, R. (coord). Justiça, cidadania e democracia. Rio de Janeiro: 

Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2009, p. 145. 
699 Originalmente, a autora define tolerância como “[...] the social virtue and the political principle that allows 

for the peaceful coexistence of individuals and groups who hold different views and practice different ways of 

life within the same society”. Cf. GALEOTTI, Anna Elisabetta. Toleration as recognition. London: Cambridge 

University Press, 2005, p. 20. 
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semelhanças (reconhecimento de identidade), que precede às diferenças sem pretender seu 

desconhecimento” (tradução livre do espanhol)  700. 

A concatenação da solidariedade com a tolerância pugna pela aceitabilidade social dos 

refugiados transforma a responsabilidade para com o “outro” em uma obrigação comum a ser 

compartilhada701. Consequentemente, os embates culturais e a rejeição social em detrimento 

dos refugiados podem ser atenuados e até mesmo elididos progressivamente, com a adoção de 

uma conduta mais tolerante, aqui trabalhada por uma linha perceptual, em que os juízos 

morais e valorativos preconcebidos dão lugar ao entendimento do outro, por conseguinte, 

inibe-se o ímpeto de interferir na vida das pessoas com o deslocamento da atenção do objeto 

de desaprovação para a humanidade702.  

Nesta mesma perspectiva, a solidariedade traz em seu bojo “[...] o dever de contribuir, 

de atuar positivamente para sua eficaz garantia, na medida em que se trata de uma 

responsabilidade de todos e cada um” 703. Um exemplo que se opõe a essa noção de 

solidariedade, e que contribui para a replicação da crise dos refugiados contemporâneos, é a 

falta de cooperação entre os Estados nacionais e delimitação das responsabilidades, que 

insistem em tratar a questão como um problema alheio à sua realidade.  

Assim, não há intervenção ou pouco se investe na solução dos fatores que tem sido 

molas propulsoras para os deslocamentos, o sofrimento e as violações que impigem um 

determinado grupo é relegado à invisibilidade, a desigualdade com que os países são 

impactados pelos fluxos migratórios é ignorada e as fronteiras são mantidas fechadas. A 

solidariedade é quem estimula a cooperação, de tal forma que os problemas da coletividade 

são considerados também um problema seu (do indivíduo, do estado, etc.), o que incita o 

envolvimento do conjunto, mesmo naqueles impasses que afetam apenas um determinado 

grupo, pois a solução é também sua responsabilidade. 

Outrossim, cita-se ainda que a promoção das relações entre os sujeitos individuais e os 

grupos sociais pertencentes à diferentes culturas, também é ponto primordial no processo de 

                                            
700 Originalmente, o autor coloca a solidariedade como a “[...] conciencia conjunta de derechos y obligaciones, 

que surgiría de la existencia de necesidades comunes, de similitudes (de reconocimiento de identidad), que 

preceden a las diferencias sin pretender su allanamiento”. Cf. LUCAS, Javier de. Solidaridad y Derechos 
Humanos. 10 Palabras clave sobre derechos humanos. TAMAYO, Juan Jose (coord.). Navarra: Verbo Divino, 

2012, p. 158. 
701 PAMPLONA, Danielle Anne; PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 54. 
702 HEYD, David. Introduction. HEYD, David (org.). Toleration: an elusive virtue. New Jersey: Princeton 

University Press, 1998. 
703 A respeito do dever de contribuir positivamente Javier Lucas, afirma que “la solidaridad requiere asumir una 

perspectiva especial, que podríamos denominar la propia de la acción colectiva, o  mejor, asumir también como 

propios los intereses del grupo, es decir, de lo público, lo que es de todos, y esa titularidad común acarrea 

asimismo el deber de contribuir, de actuar positivamente para su eficaz garantía, en la medida en que se trata 

de una responsabilidad de todos y cada uno”. Cf. LUCAS, Javier de. Op. cit., p. 160. 
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reconhecimento da dinamicidade e pluralidade das identidades, desconstruindo “uma visão 

essencializada de sua constituição”704, o que permite a potencialização dos: 

 

[...] processos de empoderamento, principalmente de sujeitos e atores inferiorizados 

e subalternizados, e a construção da autoestima, assim como estimula os processos 

de construção da autonomia num horizonte de emancipação social, de construção de 

sociedades onde sejam possíveis relações igualitárias entre diferentes sujeitos e 

atores socioculturais705. 

 

A interação tal como descrita, mostra-se adequada para fortalecer o combate à 

xenofobia e outras práticas discriminatórias e de intolerância, ao instigar a reconsideração em 

relação às relações de poder e dominação arraigada na sociedade, dissipando o impasse entre 

o papel do opressor e do oprimido, representados pela população autóctone e os refugiados, 

respectivamente, para que as desigualdades sociais e as atrocidades históricas registradas em 

contextos semelhantes (em que a diversidade foi posta à prova) continuem a se reproduzir. 

Ainda mais, diante do fato de que “plataformas racistas e xenófobas têm penetrado na 

agenda política de partidos a pretexto de combater o terrorismo, defender a identidade 

nacional e combater a imigração ilegal” 706, legitimando em sentido macro “[...] uma 

aceitação generalizada de práticas xenófobas, inspiradas na defesa, proteção e conservação da 

identidade nacional e na ameaça apresentada pelo multiculturalismo” 707, o que 

gradativamente se reflete no sistema jurídico, educacional e na sociedade que passam a tomar 

como justificáveis e aceitáveis ideologias xenofóbicas e discriminatórias708. 

Há que se oportunizar os elementos necessários para que tanto a população nativa, 

como os refugiados possam reconstruir a sua própria identidade, para que os primeiros sejam 

guiados por uma nova percepção de mundo, em que seja admissível o reconhecimento “do 

outro” como seu semelhante, ainda que na diferença. Para os refugiados, há que se incentivar 

uma postura emancipatória e sua inclusão social que vise à reconstrução da sua autoconfiança 

e da sua autoestima, no intuito de reverter ou minimizar os danos aos quais tem sido 

diuturnamente exposto, entre a decisão de deixar o país de origem e o seu ingresso no país 

receptor. 

                                            
704 CANDAU, Vera Maria, Diferenças culturais, interculturalidade e educação em direitos humanos. Educação 

& Sociedade, n. 33, 2012. Disponível em:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87322726015>. Acesso em: 9 

dez. 2017. 
705 Idem, p. 245. 
706 PAMPLONA, Danielle Anne; PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 53. 
707 Ibidem. 
708 Ibidem. 
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A integração completa vai além da mera aceitação em receber o refugiado em seu 

território, exigem-se ações que devem ter como referencial, “a busca pela condição humana 

plena”, por meio do exercício dos direitos individuais, sociais, políticos e culturais, isto é, que 

garanta a sua inclusão social, por meio do respeito às diferenças, salvaguardando-se, o seu 

pleno desenvolvimento709, o que não se mostra viável, portanto, sem um trabalho na base 

social, política e econômica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
709 MELO, Luiz Renato de Souza; CARDOSO, Luciana Duarte. O DIREITO A TER DIREITOS: Os refugiados 

haitianos no Brasil. Revista de Direito Fibralex. n. 01. v. 01. Belém, 2016. Disponível em: 

<http://periodicos.fibrapara.edu.br/index.php/fibralex/article/view/37>. Acesso em: 06 nov. 2016. 
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CONCLUSÃO 

 

Do presente trabalho é possível inferir que, embora, não se possa afirmar com precisão 

a data do surgimento do instituto do refúgio, é possível observar que na história da 

humanidade há muito se tem a preocupação para com aqueles que necessitam de proteção. 

Sendo que, originalmente, a análise quanto ao enquadramento dos indivíduos na categoria de 

refugiados, iniciou-se de forma coletiva, onde a concessão era chancelada para grupos 

inteiros, passando então a ser feito de forma mais individualista, levando-se em conta as 

convicções pessoais dos refugiados, que se mantém vigente. 

As duas grandes guerras foram molas propulsoras para afluxos históricos de pessoas 

deslocadas ao redor do mundo, mas foi na Segunda Guerra Mundial que as proporções 

atingidas foram avassaladoras e que trouxe sensíveis contribuições para o direito internacional 

no que concerne à temática dos refugiados, tais como: a criação do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e a elaboração da Convenção Relativa ao Estatuto 

dos Refugiados. 

O conceito de refugiado atual foi forjado após profundas modificações no decorrer dos 

anos, isto porque inicialmente limitou-se às pessoas que foram diretamente atingidas pela 

Segunda Guerra Mundial na Europa, mas em razão da mutabilidade social tais limitações 

temporais e geográficas foram excluídas e, posteriormente, por meio de iniciativas regionais a 

violação dos direitos humanos foi tomada como alicerce para a concessão do refúgio.  

Contemporaneamente, tem sido possível acompanhar um aumento significativo no 

número de pessoas obrigadas a abandonarem o seu país de residência habitual na luta pela 

sobrevivência, em razão de perseguições e os conflitos armados, assim como o cenário de 

violência endêmica que afetam diversas regiões do globo.  

Essa situação, por si só, tem colocado em evidência o descompasso entre as 

normativas que preconizam direitos essenciais, independentemente, da sua vinculação social, 

político ou cultural e o tratamento degradante ao qual tem os refugiados sido submetidos. 

Pois, a intensa circulação de pessoas enseja uma realidade social plural, ao passo que, os 

refugiados levam aos países de transito e de destino, valores culturais diversos daqueles 

sedimentados na comunidade receptora, que passa a concatenar cada vez mais em seu bojo a 

diversidade cultural.  

Mas, ainda que a cultura, aqui compreendida antropologicamente, já tenha sido há 

algum tempo taxada como elemento indispensável para a formação e desenvolvimento da 

personalidade humana, vinculado às questões identitárias; uma vez que a identidade é 
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essencialmente uma construção social que congrega vertentes diversas como a identidade 

cultural; nem sempre recebe o respeito e importância necessária. Por isso a relevância na 

proteção cada vez mais específica dos direitos culturais, que assegura a proteção da própria 

cultura e à liberdade para o seu exercício, haja vista que, no cenário de migração, o sujeito é 

exposto a uma verdadeira desconstrução identitária, além de ser submetido a um processo de 

inferiorização e desumanização, em razão dos choques culturais.  

A identidade nacional, que concatena os pontos de convergência entre os diferentes 

grupos sociais que integram o país, é contraposta às particularidades que carregam os 

refugiados em razão da sua identidade cultural individual, que condensa a identidade cultural 

coletiva (do grupo que pertence) e a identidade nacional. O refugiado, na qualidade de 

estrangeiro, é taxado como uma ameaça à população autóctone e à unidade estatal é ele o 

“outro”, o diferente, o estranho que perturba a ordem social, forçando interações de alteridade, 

o que faz com que tenha seus valores culturais, seus direitos, modo de vida, entre outros 

elementos massivamente reprimidos. 

O seu pertencer étnico, a sua língua, assim como a fidelidade às tradições religiosas ou 

culturais, que não são partilhados pela maioria despontam como pano de fundo para a 

exclusão e marginalização. Neste contexto, são os refugiados considerados uma minoria 

cultural, que têm sido subjugados e considerados indivíduos inabilitados para aceitação social 

plena, indignos para conviver socialmente ou para ostentarem a qualidade de sujeitos de 

direitos, desembocando em casos mais graves em episódios de xenofobia, violência e 

humilhações que, não raramente, é direcionada à coletividade, de tal forma que o 

pertencimento é suficiente para justificá-los. 

Consequentemente, nega-se ao refugiado não apenas o reconhecimento político, social 

e jurídico por si só, o que já é uma situação grave, mas também o submete a desrespeitos que 

podem impactar de forma irreversível em sua personalidade, a violência física, a denegação 

de direitos e a desvalorização social, compromete em sentido macro a integridade psíquica e 

física da vítima e macula a autoconfiança, o autorrespeito e a autoestima que naturalmente o 

sujeito ostenta a partir do reconhecimento.  

A intensificação dos fluxos migratórios e a ascensão da diversidade e do hibridismo 

cultural, ao que parece, vêm como um divisor de águas para a sociedade atual, que força um 

repensar de sua estrutura social, de suas instituições políticas e jurídicas, onde aflora a busca 

pela homogeneidade e pela restituição ou reconstrução da ideia de nação, resultado da 

resistência às mudanças e da própria imaturidade em lidar com questões tão complexas quanto 

o direito à diferença e a gestão da diversidade. 
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Urge na comunidade global a conciliação entre a igualdade e a diferença, por meio da 

adoção de medidas voltadas à governabilidade e/ou administração das relações de alteridade, 

em um processo saudável de troca e negociação entre os diferentes grupos culturais que tem 

se disseminado por todos os países, já que as barreiras geográficas hoje já não são mais tão 

bem delimitadas ou se colocam como garantia de homogeneidade e coesão. 

Deste modo, o protagonismo assumido pelos direitos culturais, somado o 

fortalecimento da diferença como um direito e o reconhecimento da diversidade como 

patrimônio da humanidade podem ser considerados como alguns dos elementos que fizeram 

com que o multiculturalismo ganhasse força e se opusesse às bases culturais 

homogeneizadoras que imperaram durante décadas no contexto global, e passasse então a 

disseminar a ideia de que as especificidades de cada grupo cultural, não são necessariamente 

um problema social, mas uma riqueza a ser preservada. 

Contudo, os extremos representam um risco à integração cultural, a valorização da 

diversidade sem uma base de convergência é também fator de preocupação e pode 

desencadear o processo inverso, de desintegração e exclusão social, como já ocorreu em 

outros períodos históricos. Por isso, além da coexistência é necessário também se resguardar a 

convivência pacífica, aqui entendida como uma interação saudável e não necessariamente 

eivada por sentimentos subjetivos, o que somente é possível por meio do diálogo intercultural, 

estabelecido dentro de premissas igualitárias, que prioriza também nos elementos que unem 

os diversos grupos culturais, fazendo com que o outro seja reconhecido como seu semelhante, 

mesmo que com suas individualidades. 

O reconhecimento de preceitos universais a partir do diálogo intercultural para 

fundamentar os direitos humanos, traz a liberdade e a tolerância como pilares de sustentação, 

o que no contexto do trabalho impulsiona a inclusão social dos refugiados. De tal forma, que a 

crise humanitária, e outros problemas que podem surgir futuramente, passam a ser vistos 

como uma responsabilidade estatal a ser compartilhada, em razão do fortalecimento de ideais 

de reciprocidade e de solidariedade na esfera estatal, o que não se vislumbra hoje. 

Cita-se ainda, que a garantia de direitos pela legislação sem um trabalho na base social 

para a desmistificação da imagem distorcida atribuída ao refugiado, é também ineficiente, já 

que a tolerância e a solidariedade, juridicamente consideradas, devem ser fomentadas também 

no meio social. Isso porque, ainda que tenha o refugiado sua proteção assegurada por meio de 

normativas, seja ela derivada de preceitos universais consolidados nos direitos humanos ou 

internamente asseguradas, por legislações que tratam da migração, a xenofobia e outras 

práticas discriminatórias muitas vezes obstam o seu acesso e exercício. 
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Portanto, a abertura do canal de negociação cultural é o primeiro passo para a 

construção de uma ordem jurídica e institucional capaz de garantir universalmente o pleno 

desenvolvimento do ser humano, independentemente das condições territoriais, históricas ou 

sociais, sem, contudo, impor certos consensos normativos compartilhados por um único grupo 

cultural e que pouco ou nada se alinham aos sistemas jurídicos locais, que custosamente tem 

levado à sua ineficiência prática, que somado à implementação de políticas públicas voltadas 

ao reconhecimento e à proteção do refugiado, podem contribuir na consolidação de uma 

sociedade multicultural. 
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