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RESUMO 

O Brasil têm em sua constituição a importante confluência de diversos grupos étnicos 

e culturais que ao longo de seu processo histórico contribuíram para a construção de 

um país com rica diversidade cultural, no entanto, movimentos de intolerância e 

violências compõe o contexto vivenciado pelas minorias culturais. Frente a isto, este 

trabalho busca refletir sobre as minorias culturais brasileiras e os contextos que a 

envolvem de forma a considerar as relações de poder e saber implicados na 

sociedade e os discursos hegemônicos construídos e reforçados sócio historicamente 

que legitimam opressões, preconceito e violências dirigidos aos sujeitos da diferença 

cultural. A revisão bibliográfica da legislação brasileira sobre direito cultural e os 

saberes no campo das ciências sociais e Psicologia Social vêm a acrescentar 

importantes contribuições sobre o tema e propiciam perceber uma história de 

violências simbólicas e físicas sobre as minorias culturais do Brasil, evidenciando a 

necessidade de mudanças políticas e sociais no contexto da diversidade cultural. 

Palavras-chave: Minorias culturais; Relações de poder; intolerância. 

 

Introdução 

 

O processo histórico de construção e desenvolvimento do Brasil tem 

simultaneamente o encontro de diversas identidades culturais e étnicas, mas também 

a construção discursos e práticas baseados em valores e normas instituídas 

socialmente que oprimem e discriminam as expressões culturais e étnicas minoritárias 

de povos constituintes da sociedade brasileira. 

O estudo inicialmente discorre sobre o conceito de minorias culturais e seus 

contextos no Brasil. Em seguida apresenta-se a abordagem brasileira sobre os direitos 

culturais e por fim propõe-se a reflexão sobre as relações de poder e saber que 

historicamente construíram discursos e práticas normativas que legitimam processos 

de exclusão e preconceito às minorias culturais. 

Desta forma, a pesquisa e discussão sobre o tema das minorias culturais do 

Brasil, reveste-se de importância para que seja possível compreender os processos e 

conhecimentos envolvidos e enraizados socialmente, pois implicam na realidade de 

discriminação, preconceito e exclusão destes grupos. Ademais, repensar nos saberes 

e práticas possíveis para a superação das violações presentes na sociedade 

brasileira. 

Frente ao tema cabem alguns questionamentos: De que forma a sociedade 

brasileira trata e compreende as expressões culturais não majoritárias? Como os 

direitos culturais são abordados na legislação e qual sua efetividade?  

Importante refletirmos sobre estas e outras questões. 



 

Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivos inteirar-se sobre as minorias culturais 

brasileiras de forma a compreender seus contextos e vivências, frente aos processos 

de discriminação, violência e intolerância voltadas para estas expressões culturais. 

Também, busca-se elucidar a abordagem jurídica brasileira sobre identidade 

cultural e refletir acerca do processo histórico social de construção de discursos e 

práticas voltadas às minorias culturais refletindo sobre os processos de normatização 

social e cultural e as relações de poder, trazendo os conceitos de estigma e 

estereotipo nos processos de preconceito. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada consiste em pesquisa e revisão bibliográfica de livros, 

artigos científicos e legislação que relacionam-se com o tema e discussão propostos. 

 

Desenvolvimento 

 

As Minorias Culturais 

 

O Brasil é um país cuja cultura envolve uma diversa gama de expressões e 

estilos culturais advindos dos vários povos que participaram de sua constituição e 

história. Para melhor compreender quem são as minorias culturais, se faz necessária 

a conceituação sobre o termo “minorias” e “cultura”. 

De acordo com Chaves (1970) pode-se entender minorias como grupos de 

pessoas com características que os distinguem de um grupo majoritário da população 

que tem como especificidade a posição não dominante ou de desvantagem que 

ocupam nas relações de poder.  

Embora em diversos contextos, as minorias sejam representadas 

quantitativamente em números de pessoas inferiores aos de grupos majoritários, a 

questão quantitativa na formação das minorias não constitui sua principal 



característica, mas sim sua situação de desvantagem ou dependência no campo 

social e político (CHAVES, 1970). 

Conforme salienta Lopes (2008) a exclusão social e a não participação 

política, apresentam-se como fundamentais para a definição e identificação das 

minorias. Diante disto, pode-se visualizar as minorias mediante o entendimento dos 

processos discriminatórios e de exclusão social dos grupos da diferença cultural. 

Na referência específica ao termo “minorias culturais” outro aspecto de suma 

importância que deve ser compreendido é o do conceito de cultura.  

Conforme a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da 

Organização das Nações Unidas a cultura refere-se ao conjunto de traços materiais e 

imateriais, modos de vida, valores, tradições e crenças de um determinado grupo ou 

sociedade (UNESCO, 2002). 

Assim, minorias culturais referem-se aos grupos cujas características étnicas, 

religiosas, linguísticas, modos de vida e valores diferem dos modos majoritários. 

Tais grupos colocam em evidência a pluralidade das experiências e valores 

das sociedades humanas, tal como discorre Hannah Arendt sobre a condição plural 

da humanidade: 

A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens 
sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana 
da pluralidade, ao fato de que homens, e não o Homem, vivem na Terra e 
habitam o mundo. Todos os aspectos da condição humana têm alguma 
relação com a política; mas esta pluralidade é especificamente a condição – 
não apenas conditio sine qua non, mas conditio per quam – da vida política 
(ARENDT, 2001, p.15). 
 

Assim sendo, a humanidade é constituída enquanto pluralidade. Tal aspecto 

evidencia-se na vida política na medida em que cada sujeito ou grupo tenha a 

possibilidade de expressar-se e que tenham suas singularidades respeitadas 

enquanto direito fundamental de liberdade e identidade. 

De encontro com a questão da pluralidade humana e seus desafios, o 

movimento Multiculturalista tem como objetivo a construção de sociedades que 

abarquem e reconheçam todas as diversas culturas. Em outras palavras, “O 

Multiculturalismo – também chamado de pluralismo cultural ou cosmopolitismo – tenta 

conciliar o reconhecimento e respeito à diversidade cultural presente em todas as 

sociedades” (LOPES, 2008, p.21). 

Baseando-se em uma visão construtivista, o multiculturalismo defende a ideia 

de que as diferenças culturais são produto da construção histórico-social da 



humanidade e que estão em processo contínuo de adaptação, reinvenção e 

transformação e opõe-se às posturas universalistas e generalistas que impõe uma 

moral e senso de justiça unânime para todos, pois entende que toda tentativa de 

eliminar as diferenças constitui-se como uma violência aos direitos fundamentais, e 

assim, propõe uma visão relativista que considere a sociedade enquanto espaço 

heterogêneo e plural (LOPES, 2008). 

Indígenas, ciganos, adeptos às religiões de matriz africana, são exemplos de 

minorias culturais presentes no Brasil, e que historicamente têm vivenciado contextos 

de violências e exclusão social que afetam seus direitos humanos e constitucionais, 

sendo assim, necessário repensar como a lei brasileira trata a questão diversidade 

cultural e quais são os atravessamentos neste contexto. 

 

Legislação e os Direitos Culturais 

 

Os direitos culturais estão intrinsecamente ligados à inviolabilidade da 

dignidade humana, à liberdade e ao desenvolvimento da personalidade e identidade 

dos sujeitos.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 reconhece no artigo 

22º os direitos culturais, como indispensáveis à dignidade humana e ao livre e pleno 

desenvolvimento da personalidade. E no artigo 27º reconhece o direito de todo ser 

humano participar da vida cultural da comunidade e fruir das artes. 

Partindo deste ponto, entende-se que os direitos fazem parte das liberdades 

fundamentais atribuídas à existência humana e dão sentido à construção da 

identidade de sujeitos, grupos e sociedades.  

Na lei brasileira, os direitos culturais foram abordados recentemente, a partir 

da Constituição de 1988. Sendo que anteriormente, as constituições abordavam a 

questão cultural timidamente associada a questão da educação e instrução apenas.  

Nos direitos e garantias fundamentais da Constituição de 1988 o artigo 5º, 

inciso VI apresenta-se que “É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 

proteção aos locais de culto e a suas liturgias;” (BRASIL, 1988).  

O artigo 215 garante o “[...] pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais.” Além de garantir a proteção das manifestações culturais 



indígenas e afro-brasileiras, assim como dos grupos participantes do processo 

civilizatório do Brasil e garante a proteção do patrimônio cultural e valorização da 

diversidade étnica e regional (BRASIL, 1988). 

Por patrimônio cultural brasileiro, conforme o artigo 216, entende-se todos os 

bens de natureza material e imaterial que fazem referência aos grupos formadores da 

sociedade brasileira como: modos de vida e de expressão, objetos, obras artísticas, 

edificações, documentos, criações científicas, tecnológicas, entre outros. Sendo todo 

dano ou ameaça ao patrimônio cultural, punido na forma da lei (BRASIL, 1988). 

 O Artigo 242, inciso 1º propõe que o ensino da História do Brasil abordará as 

contribuições das diferentes culturas e etnias na construção do país (BRASIL, 1988). 

Na legislação brasileira acerca dos direitos culturais, pode-se observar que o 

conceito de cultura é tido segundo uma visão ampliada, para além do aspecto material, 

propondo a integração, disseminação e valorização da pluralidade cultural do Brasil. 

Para além das garantias constitucionais, deve-se atentar para os contextos 

sociais no que se refere às relações e tensões que abarcam as minorias culturais.  

Historicamente no Brasil, movimentos de criminalização de religiões afro-

brasileiras e de manifestações e culturas indígenas, eram respaldados pela lei, onde 

influenciados por convicções religiosas cristãs, buscavam dizimar sua cultura, civilizar 

seu povo e homogeneizar a sociedade brasileira segundo o padrão cultural europeu 

basicamente cristão (SOBREIRA; MACHADO; VILANI, 2016). 

Não obstante ainda hoje, como trata a pesquisa de Sobreira; Machado e Vilani 

(2016) mesmo no Estado laico há tentativas de criminalização de práticas e rituais 

específicos de religiões afro-brasileiras, trazendo resquícios de uma norma jurídica 

preconceituosa e normatizadora que ainda atravessa discussões legislativas e sociais. 

Diante disto, vemos que os direitos culturais parecem estar claramente 

delimitados e reconhecidos constitucionalmente, porém a sociedade brasileira 

demonstra em suas práticas, uma dificuldade em lidar com a diversidade cultural. 

As intolerâncias culturais trazem à tona, processos de construção de estigmas 

e discursos de verdade ao longo da história brasileira que para Carvalho (2004) tratou-

se do “[...] encontro destrutivo da elite branca que quis fazer do Brasil, à força, um país 

eurocêntrico à base de uma negação, primeiro das populações indígenas e depois 

das populações africanas escravizadas” (p.3). Configurando-se uma “violência 

fundadora, física e simbólica” (CARVALHO, 2004). 



As violências prosseguem em nossos dias contra estas expressões culturais 

de povos constituintes das minorias culturais brasileiras. 

 

O estigma, as relações de poder e a conjuntura das minorias culturais brasileiras  
 

Embora a sociedade brasileira tenha em sua constituição a diversidade 

cultural e étnica, há um discurso majoritário que institui um padrão de crenças e modos 

de vida em detrimento de outro, sendo que as diferenças, se manifestam no campo 

social que se faz campo de lutas nos âmbitos simbólico, objetivo e material 

(HERNANDEZ; ACCORSSI; GUARESCHI, 2013). 

O “outro” do Brasil, é o índio, o umbandista, a mãe de santo, enfim, sujeitos 

da diferença, atados a uma característica étnico/cultural dita inferior, não digna pelo 

viés de um olhar normatizador da cultura. 

Pode-se dizer, que os sujeitos das minorias culturais, são socialmente 

compreendidos e tratados conforme um estereótipo construído socialmente. 

Pereira (2002) conceitua estereótipos como imagens generalizadas sobre 

indivíduos ou grupos que influenciam a percepção sobre estes, sendo que, tais 

estereótipos podem “legitimar” ações de violência e intolerância a determinado grupo 

ou indivíduo. 

O estereótipo atribuído às populações indígenas, costumam tê-los como, não-

civilizados, preguiçosos, sujos, violentos diante de seus modos de viver e se relacionar 

com o mundo que diferem do padrão instituído e colocam em cheque práticas 

naturalizadas socialmente em relação a organização social, familiar, higiene, 

vestimentas, sexualidade, etc. 

Nas culturas afro-brasileiras por sua vez, estereótipos relacionados a 

questões demoníacas, à preguiça, criminalidade, entre outros, revelam um 

desconhecimento dos significados e sentidos de sua cultura. 

A construção dos estereótipos e sua reprodução estão ligados aos discursos 

de verdade construídos e propagados nas relações de poder cujas normas de vida 

são transmitidas e absorvidas nas relações sociais. 

Conforme Foucault (1979) o poder flutua nas relações e produz efeitos de 

verdade e saber. São os “discursos de verdade” de uma sociedade que tem a 

funcionalidade de normatizar, governar, adestrar, excluir sujeitos e corpos segundo 

uma lógica da verdade socialmente instituída e valorizada. Sendo que tais discursos 



na sociedade brasileira vêm à discriminar e violentar as minorias atribuindo-lhes o 

(des)valor de uma vida da diferença. 

Erving Goffman reflete sobre estigma, trazendo à tona formas de atribuição 

de valor mediante um padrão estabelecido que cria o critério de percepção e 

identificação de sujeitos através de seus modos de vida e crenças “desviantes” 

(GOFFMAN, 2008). 

O termo estigma significa um atributo depreciativo que na medida em que 

estigmatiza um sujeito, pode confirmar e reconhecer a “normalidade” de outro 

(GOFFMAN, 2008). 

Goffman destaca três tipos de estigma, dos quais um deles permite identificar 

os sujeitos constituintes das minorias culturais: “[...] há os estigmas tribais de raça, 

nação e religião, que podem ser transmitidos através de linhagem e contaminar por 

igual todos os membros de uma família” (GOFFMAN, 2008, p. 7). 

São estes atributos, transmitidos de geração em geração, expressados pela 

vestimenta, pela alimentação, pelos cultos, pela linguagem, pelos modos de vida e de 

trabalho, que o sujeito da minoria cultural é identificado socialmente atribuindo-lhe o 

atributo da depreciação na medida em que estão em desacordo com uma norma 

majoritária, tem seu estigma evidente. 

Também é válido destacar os demais atravessamentos implicados nos 

processos de violência e preconceito direcionados às minorias culturais brasileiras 

como a questão da cor, classe social e gênero, que enredam as relações e processos 

tornando a discussão acerca das minorias culturais, um tema complexo. 

As violências às minorias culturais, devem ser entendidas tanto as 

manifestações de ódio por meio de discursos, como violência física, moral, 

intolerância religiosa, desapropriação de terras, negligências e o preconceito, sendo 

este último, incurso em todas as violências. 

Para Bandeira e Batista (2002), o preconceito é uma forma de controle social 

que busca delimitar papéis e espaços de grupos majoritários em detrimento dos 

sujeitos das minorias: 

 
De uma perspectiva ou de outra, o preconceito caracteriza-se como 

sendo uma forma arbitrária de pensar e de agir, no sentido de que é exercido 
como uma forma racionalizada de controle social que serve para manter as 
distâncias e as diferenças sociais entre um sujeito e outro ou o/ um grupo. Tal 
forma de pensar acarreta práticas e atribuições arbitrárias, destacando os 
traços de inferioridade, baseados em argumentos que pouco têm a ver com 



o comportamento real das pessoas que são objetos da discriminação 
(BANDEIRA; BATISTA, 2002, p. 130) 
 

Assim, a estigmatização das minorias, está atrelado às relações de poder 

entre grupos e agentes, nos quais legitimam-se práticas e discursos de preconceito, 

violência e exclusão na busca da manutenção de um status quo social (SANTELLI; 

BRITO, 2014). 

As minorias culturais brasileiras, de forma especial os indígenas e afro-

brasileiros, ocupam neste contexto, a posição do desvio do padrão etnocêntrico 

cristão europeu que instituiu-se no Brasil desde seu descobrimento. Tais grupos 

minoritários, resistem na busca da efetivação de seus direitos fundamentais atrelados 

às suas identidades culturais. 

Encontram-se marginalizados nas formas de representação política, 

oprimidos pelos discursos de verdade e de ódio que se difundem na sociedade 

brasileira, ligada a norma e ao normal e colocam em menos valia toda a expressão 

que dela difere, assim como marca e discrimina o sujeito desta diferença.  

A toda a sociedade cabe buscar a ampliação dos espaços de conversação 

para novas políticas e ações, baseadas na representatividade política e participação 

social das minorias em campos ainda majoritários, para que se reconheçam e 

propaguem as múltiplas identidades culturais do Brasil assim como meios de 

desconstrução de preconceitos dentro de práticas críticas. 

Torna-se necessário buscar ações e políticas que promovam a positivação 

das identidades da diferença nos meios sociais enquanto parte da riqueza cultural 

brasileira como norteia a percepção Multiculturalista de igualdade de direitos, sem 

eliminar as diferenças, mas sim, torná-las meios de efetivação da sociedade 

democrática. 

Como propõe Bandeira e Batista (2002) os desafios para efetivação dos 

direitos culturais vão além do âmbito legislativo pois envolvem a necessidade de 

construção de políticas que permitam a positivação e valorização das identidades 

minoritárias que sofrem preconceito, e assim, transformar valores e relações com a 

participação ativa dos grupos sociais. 

Outro ponto importante é adentrar os espaços de construção de 

conhecimento, como escolas, por onde acontece a mediação entre o sujeito em 

desenvolvimento e o saber e fazer científico e social, de forma a inserir trabalhos mais 



efetivos de participação social das minorias sobre pluralidade cultural brasileira, 

alteridade, direitos humanos e culturais. 

 

Resultados 

 

Percebeu-se através desta revisão, que o contexto brasileiro da diversidade 

cultural é atravessado por discursos e práticas relacionadas à um padrão cultural 

hegemônico construído historicamente e investido sobre os corpos da diferença 

cultural, as minorias, sendo necessárias ações de desconstrução de tais padrões e 

preconceitos no âmbito social e político, na busca de uma sociedade multicultural e 

verdadeiramente democrática, garantindo direitos e valorizando a diversidade cultural. 

 

Considerações Finais 

 

Considerando a heterogeneidade cultural brasileira, ainda hoje o campo da 

diversidade cultural mostra-se uma arena de lutas e tensões, violações e desafios.  

Percebe-se que os direitos culturais estão abordados e reconhecidos de forma 

ampla na legislação brasileira, porém há uma limitação para a efetivação destes 

direitos, uma vez que as minorias culturais ainda são violentadas e repreendidas 

socialmente, sendo sua cultura, um estigma, que coloca seus direitos fundamentais 

em risco ao expressar-se nos seus modos de vida, em suas roupas, cultos, língua; ou 

ao reivindicarem seus direitos tornam-se alvos da violência e preconceito. 

As minorias culturais representam a divergência da norma instituída 

historicamente, sendo que os mecanismos de propagação dos discursos de verdade 

normatizam a cultura e buscam a resignação e manutenção de desigualdades 

políticas e sociais, e este cenário simbólico social necessita ser transformado. 

A participação e representação política das minorias culturais nos espaços de 

construção de políticas e de saberes mostram-se caminhos pelos quais a 

transformação social pode iniciar-se para efetivar direitos e proteção das minorias 

culturais, sem eliminar as diferenças, e sim relativizando padrões socialmente 

instituídos e permitindo a conversação entre os diferentes. 
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