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Conforme disposto no art 4º da Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes 

a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas de 1992, adotada pela Assembleia 

Geral da ONU, é dever dos Estados adotar medidas a fim de criar condições favoráveis que 

permitam às pessoas pertencentes a minorias manifestar as suas características e desenvolver 

a sua cultura, língua, religião, tradições e costumes, possibilitando criar o estimulo do 

conhecimento da história, das tradições, da língua, e da cultura das minorias existentes em seu 

território. Nesse sentido, os refugiados venezuelanos de descendência indígena da etnia 

Warao, que deixaram seu país em decorrência da grande crise econômica, social e política, 

enfrentam condições precárias de extrema pobreza e miséria em território brasileiro, tratados 

com preconceito pela população local e marginalizados pela desarticulação do Estado em 
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reconhecer suas práticas culturais, especificamente àquelas referentes às marcas próprias e 

características determinantes de seu dialeto cultural. Dessa forma, a prática de 

desconsideração em relação às variedades linguísticas de determinada comunidade, 

subordinadas à língua oficial de um Estado político, caracterizando sua nação, sustenta o 

debate em torno da indagação: “Como manter a preservação de um dialeto minoritário, 

especialmente aquele falado pelos refugiados venezuelanos, no cerne de um Estado liberal, a 

partir de uma concepção multicultural de Will Kymlicka?”. Assim, partindo-se de uma 

perspectiva multicultural dentro da filosofia do direito e da teoria política, construída por Will 

Kymlicka, pretende-se: (1) determinar os obstáculos que impossibilitam as práticas culturais 

dos grupos minoritários em questão, dentro de um pluralismo jurídico; (2) especialmente 

aquelas relacionadas à comunicação, através de diferentes linguagens na convivência entre 

múltiplas culturas, (3) procurando demonstrar a aplicabilidade de sua teoria no contexto de 

preservação do dialeto dos refugiados venezuelanos, (4) ao reconstruir seu projeto de 

cidadania multicultural, pautada em assegurar direitos de minorias linguísticas inseridas na 

pluralidade de um Estado democrático liberal.  O principal fundamento da presente pesquisa 

científica gira em torno da constatação de como a manutenção dessas práticas linguísticas, 

recorrentes a esses grupos minoritários, através de uma cidadania multicultural proposta por 

Will Kymlicka, possibilita compreender o direito como um fenômeno social pautado pelo bem 

comum, em uma convivência de reconhecimento entre diferentes culturas. 

Objetivo Geral 

Compreender quais os obstáculos que dificultam a manutenção das práticas culturais, 

especialmente aquelas relacionadas ao dialeto e comunicação linguística, dos refugiados 

venezuelanos no território nacional, tendo como ponto de partida o multiculturalismo 

proposto por Will Kymlicka, no cerne de um Estado liberal.  

Objetivos Específicos 

1. Sistematizar os pressupostos teóricos de Will Kymlicka, determinando suas 

principais influências filosóficas e fontes intelectuais; 

2. Identificar quais os possíveis conceitos insuficientes da teoria multicultural de Will 

Kymlicka estão em desacordo com o contexto específico das práticas culturais dos 

refugiados venezuelanos em território nacional, sob um olhar crítico; 

3. Reconstruir o projeto de cidadania multicultural de Will Kymlicka, com o objetivo 

de aprimorá-lo, para que esteja em consonância com a manutenção das práticas 

linguísticas dos refugiados venezuelanos inseridos em um cenário plural nacional; 
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4. Contribuir para os estudos relacionados com a filosofia do direito do Brasil, no 

intuito de apresentar uma reconstrução consistente do pensamento de Will 

Kymlicka aplicado ao contexto do pluralismo jurídico de dialetos provenientes das 

diferentes etnias na Amazônia. 

Justificativa. 

1. O projeto de cidadania multicultural e os direitos de minorias na teoria de Will 

Kymlicka.  

Após o fim da Guerra Fria, conflitos étnicos culturais tem sido a principal 

consequência de políticas violentas de extermínio a minorias ao redor do mundo, sem 

previsão de diminuição. Nesse sentido, diversos Estados nacionais adotaram políticas 

coercitivas em relação a minorias, como expulsões em massa e limpezas étnicas, ou a 

imposição de sua língua, religião e costumes oficiais contra esses grupos minoritários, no 

intuito de adotarem tais culturas, em alguns casos chegando a segregações físicas e 

discriminações econômicas, incluindo a negação de direitos políticos (KYMLICKA, 1995b). 

Dentre as principais características pertencentes a um grupo minoritário, podemos 

destacar resumidamente: vulnerabilidade, no fato de que, muitas vezes, não há um amparo 

suficiente na legislação que trate de acolher as exigências e os interesses desses grupos, ou 

não consegue atingir sua eficácia de maneira plena; identidade em formação, pois as 

minorias estão em constante processo de reconstrução de seu reconhecimento social, ao 

reivindicarem seus direitos perante a sociedade e as instituições, mediante suas relações 

definitórias mais importantes; a luta contra privilégios de grupos dominantes, caracterizada 

pelos conflitos originados de uma situação de desrespeito social, marcado por um ataque à 

identidade coletiva do grupo que gera, em contraposição, uma resposta de reconhecimento 

mútuo contra o padrão vigente estabelecido; por fim, destacam-se as estratégias discursivas, 

pela organização de ações públicas e construção de discursos que alertem à população para 

que detenham conhecimento a respeito de seu estado vulnerável e de discriminação, como 

pelas reivindicações através de passeatas e manifestos.  

No cerne de sua principal obra “Multicultural Citizenship”, Will Kymlicka argumenta 

a respeito da insuficiência de uma teoria tradicional dos direitos humanos em conseguir 

sozinha compreender os direitos protetivos a grupos minoritários. Em sua perspectiva, é 

legítimo e de fato inevitável suprimir as lacunas de uma teoria tradicional dos direitos 

humanos com direitos de minorias; assim, uma compreensível teoria da justiça em um Estado 

multicultural incluiria tanto direitos universais, disponíveis aos indivíduos membros de 



4 

 

determinadas comunidades, quanto direitos de grupos diferenciados, destinados às culturas 

minoritárias. (KYMLICKA, 1995a).  

O foco de Kymlicka destina-se a organizar os direitos de minorias como uma questão 

de princípio fundamental e de direitos básicos, articulando seus significados. Preocupa-se em 

desenvolver uma teoria de direitos minoritários que examine como as práticas atuais de 

determinadas culturas se relacionam com princípios democráticos, identificando tanto os 

fundamentos como as limitações das reivindicações de minorias; sem necessariamente 

oferecer uma prescrição detalhada a respeito de políticas particulares em determinados países 

(KYMLICKA, 2001). 

Nesse viés, seu objetivo primordial é de examinar criticamente algumas das maneiras 

padrões de debate em torno das questões de nação e diversidade étnico cultural, nas 

democracias ocidentais. Estabelecer como alguns termos (e.g, direitos de grupos, 

nacionalismo, cidadania, cosmopolitismo) são usados de maneira ambígua em aplicações 

inconsistentes, organizados sistematicamente para trazer desvantagens a minorias. 

(KYMLICKA, 2001).  

 

2. A legitimidade de direitos linguísticos de minorias em Will Kymlicka.  

As discussões relacionadas ao multiculturalismo nesse pluralismo contemporâneo são 

reforçadas pela premissa de que a retenção e a constante negação de políticas de 

reconhecimento são consideradas uma forma de opressão a grupos historicamente 

discriminados (TAYLOR, 1992). Por conta disso, seria razoável que o grupo minoritário em 

questão buscasse proteções especiais contra a possibilidade de que a maioria da sociedade 

queira tomar decisões que violem sua identidade (o que pode ocorrer, por exemplo, ao 

restringir sua possibilidade de se comunicar por meio de sua própria língua) (KYMLICKA, 

1995a). 

É nessa mesma perspectiva que Will Kymlicka (1995a) manifesta um posicionamento 

favorável ao reconhecimento desses mesmos direitos coletivos, relatando sobre a 

possibilidade de defender direitos diferenciados em favor de minorias nacionais, de modo 

coerente com a defesa de princípios liberais básicos. Para esse autor, o estabelecimento de 

direitos diferenciados em favor de grupos minoritários permite a esses “a mesma capacidade 

para viver e trabalhar em sua própria linguagem e cultura, que é garantida aos membros das 

culturas majoritárias” (KYMLICKA, 1995a, p.126).  



5 

 

Em razão desse multiculturalismo, constata-se que o fato de pertencer a uma cultura 

específica representa um fator determinante da identidade de alguém, especialmente ao 

retratar sua linguagem e forma de comunicação (RAZ, 1994). O direito a possuir um 

determinado dialeto cultural representa um direito coletivo na medida em que esse constitui 

um interesse que traz relevância para a satisfação de um número significativo de indivíduos; 

um bem coletivo que tem origem no sentimento de pertencimento a um grupo por parte de 

seus membros, sendo seus deveres frutos das reivindicações do grupo (GARGARELLA, 

2008). 

Nesse mesmo sentido, os refugiados venezuelanos têm o direito de preservação de sua 

língua nativa, de tradição oral, possuindo o interesse de aprender a língua portuguesa (oficial 

do Estado residente) com o intuito de se comunicar nas atividades desenvolvidas durante o 

cotidiano neste novo país, no entanto, nunca com a intenção de substituí-la pela nova língua, 

pois a mesma é fator fundamental da cultura e identidade da etnia Warao (UFPA, 2018). 

 

3. Restrições internas e proteções externas a minorias na teoria de Will Kymlicka.  

 

A teoria liberal de Will Kymlicka é orientada pelo pressuposto do princípio da 

neutralidade do Estado, sendo dever do Estado assegurar a existência de uma pluralidade de 

opções culturais aos indivíduos, sem favorecer uma em detrimento de outras, mediante 

reconhecimento, proteção e promoção de particularidades culturais. Dessa forma, o Estado 

pode promover o bem comum, conquanto que seu planejamento político respeite e promova 

os interesses dos membros de suas comunidades (SILVA; OLIVEIRA, 2015). 

Kymlicka sustenta, como argumento referente às reivindicações de certas minorias 

culturais e seus limites, o papel destinado às “restrições internas” e “proteções externas”. De 

acordo com o autor, as primeiras tratam das medidas adotadas no interior de certo grupo 

contra os direitos de alguns de seus próprios membros (o que acontece quando o Estado 

utiliza o poder coercitivo de que dispõe ao impor as tradições e práticas dominantes dentro 

dessa comunidade a algum grupo de indivíduos); por outro lado, as proteções definem 

barreiras em defesa de determinada minoria desfavorecida contra as pretensões desses grupos 

dominantes (GARGARELLA, 2008). 

A distinção entre esses dois diferentes tipos de direitos coletivos é fundamental na 

teoria de Will Kymlicka, pois permite observarmos um mesmo fenômeno por meio de dois 
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ângulos: as restrições internas são responsáveis por lidar com as reivindicações de um grupo 

contra seus próprios membros, objetivando proteger o grupo da desestabilização de um 

dissenso interno, tratam de relações “intragrupais”, pelo uso do poder do Estado para 

restringir as liberdades civis de seus membros; enquanto que as proteções externas são 

determinadas pelas reivindicações do grupo contra a sociedade na qual está inserido, ao 

protegê-los dos impactos de decisões externas, são relações “intergrupais”, ou seja, a proteção 

da identidade étnica pela limitação das decisões da sociedade ao todo (SILVA; OLIVEIRA, 

2015). 

Nessa mesma sintonia, conforme constata Marcelo de Araujo (2006), Will Kymlicka 

procura distinguir três tipos de injustiças cometidas pelo Estado contra os interesses de uma 

minoria, sendo elas referentes: 1º) à questão das migrações internas e das políticas de 

assentamento; 2º) à questão relativa à demarcação dos territórios em que vivem as minorias; 

e, 3º) à questão relativa à política regulamentadora dos idiomas que serão aceitos como 

adequados para veiculação de demandas no âmbito do debate público. (ARAUJO, 2006). 

Portanto, a construção desses dois tipos de direitos coletivos diferenciados a minorias 

permite-nos entender como a teoria liberal, guiada por uma metodologia individualista, 

enxerga e estuda os diferentes casos de multiculturalismo globais. Nesse sentido, a presente 

pesquisa científica também está pautada na reconfiguração desta mesma teoria, sob um olhar 

crítico que vise aprimorá-la, com a intenção de direcionar o problema para os perigos da 

decadência da cultura e dos traços linguísticos relacionados aos refugiados da etnia Warao.  

 

4. Aplicabilidade da teoria de Will Kymlicka ao contexto dos refugiados 

venezuelanos.  

Diante do seu vasto conhecimento a respeito de temas como multiculturalismo e 

direitos de minorias dentro da filosofia política, o autor canadense Will Kymlicka tem uma 

posição respeitável entre os importantes filósofos liberais da modernidade. Como resultado de 

seu perfil intelectual, produziu diversas obras, dentre as quais se destacam: Liberalism, 

Community and Culture (1989), Contemporany Political Philosophy (1990), Rethinking 

Ethnocultural Relations in Canada (1998); e suas duas principais obras de destaque: 

Multicultural Citizenship: A liberal theory of minority rights (1995) e Politics in the 

Vernacular (2001). Por ter renomado reconhecimento internacional pela construção de uma 

teoria tão influente que trata de temas recorrentes da modernidade, é o principal autor para um 
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trabalho que tem o intuito de ser consistente e bem fundamentado na busca pelo retrato do 

multiculturalismo aplicado na realidade amazônica do Brasil.  

Em suas obras, Kymlicka argumenta que uma diversidade de Estados se formou 

através da “incorporação” de minorias nacionais, processo esse que ocorreu muitas vezes de 

maneira involuntária, como foi durante os períodos de colonização e conquista de território. 

Assim, diversos membros de grupos minoritários declaram que, apesar de importante, uma 

política de proteção aos direitos humanos se apresenta falha na medida em que não consegue 

dar conta das injustiças cometidas pelo Estado contra a integridade de suas minorias nacionais 

(ARAUJO, 2006). Dessa forma, segundo Kymlicka (1995a, p.21), o Brasil seria um exemplo 

de país que apresentaria uma justificativa insuficiente ao alegar não possuir em suas fronteiras 

essas minorias nacionais, como pretexto para oprimir suas tribos indígenas; em suas palavras: 

“Brazil has been particularly insistent in its claims that it has no national minorities, and the 

decimation of its Indian tribes is dangerously close to making that claim true”. 

Ainda segundo o autor supracitado, estamos diante de graves injustiças quando os 

Estados promovem políticas de migração interna e assentamento em territórios de minorias 

nacionais; essas políticas são construídas com o objetivo de desestabilizar a estrutura do poder 

vigente ao limitar os próprios territórios dessas minorias (ARAUJO, 2006). É o que acontece 

quando o Estado alega que as terras indígenas são pertencentes ao seu poder soberano como 

um todo e devem ser utilizadas em benefício dos cidadãos; Kymlicka (2001, p.134) 

argumenta que o Brasil é um exemplo de país que utilizaria desse tipo de país, ao alegar que:  

 
““...the indigenous peoples are slowly being overrun by settlers – becoming 

minority in their own homeland. This has led to resistance movements by the 

indigenous inhabitants, who claim a right to control their traditional homelands and 

to exclude others from that land. A similar policy was started by the government of 

Brazil, now partly retracted under international pressure, to encourage landless 

people to settle in Amazonia”. 

 

Nesse mesmo sentido, a presente pesquisa científica tem como hipótese a incorporação 

dos principais pressupostos do multiculturalismo trazido por Will Kymlicka, verificando sua 

aplicabilidade ao contexto dos refugiados venezuelanos que residem no território nacional; 

analisar se tais conceitos são compatíveis com a realidade subalterna vivenciada pelos 

refugiados da etnia Warao na luta pela preservação de seu dialeto cultural e na constante 

promoção de suas tradições orais de comunicação, no combate ao paulatino desaparecimento 

de sua língua, fonte de sua identidade cultural no cerne de um Estado liberal democrático 

como o Brasil (UFPA, 2018).  
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Materiais e Métodos. 

O presente estudo busca contemplar a análise do sistema filosófico, político e 

conceitual de Will Kymlicka (método lógico-sistemático), da mesma forma que pretende 

apresentar uma finalidade para o mesmo, trazendo ao contexto dos refugiados venezuelanos 

no Brasil (método teleológico). A interpretação lógica permitirá o embasamento no estudo do 

texto filosófico, promovendo sua articulação interna, ao sistematizar seus principais 

pressupostos teóricos. Por sua vez, a interpretação teleológica procura apresentar a aplicação 

de determinado conceito, conduzindo a uma finalidade, ao procurar obter sua realização 

prática, observando as condições sociais em determinado momento histórico, o qual permite 

maior contextualização ao caso concreto (MAZOTTI, 2010). Na construção deste projeto de 

pesquisa, ambos os métodos serão explorados, a fim de alcançar uma convergência entre a 

teoria e sua aplicação.   

Além disso, a pesquisa irá se basear em um estudo conceitual do tipo hermenêutico, 

portanto os conceitos reconstruídos ao longo desse estudo não estarão destituídos de seu 

conteúdo valorativo, cultural e histórico; o intuito é apresentar uma concepção do 

multiculturalismo, vinculada ao Direito como regulador e transformador social, visando seus 

efeitos sociais pragmáticos. Os conceitos serão sempre analisados de forma holística, a partir 

do sistema ao qual se referem.  

Na mesma direção, os principais métodos a serem empregados para a realização da 

pesquisa serão o dedutivo e o dialético. O método dedutivo será empregado na medida em que 

o estudo parte de um pensamento lógico filosófico da teoria liberal dos direitos de minorias 

em Will Kymlicka, partindo dos conceitos de multiculturalismo e preservação de direitos 

linguísticos, com o objetivo de verificar sua aplicabilidade ao contexto dos refugiados 

venezuelanos no Brasil. O método dialético, por sua vez, diz respeito à contextualização da 

matéria por meio da análise das contradições presentes nos efeitos sociais pragmáticos em 

determinados momentos históricos. 

Por fim, a pesquisa será de abordagem qualitativa de objetivo explicativo, por 

trabalhar com o universo de significados, enfatizar os aspectos dinâmicos, tentando apreender 

os significados da experiência para aqueles que estão vivenciando o fenômeno (MINAYO, 

2002). Proceder-se-á pela revisão bibliográfica de livros e artigos, tanto nacionais quanto 

estrangeiros, como principais fontes de dados. O presente estudo prevê uma análise minuciosa 

dos capítulos dos livros Multicultural Citizenship: A liberal theory of minority rights (1995) e 

Politics in the Vernacular (2001) de Will Kymlicka, dentre outras obras; além da participação 
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em eventos nacionais, nos quais haverá oportunidade de debate sobre as proposições do 

estudo. 

Área: Direito 

Palavras-chave: Multiculturalismo. Will Kymlicka. Refugiados venezuelanos. Dialeto 

cultural. Direitos de minorias. 

Cronograma 

ATIVIDADES 
MESES 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 

Levantamento 

das fontes 

primárias 

⚫            

2 

Levantamento 

das fontes 

secundárias 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫         

3 

Hierarquização 

das fontes 

secundárias  

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫        

4 

Mapeamento 

dos autores 

influentes 

  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       

5 

Determinação 

dos 

pressupostos 

filosóficos  

  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       

6 
Elaboração do 

relatório parcial 
    ⚫ ⚫       

7 

Levantamento 

de objeções 

(efetivas e 

potenciais) 

     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

8 

Articulação dos 

pressupostos 

filosóficos 

      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

9 

Verificação dos 

pressupostos ao 

contexto em 

análise 

      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

10 

Apresentação de 

trabalho para 

turmas de 

Graduação  

        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

11 
Elaboração do 

relatório final 

 

 
         ⚫ ⚫ 

12 

Apresentação do 

trabalho em 

conferências 

          ⚫ ⚫ 
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estaduais e 

nacionais  

13 
Submissão de 

artigo 
           ⚫ 
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