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RESUMO
O termo multiculturalismo refere-se às diferentes culturas espalhadas pelo mundo, bem como na convivência harmônica
dessa pluralidade cultural. Essas culturas consistem no modo de vida de uma sociedade, cujos costumes de conduta,
comportamentos e forma de pensar são compartilhados e transmitidos pelas pessoas que a compõem e passados de
geração para geração. Entretanto,  alguns costumes muitas vezes interferem na dignidade da pessoa humana, seja
tratando com diferenças os homens das mulheres, ou com rituais que violam a integridade física. O que ocorre em
muitas sociedade atuais é que a imagem da mulher é denegrida, sendo retratada como ser inferior em relação aos
homens.  Em virtude  disso,  os  Direitos  Humanos foram criados  justamente  para  que houvesse  igualdade entre  as
pessoas, independentemente do sexo, tutelando assim os direitos fundamentais e individuais. Diante desse contexto de
violação da integridade física e moral das mulheres em algumas culturas, o projeto teve como finalidade analisar alguns
grupos de culturas, enfatizando a influência da religião sobre a autonomia e a proteção dos seus direitos, bem como da
sua dignidade Humana.
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1 INTRODUÇÃO

O  multiculturalismo  consiste  na  coexistência  de  várias  culturas  em  um  mesmo  espaço
territorial,  cujo  objetivo  é  a  busca  pelo  diálogo  com outras  culturas,  levando  em consideração,
principalmente a concepção de dignidade humana. A cultura por sua vez, é a herança social do
indivíduo, ou seja, são os fatores adquiridos desde o nascimento que fazem com que a vida em
sociedade se torne possível, por isso, cada nação possui seus próprios costumes e modo de viver,
de acordo com a sua necessidade de convivência e conforme as características do seu habitat.  

A sociedade é composta por um conjunto de pessoas, surgindo assim diferenças baseadas
na sexualidade,  na etnicidade,  e até por  questões de gênero.  Mas isso não quer  dizer  que as
diferenças devem ser hierarquizadas, muito pelo contrário, uma não pode ser considerada melhor do
que a outra. Segundo afirma Boaventura de Souza Santos “Temos o direito de ser iguais quando a
nossa diferença nos inferioriza e temos o direito de sermos diferentes quando a nossa igualdade nos
descaracteriza”  (BOAVENTURA,  1997).  Assim,  tanto  a  mulher  quanto  o  homem devem ter  os
mesmos direitos, apesar das diferenças, mas não é isso que ocorre em determinadas culturas.

Muitas  culturas  estão  repletas  de  práticas  e  ideologias  de  gênero,  como  aquelas  que
incentivam  e/ou  facilitam  formas  de  controle  dos  homens  sobre  as  mulheres,  mesmo  que
informalmente, na esfera privada da vida doméstica, mantendo claras disparidades de poder entre
os sexos, de tal modo que os membros mais poderosos, no caso os masculinos, estejam em geral
em posição de determinar e articular as crenças, práticas e interesses do grupo.

Em alguns países, a proteção da liberdade feminina está longe de ser alcançada de forma
plena, uma vez que os rituais culturais mais antigos ainda persistem nesses lugares, como acontece
nos países islâmicos, em que a mulher é proibida de frequentar determinados lugares, e para sair do
lar e andar na rua precisam de autorização do pai ou marido, bem como cobrir todo o corpo, com o
uso da burca, ficando evidente nessa situação a hierarquia entre o homem e a mulher. Outro país
que apresenta uma cultura de inferiorização feminina é a África, em alguns rituais as mulheres são
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submetidas à circuncisão feminina, mutilação de seios (chamado de breast ironing) e de purificação,
em que são obrigadas a fazer sexo com um homem pago por seus pais ao chegarem à puberdade. 

Em consequência  dessa inferiorização,  em atenção ao princípio  da  dignidade  da  pessoa
humana, a ONU criou alguns recursos para a proteção da mulher. Dentre tais medidas, foi criada a
Comissão  Interamericana  de  Mulheres  (CIM),  no  ano  de  1928,  com  a  finalidade  de  tratar
especificamente do tema dos direitos da mulher. Além disso, foram realizadas algumas convenções
com o objetivo de acabar com qualquer tipo de violência contra a mulher, seja ela física ou psíquica.
Uma delas foi  a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Contra a
Mulher, resultado da primeira conferência mundial sobre a mulher realizada no México no ano de
1975. Essa convenção teve como objetivo acabar com todas as formas de discriminação contra as
mulheres, fomentando a igualdade formal e material entre homens e mulheres, garantindo o pleno
exercício de seus direitos civis, políticos, sociais, econômicos e também culturais.

Posteriormente,  no ano de 1993,  com a Conferência Mundial  sobre Direitos Humanos os
direitos da mulher se tornaram parte fundamental e inalienável dos direitos humanos. Não muito
além, em 1994, ocorreu no Brasil, no Estado do Pará a chamada Convenção de Belém do Pará, ou
Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, cuja finalidade era a de
reconhecer que a violência contra a mulher infringe os direitos humanos, e fazer com que essa
violência ganhasse mais evidência dos Estados, para que os mesmos criassem condições reais de
garantia de proteção a essas mulheres vítimas de violência.
 
2 MATERIAL E MÉTODOS

O método utilizado para a realização da pesquisa foi o método teórico, que consiste na leitura
de livros, artigos científicos, sites e reportagens sobre as culturas islâmicas e africanas, utilizando
como parâmetro os rituais pertencentes a essas culturas que inferiorizam a mulher, e que resultam
em algum tipo de violência física ou psíquica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cultura está presente na vida do ser humano desde o seu nascimento, visto que desde
criança o indivíduo é impelido a absorver e incorporar os padrões de comportamentos adequados
para viver em sociedade. Isso acontece de forma inconsciente e involuntária, até que se torna algo
natural.  É  por  isso  que  em  algumas  sociedades  que  mantém  ritos  discriminatórios  em  sua
concepção de cultura é tão difícil fazer com que seus integrantes entendam que tais rituais agridem
a dignidade humana, pois a forma imposta já esta tão enraizada na mente dessas mulheres que não
realiza-los dá a elas a sensação de não pertencimento aquele grupo, como se perdessem a sua
origem. É o que acontece, por exemplo, com as mulheres que passaram pela circuncisão feminina,
aquelas  que  não  realizam  o  procedimento  se  sentem  “sujas”,  pois  para  a  cultura  Africana  a
circuncisão representa a purificação e o livramento do pecado.

Defende-se, em virtude disso, o dever dos mecanismos internacionais em atuar com firmeza
para abolir  as práticas de atentado contra a dignidade feminina, muitas vezes mascarada como
tradições culturais.  A posição aqui  defendida não é que todos os costumes de um povo sejam
moldados a padrões internacionais, mas sim aqueles que atentam diretamente a mínima dignidade
da pessoa humana e a vida.

4 CONCLUSÃO
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A  liberdade  de  expressão,  pensamento  e  de  ação  são  fundamentais  para  qualquer  ser
humano. Quando a questão é comportamento, as ideias sobre o que é certo e errado divergem entre
cada um. Sendo assim, impor um comportamento ou valor a uma pessoa de acordo com padrões
pré-estabelecidos dentro de uma cultura viola a integridade pessoal. Em muitos lugares do mundo
isso ocorre de forma implícita, os próprios integrantes de uma sociedade não se dão conta que
alguns  tipos  de  comportamentos  e  de  rituais  violam  a   dignidade  humana,  pois  já  estão  tão
enraizados na mente,  seja em virtude da religião ou das próprias crenças, que o individuo não
consegue discernir o que é correto e o que interfere na sua liberdade individual e dignidade, é o que
acontece com o uso da Burca na Arábia Saudita, que já não se trata apenas de um instrumento
religioso, mas também de inferiorização.

Diante  disso,  pode-se  afirmar  que  as  mulheres  devem  ser tratadas  com  igualdade  e
respeitadas como seres humanos, jamais devendo serem vistas como meros objetos, tampouco
terem seu corpo violentado, ou suas vontades suprimidas para que se mantenha um padrão de
cultura.
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