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Atenção: No relatório, aborde diretamente os pontos essenciais, a partir dos quais será avaliado o desenvolvimento 

do projeto. O relatório não deverá ultrapassar 10 MB ou conter mais de vinte (20)  páginas. 

 

Nos itens seguintes devem ser acrescentados o que efetivamente foi desenvolvido neste novo 

período. O Relatório Final deve reunir as atividades desenvolvidas nos 12 meses de bolsa. 

 

 

1. INTRODUÇÃO: Informar sobre a evolução dos conhecimentos na área e quais os avanços 

que foram obtidos com o plano proposto, considerando os aspectos teóricos mais importantes 

que fundamentaram a elaboração do projeto. 

 

 

Inicialmente, a presente pesquisa aprofundou-se nos conceitos e definições estabelecidas pelo 

filósofo Will Kymlicka, em relação às categorias das minorias nacionais e grupos imigrantes, 

explorando o projeto de cidadania multicultural, definindo os limites e alcances de sua fundamentação 

teórica, para que, dessa forma, posasse adentrar no desafio proposto pelo multiculturalismo moderno.  

A teoria política do autor trabalha com um conceito de democracia liberal, cuja ideia está 

fundada nos princípios de igualdade e liberdade, os quais são bem expressos na doutrina dos direitos 

humanos: cada pessoa possui um intrínseco valor moral, devendo cada um dos seus interesses ser 

levado em consideração pelo Estado. No entanto, Kymlicka recoloca o desafio da diversidade 

etnocultural frente aos direitos humanos: argumenta que a lista da Declaração Universal está 

incompleta, pois não protege culturas minoritárias das variadas formas de injustiça e precisa ser 

suplementada com uma série de direitos coletivos (direitos de grupo, direitos de minorias e direitos 

culturais) (KYMLICKA, 2001). 

Dessa forma, as políticas de construção da nação que cada Estado ocidental adotou envolvem 

um processo de criação da cultura nacional, ligada intimamente com um senso de identidade comum 

que envolve a difusão dentro da sociedade de uma cultura comum, padronizando-se uma língua, que é 

utilizada nas instituições políticas, econômicas e educacionais (COSTA; LIBERATO, 2015). Cada 

Estado democrático tentou, de maneira implícita ou explícita, criar uma única identidade nacional entre 

seus cidadãos, e assim, tentou enfraquecer qualquer identidade nacional que viesse a competir com a 

sua como as de minorias nacionais. É importante salientar que os direitos humanos não devem ser um 

instrumento de subjugação que traga injustiças, mas sim suplementados com diversos direitos de 

minorias – direitos linguísticos, direitos de autogoverno, de representação, federalismo e etc. 

A construção desses Estados-nações unitários e homogêneos envolveu medidas coercivas que 

assimilavam ou excluíam minorias, tais como a supressão de línguas minoritárias, a abolição de formas 

tradicionais de autogoverno, e a promoção de leis e políticas discriminatórias. Para tanto, Kymlicka 

(2002) defende ser falsa a teoria de que um único país compartilhe uma única cultura comum definida 
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pelo mesmo idioma. Em conclusão, tais grupos foram excluídos de participação política não por conta 

de seu status sócio econômico, mas sim pela sua identidade sociocultural – sua diferença. Dessa forma, 

o autor demonstra como essas desigualdades despertaram a necessidade de políticas de 

reconhecimento, que se dirigem à desconstrução dessa hierarquia de status por uma cidadania que 

reafirme diferenças de grupos estigmatizados. 

Para Will Kymlicka, a garantia de direitos especiais de representação, demarcações de terras ou 

direitos linguísticos para uma minoria não necessariamente a coloca em uma posição de dominação 

sobre outros grupos, mas, sim numa posição de paridade (GARGARELLA, 2008). De acordo com o 

filósofo, o grande desafio do multiculturalismo é o de acomodar as diferenças étnicas e nacionais de 

uma maneira estável e moral. Logo, as diferenças entre grupos podem ser acomodadas se seus 

membros possuírem determinados direitos diferenciados em função de grupos. Tais direitos têm a 

função de evitar injustiças entre grupos e auxiliar nas proteções de minorias contra o poder econômico 

e político da sociedade na qual estão inseridas (SILVA; OLIVEIRA, 2015). 

Portanto, é necessário que os Estados multinacionais modernos, especialmente na América 

Latina, acolham o pluralismo e a heterogeneidade cultural como um valor necessário, para que assim 

possam permitir a coexistência de diferentes histórias que se conectam entre si, evitando a diluição 

dessas diferenças em uma sociedade globalizada. Nesse sentido, essa diferença heterogênea não é um 

aspecto a ser eliminado; ao contrário, deve ser preservado, para a valorização das distintas formas de 

vida através da pluralidade de dialetos culturais, minoritários ou não (ALBUQUERQUE, 2003). 

Dessa maneira, Kymlicka apresenta como as sociedades modernas são constituídas por uma 

profunda diversidade e por um múltiplo pluralismo cultural, a partir do momento em que considera as 

reivindicações de grupos etnoculturais, como os imigrantes, as minorias nacionais, os povos indígenas, 

grupos raciais e religiosos, que são excluídos e silenciados pela padronização de uma cultura branca 

europeia, sendo vítimas de discriminações e da criminalização de suas práticas culturais 

(KYMLICKA, 2002). 

Historicamente, as democracias liberais suprimiram o nacionalismo minoritário na medida em 

que eliminaram qualquer senso de pertencimento a distintas identidades nacionais por parte dos grupos 

étnicos, incentivando a associação, pela institucionalização de uma língua comum, a uma cultura 

nacional particular. Para Kymlicka (1995), devemos repor essa ideia de “negligência benéfica” 

costumeiramente adotada por Estados-nações, por um modelo que reconheça o papel central das 

minorias étnicas no processo de formação do Estado multinacional; ao invés de incentivarmos o 

compartilhamento de valores políticos, devemos valorizar a profunda diversidade entre os cidadãos de 

um país (KYMLICKA, 1995). 
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Ainda segundo o professor canadense de ciência política, Will Kymlicka (2010), o termo 

“povos indígenas” foi tradicionalmente utilizado no contexto do Novo Mundo para designar os 

descendentes dos povos originários das terras conquistadas e colonizadas pela política da supremacia 

europeia.  Nesse sentido, os povos indígenas foram vítimas desse processo de construção dos Estados 

imperialistas da Europa, pela imposição de rotulações homogêneas de controle político e jurídico 

(ALBUQUERQUE, 2003). 

O posicionamento de Will Kymlicka (2010) reconstrói a justificação de proteção internacional 

aos povos indígenas pela desconstrução do argumento reforçado pelo discurso político utilizado no 

Brasil de que os indígenas da Amazônia não são “verdadeiros” indígenas, na medida em que eles 

passam a vestir roupas ocidentais e firmam acordos com companhias multinacionais (ANAYA, 1996). 

De fato, essa forma de pensar é o que perpassa grande parte do imaginário coletivo: os povos 

indígenas, segundo maioria da população, devem ser excluídos da sociedade envolvente e 

permanecerem isolados de qualquer contato cultural por conta da sua característica distinção cultural.  

Em razão desse problema, o multiculturalismo como teoria política pretende descontruir tal 

atitude excludente e alterar essa perspectiva, na medida em que considera os povos indígenas como 

constituintes de um grupo social heterogêneo com culturas distintas, reconhecidas por seus traços 

característicos, e representam um grupo social marginalizado da política socioeconômica do país, no 

alvo de grandes latifundiários e madeireiros, mas, que se organizam socialmente em prol de uma 

reafirmação política (ALBUQUERQUE, 2003). 

Dessa maneira, passa-se a enfatizar a participação ativa dos povos indígenas na estrutura 

política e social da modernidade, superando a sua exclusão, em favor de formas de autogoverno que 

permitam a eles interagir com o mundo global. Segundo Kymlicka (2001), não há um desejo inerente 

pelo isolamento cultural por parte das minorias nacionais contra a cultura majoritária; ao contrário, o 

que tais povos reivindicam é o direito de decidir quais aspectos querem incorporar dessa mesma 

cultura majoritária. 

Nesse sentido, a melhor maneira de se estabelecer essa relação multicultural de diálogo entre 

culturas é por meio da comunicação linguística. Para tanto, resta-nos questionar: o que é a língua? Tal 

instituto caracteriza-se por ser um instrumento de comunicação pertencente a uma determinada 

comunidade, com seus elementos próprios, levando a uma identidade cultural. A problemática 

moderna trazida pelo contexto das sociedades multiculturais diz respeito à preservação de um dialeto 

cultural minoritário como forma de comunicação entre povos tradicionais. Diante disso, a presente 

pesquisa procura apresentar, por meio de uma concepção de cidadania multicultural, os principais 

desafios concernentes às variações linguísticas dos povos indígenas, especialmente os refugiados 
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venezuelanos da etnia Warao, no cerne de um Estado democrático liberal, realçando a valorização dos 

seus elementos culturais próprios. 

Para tanto, é necessário ter em mente que o multiculturalismo crítico valoriza o necessário 

reconhecimento do igual valor intrínseco de cada cultura e língua, tendo sua forte expressão na 

preservação do direito à diferença dos povos indígenas na América Latina. Em razão disso, é evidente 

que o verdadeiro reconhecimento de uma manifestação cultural diferente apenas se dará na medida em 

que for estabelecido o contato e o diálogo com o outro distinto. Nas palavras de Albuquerque (2003, 

p.79): “Só há diferença cultural se em sua oposição existir um não-diferente, assim como só existe 

homogeneidade porque há a heterogeneidade.” 

 

2. OBJETIVOS: Descrever os objetivos iniciais do plano, destacando os que foram alcançados 

na conclusão do relatório. Tendo havido alguma mudança nos objetivos propostos, especifique 

quais e justifique. 

 

Objetivo Geral 

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

aquelas relacionadas ao dialeto e à 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 

- Sistematizar os pressupostos teóricos de Will Kymlicka, determinando suas principais influências 

filosóficas e fontes intelectuais; 

O objetivo supracitado foi concluído com êxito, resultando na redação de um artigo científico que 

promoveu uma introdução ao multiculturalismo e principais conceitos do autor. 

 

- Identificar quais possíveis conceitos insuficientes da teoria multicultural de Will Kymlicka estão em 

desacordo com o contexto específico das práticas culturais dos refugiados venezuelanos. 

Por meio desse objetivo, compreendeu-se que a teoria política do autor fecha-se em categorias 

específicas, sendo necessário que esteja aberta para casos intersecionais, como no caso concreto em 

análise, dos refugiados venezuelanos, que compõem, ao mesmo tempo, a categoria de minorias 

nacionais (povos indígenas) e de refugiados. 
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- 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; 

Neste objetivo, compreendeu-se como Kymlicka afirma a necessidade do devido reconhecimento de 

práticas linguísticas por meio de direitos de promoção, garantindo equidade para a preservação da 

diversidade linguística. 

 

- Contribuir para os estudos relacionados com a filosofia do direito do Brasil, no intuito de apresentar 

uma reconstrução consistente do pensamento de Will Kymlicka. 

O referido objetivo encontra-se em processo de conclusão, com a publicação de artigo científico no 

campo da filosofia do direito, que demonstre a aplicabilidade da teoria do autor. 

 

 

3. METODOLOGIA: Resumir a metodologia do projeto proposto, destacando as alterações 

metodológicas introduzidas posteriormente à aprovação do projeto. 

 

A presente pesquisa abordou o método lógico-sistemático na reconstrução dos pressupostos 

teóricos presentes no sistema filosófico, político e conceitual do autor Will Kymlicka, ao passo em que 

empregou uma finalidade para tais conceitos, procurando-se alcançar uma realização prática sobre 

condições sociais, através do método teleológico, conduzindo ao contexto dos refugiados venezuelanos 

no Brasil.  

Da mesma forma, foram aplicados os métodos dedutivo e dialético, tendo em vista que a 

presente pesquisa partiu de um pensamento lógico filosófico da teoria liberal dos direitos de minorias 

de Will Kymlicka para verificar a aplicabilidade dos conceitos de multiculturalismo e direitos 

linguísticos ao contexto dos refugiados venezuelanos no Brasil, respeitando a contextualização das 

contradições sociais emergentes.   

 

 

4. RESULTADOS: Apresentar e discutir os principais resultados obtidos, deixando claro o 

avanço teórico, experimental ou prático alcançado ao final do plano. Acrescentar resultados em 

tabelas, gráficos ou outras formas apropriadas. Indicar as publicações originadas do projeto, 

acrescentando cópias das mesmas, considerando os trabalhos publicados e/ou aceitos para 

publicação, livros, capítulos de livros, artigos em periódicos nacionais e internacionais, 

resumos em congressos, seminário de iniciação científica etc. Indicar claramente entre os 

autores dos trabalhos, quando for o caso, os bolsistas formais de IC. 
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1.1 A concepção de cidadania multicultural proposta pela teoria política de Will Kymlicka. 

 

A argumentação de Will Kymlicka está baseada na proposta de que, em uma sociedade que 

reconhece direitos diferenciados em função de grupos, os membros desses grupos são incorporados 

dentro da comunidade política não apenas como indivíduos isolados, mas também em função da sua 

identidade cultural, e seus direitos dependem, em parte, de sua associação grupal (RODRIGUEZ, 

2013). Nesse sentido, Kymlicka rejeita a cidadania comum construída por e para homens brancos e 

cristãos, pois acredita que a cidadania diferenciada é definida pela adoção de direitos específicos de 

grupos, como o direito à autodeterminação indígena. Assim, “cidadania” torna-se um conceito muito 

mais diferenciado e muito menos homogêneo, diferente do proposto pelos teóricos políticos do 

passado (KYMLICKA, 1995). 

A reivindicação proposta por Will Kymlicka reafirma a concepção liberal de que a promoção 

da individualidade e o desenvolvimento da personalidade humana estão intimamente interligados com 

a associação em um grupo nacional, devido ao papel fundamental da linguagem e da cultura. Para o 

autor, os direitos de minorias devem ser vistos como um complemento essencial aos direitos humanos, 

pois a liberdade encontra suas raízes sólidas na autonomia do grupo nacional (KYMLICKA, 1995). 

Para Kymlicka (2002), uma fonte da diversidade cultural é a coexistência, dentro de um 

determinado Estado, de mais de uma nação; para tanto, o autor define “nação” como uma comunidade 

histórica, parcialmente instituída, ocupando um determinado território ou pátria, compartilhando uma 

distinta linguagem ou cultura. Logo, uma nação, nesse sentido sociológico, é próxima à ideia de 

“povo” ou “cultura”: um país que contém mais de uma nação não é, contudo, um Estado-nação uno, ao 

contrário, é um Estado multinacional, cujas culturas menores formam minorias nacionais em seu 

território (KYMLICKA, 2002). 

Assim, o filósofo apresenta sua principal distinção entre duas categorias: a) minorias nacionais, 

que concebem a diversidade cultural como um produto advindo da incorporação de culturas que 

previamente eram autogovernantes e territorialmente concentradas em um Estado maior; demandam 

direitos de autonomia e autodeterminação para garantir a sobrevivência de sua cultura, mantendo-se 

como uma sociedade distinta da cultura majoritária; e b) grupos étnicos, cuja diversidade cultural é 

produto da imigração individual ou familiar, dado o fato de que os imigrantes desejam se integrar à 

sociedade majoritária para serem aceitos como membros dela e procuram o reconhecimento de sua 

identidade étnica, por termos de acomodação das suas diferenças culturais (KYMLICKA, 1995).  
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1.2 A legitimidade de direitos linguísticos em Will Kymlicka. 

 

Em seu texto “Language Rights and Political Theory”, Will Kymlicka preocupa-se em explorar 

os desafios que perpassam a problemática a respeito da diversidade linguística: como preservá-la, 

afinal? Em razão da sua conexão com princípios democráticos liberais de justiça e equidade, o autor se 

dedica a construir uma fundamentação racional para as políticas de incentivo ao uso de línguas no 

espaço público, bem como da determinação de direitos linguísticos (KYMLICKA; PATTEN, 2003). 

Na sua concepção de direitos linguísticos, Kymlicka (2003) aponta para o fato de que existe 

uma clássica distinção entre direitos orientados por tolerância, e direitos orientados pela promoção. O 

primeiro grupo diz respeito às proteções individuais contra a interferência governamental em relação 

às escolhas linguísticas privadas de alguém; ou seja, determinam que os indivíduos sejam livres para 

falar a língua que quiserem em suas associações privadas como na família, na igreja, e etc.  Por sua 

vez, o segundo grupo relaciona-se aos direitos que permitem aos indivíduos utilizarem de uma língua 

particular nas instituições públicas – nas cortes, nas câmaras legislativas, nas escolas públicas, bem 

como nos serviços públicos, etc. (KYMLICKA; PATTEN, 2003). 

No entanto, essa distinção relaciona-se diretamente com outra questão: quais são as diferentes 

maneiras, por meio das quais, um falante de uma língua particular pode ser acomodado pelas 

instituições públicas? Por um lado, a abordagem da “norma e acomodação” envolve a predominância 

de uma língua comum de comunicação pública - a língua majoritária que é utilizada nos tribunais, nas 

câmaras e nas escolas - criando-se, para tanto, acomodações especiais para as pessoas que não 

possuem a proficiência suficiente dessa língua, tenham acesso à mesma (KYMLICKA; PATTEN, 

2003). A prioridade, portanto, é que se estabeleça a comunicação entre as instituições públicas e os 

indivíduos por meio da língua oficial falada no Estado, para que acessem os direitos e benefícios 

fornecidos pelo aparato estatal. 

Por sua vez, a segunda abordagem permite o reconhecimento do status oficial a distintas 

línguas, concedendo uma série de direitos aos seus falantes. Tal abordagem envolve um grau de 

equidade entre diferentes línguas que adquirem um status oficial, permitindo-se com que os serviços 

públicos sejam providos sobre distintas formas de comunicação, garantindo com que uma pessoa seja 

livre para utilizar seus direitos linguísticos oficiais, mesmo que também seja falante da língua 

majoritária (KYMLICKA; PATTEN, 2003). Ao contrário do anterior, esse regime jurídico pretende 

promover distintas identidades e valores intrínsecos de cada cultura. 

Desse modo, alguns assumem que as políticas a respeito das línguas de um país devem 

promover a assimilação linguística, para que se promova uma língua comum em cada país, 

caracterizando-se, assim, a abordagem das políticas de construção da nação, já explanadas. Por outro 
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lado, outros defendem que a política linguística deve incentivar a preservação da diversidade 

linguística em detrimento dessa assimilação, preservando línguas que são faladas por poucas pessoas, 

construindo-se, assim, a abordagem da preservação da diversidade. É necessário, portanto, que se 

estabeleça uma teoria política normativa sobre esses direitos linguísticos (KYMLICKA; PATTEN, 

2003). 

Nesse sentido, as políticas de construção da nação, que são instituídas de forma indiferente à 

preservação de línguas minoritárias e à manutenção dessa diversidade linguística, enfrentam severas 

críticas de opositores. Desse modo, os defensores da preservação desses dialetos declaram que tais 

políticas, que são construídas para a difusão de uma língua comum em um Estado, dificultam com que 

uma comunidade que fale uma língua minoritária sustente a si mesma, um fato moralmente inaceitável. 

(KYMLICKA; PATTEN, 2003). O desaparecimento e a crescente marginalização dessas línguas, bem 

como a perda de um alto status para idiomas internacionais dominantes, como o inglês, são 

características pertinentes da modernidade, que precisa movimentar a gestão pública. 

Por fim, a resposta de Kymlicka (1995) é a de que devemos lidar com o fato de que as culturas 

não se mantêm “puras” ou “íntegras”, e são compreendidas como ricas e diversas, na medida em que 

surgem do inter-relacionamento entre as culturas modernas por meio do contato entre diferentes.  Para 

o autor, devemos abandonar a noção de culturas “sólidas e isoladas”, substituindo-a por uma mistura 

de significados culturais (KYMLICKA 1995). Esse processo dialógico construtivo permite a troca de 

perspectivas, uma vez que a inserção do conhecimento indígena na educação da sociedade majoritária 

permite o aprendizado da diversidade linguística e dos costumes dos povos, ao passo que os grupos 

étnicos indígenas passam a usufruir do conhecimento técnico ocidental pela troca de informações com 

a sociedade envolvente (ALBUQUERQUE, 2003). Desse modo, a globalização adquire um caráter 

dialético: a relação entre diferentes grupos étnicos permite a transmissão de costumes e valores, 

reafirmando a peculiaridade cultural dos povos indígenas, como os refugiados venezuelanos da etnia 

Warao, enquanto contrabalanceado com suas diferenças em relação aos demais povos. 

Em conclusão, a presente pesquisa possibilitou o desenvolvimento de conceitos teóricos e a 

verificação da aplicabilidade dos mesmos em contextos práticos; do projeto de pesquisa, resultou-se a 

elaboração de artigo científico, além da discussão da temática nas turmas de graduação do professor 

orientador, por meio de debate conduzido em projeto de monitoria. 
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5. PERPECTIVAS: Informar qual o destino após a graduação, se for concluinte, como também 

informar se segue para a pós-graduação, o nome do curso e da instituição. 

Após a iniciação científica, tenho como objetivo pessoal e profissional continuar os estudos na 

teoria política do multiculturalismo, me aprofundando em outros autores da área, como Charles Taylor, 

Michael Walzer entre outros, seguindo nessa linha de pesquisa e realizar minha candidatura para o 

campo da filosofia do direito no programa de pós-graduação de alguma universidade nacional, tais 

como a UFRJ, UFPR ou UFMG, ou internacional, na Alemanha ou no Canadá. Da mesma forma, 

pretendo iniciar os estudos no ramo da teoria crítica do reconhecimento, realizando a leitura das obras 

de autores chaves como Axel Honneth. 

Igualmente, tenho como grande objetivo a participação em eventos de grande relevância 

nacional e internacional para debater de forma aprofundada o tema discutido sobre o multiculturalismo 

e a legitimidade de direitos linguísticos, em eventos como o Congresso Nacional de Pós-Graduação em 

Direito (CONPEDI) e o Congresso Internacional de Filosofia Política e Direito Constitucional, os 

quais estão no topo da minha lista de desejos para participação. 

 

6. DIFICULDADES: Relacionar os principais fatores negativos que interferiram na execução do 

projeto. 

 

As principais dificuldades enfrentadas durante a execução da pesquisa foram: a) o processo de 

transcrição e tradução de determinados termos-chaves presentes na teoria política do filósofo Will 

Kymlicka originários da língua inglesa que tiveram de ser readaptados para a língua portuguesa, em 

virtude da falta de tradução disponível sobre suas obras; b) o estabelecimento da relação necessária 

entre os pressupostos teóricos do autor pesquisado e a realidade prática do contexto cultural da 

Amazônia brasileira, por se tratar de um trabalho de ética aplicada aos refugiados venezuelanos no 

contexto brasileiro. 

  

7. CONCLUSÕES: Relatar as conclusões da pesquisa, indicando os fatores positivos da proposta 

para a área à qual está vinculada. 

 

A relevante conclusão obtida pela pesquisa compreende a necessidade da construção de uma 

teoria política normativa sobre direitos linguísticos para minorias étnicas, adotando-se os pressupostos 

de uma cidadania multicultural, tal qual formulada por Will Kymlicka, em contraste ao modelo 

indiferente de Estado-nação neutro, com a afirmação de direitos diferenciados em função de grupos 

para uma necessária posição de paridade entre culturas. 
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Portanto, para Kymlicka, dialetos culturais minoritários não possuem força suficiente para 

sobreviverem por muito tempo no mundo moderno, se não estiverem condicionados ao constante uso 

na vida pública: o dialeto nativo dos refugiados muitas vezes apenas se reproduz em família e em 

meios privados, e quando se chega à terceira geração de descendentes, o idioma oficial do seu 

respectivo Estado se torna a língua materna, resultando no desaparecimento da sua língua passada. 

Por conta disso, as decisões do governo sobre quais línguas adquirem o status de oficiais 

reproduzem, na realidade, o veredito de quais idiomas irão prosperar e quais correm o risco de 

desaparecer com o passar do tempo nas sociedades modernas globalizadas. Em consequência disso, 

aquelas línguas que não adquirem tal caráter público se tornam marginalizadas, preservando-se 

somente entre uma elite ou de maneira ritualizada.  

Para tanto, a exigência de que a educação básica seja ministrada na língua da sociedade 

majoritária, desconsiderando as diferenças dos povos indígenas, resulta em um desincentivo para 

aqueles que pretendem ensinar e passar adiante aos seus filhos os elementos de sua língua minoritária. 

Em razão disso, quando aspectos da herança cultural de refugiados se mantêm preservados no árduo 

processo de migração, tais elementos contribuem para a construção de novas perspectivas no contato 

entre diferentes culturas, resguardando a diversidade nessa interconexão cultural. 
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