
 

 

  

 

 

(RE) CONFIGURAÇÕES DA CIDADANIA E 

AS METAMORFOSES DO NORMATIVO EM 

CONTEXTOS MULTICULTURAIS 

 

 

 
 
 

Teresa Maria da Silva Bravo 

 

 

Curso de Doutoramento (III Ciclo) 

Direito e Sociedade 
 

Professor Doutor Armando Marques Guedes 
Professora Doutora Cristina Nogueira da Silva 

 
 



 

 

 

ÍNDICE 

 

Resumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  i 

Abstract. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ii 

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1. Pluralidade: A crise das Identidades e do Estado Nação nas sociedades 

contemporâneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

2. A emergência do debate multicultural. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

2.1. A cidadania como pivot e alicerce da comunidade política. . . . . . . . . . . . . . .  12 

2.2. As patologias da Interculturalidade: o reactivismo cultural e o paradoxo 

multicultural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

3. O modelo da Governação Conjunta: A Acomodação Transformadora. . . . . . . . . .  21 

Conclusão   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

 

 

 
 



 i

Resumo 

 

O presente trabalho pretende identificar e avaliar as transformações a que os 

ordenamentos jurídicos dos países ocidentais estão sujeitos, em face dos desafios da 

globalização e do multiculturalismo. De molde a atingir esse objectivo, optamos por 

seguir duas linhas narrativas fundamentais: analisar, por um lado, o conceito e conteúdo 

da cidadania enquanto pivot e alicerce da comunidade política e, por outro, o modelo de 

governação conjunta, resultante das políticas de acomodação levadas a cabo em 

sociedades plurais.   

Desta forma, e a partir do contributo da filosofia, da teoria política e da 

antropologia jurídica, procurou evidenciar-se de que forma a herança liberal-

democrática do Ocidente está ou não à altura de responder a tais desafios e que 

exigências são feitas aos Estados contemporâneos, de forma a conciliar, por um lado, a 

manutenção de um paradigma ético-constitucional de respeito pelos Direitos, 

Liberdades e Garantias dos cidadãos, pelo princípio da igualdade e da laicidade do 

Estado e, por outro lado, a preservação das diferentes identidades minoritárias que 

povoam as sociedades ocidentais. Neste contexto, procurou-se ainda apurar, em que 

medida, a preservação dessas identidades minoritárias pode ou não bulir com a defesa 

dos seus membros mais vulneráveis, fenómeno este apelidado de “paradoxo do 

multiculturalismo” e quais as formas de o superar. 

Subjacente a este tema encontra-se uma gramática relacionada com a questão 

das identidades que transcende grandemente (pela especial complexidade que revela) o 

âmbito e os objectivos deste trabalho mas que, não obstante, não pode ser totalmente 

ignorada. Essa temática prende-se com a existência de uma identidade comum 

“ocidental”, de que forma a mesma se pode ou não considerar “ameaçada” pelas 

pressões multiculturais ou se, noutra perspectiva, estará numa fase de transformação. 
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Abstract 

 

This paper aims to identify and assess the changes that the legal systems of 

Western countries are subject through the challenges of globalization and 

multiculturalism. In order to achieve this purpose, we decided to follow two basic 

narrative lines: on the one hand, to analyse the concept and content of citizenship as a 

pivotal foundation of the political community and, on the other hand, the model of joint 

governance, resulting from the policies of accommodation taken out in plural societies. 

Thus, from the contribution of philosophy, political theory and legal 

anthropology, we attempted to clarify how the liberal-democratic legacy of the West is 

able to respond to the challenges and demands that press contemporary states, in order 

to conciliate the maintenance of a model sustained on an ethical and constitutional 

respect for civil rights, equality and laicism and the preservation of the various identities 

that populate western societies. In this context, it was still an aim of the investigation to 

clarify if the preservation of minority identities may or may not tamper with the defence 

of its most vulnerable members, a phenomenon called the "paradox of 

multiculturalism". 

Underlying this, one may find the issue of identity, that greatly transcends (by its 

special complexity) the scope and objectives of this work but which, nevertheless, 

cannot be totally ignored. This issue is related to the existence of a common western 

identity and with the question of how it may or may not be considered definitely 

"threatened" by multicultural pressures or, from another perspective, facing a phase of 

transformation. 
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Introdução 

 

 

O tema do presente trabalho assenta numa análise vectorial da relação entre 

multiculturalismo, cidadania e normatividade. A partir destes três conceitos base 

procurou-se identificar a dinâmica que subjaz às sociedades contemporâneas, que 

atravessam um processo de alteração profunda das suas estruturas sociais, políticas e 

económicas bem como dos respectivos quadros valorativos e ideológicos. 

O processo de transformação referido (perspectivado numa visão hegeliana do 

devir histórico) reconduz-se à existência de elementos contraditórios no seio dos 

Estados contemporâneos, que tendem a negar os fundamentos da sua existência. Ora, 

esta negação dos fundamentos estruturantes da comunidade política (ou esta antítese) 

traduz-se, nomeadamente, na emergência de reivindicações de grupos ou segmentos 

minoritários face à cultura societal dominante. Tais reivindicações assumem diversos 

contornos, podendo revestir a forma de nacionalismo ou proto-nacionalismos 

(mormente, quando estão em causa identidades étnicas) podendo conduzir à 

desagregação do Estado Nação ou traduzirem-se em processos de afirmação de 

identidades culturais como sejam, movimentos homossexuais, feministas ou 

reivindicações de índole religiosa. 

Em qualquer dos casos, o denominador comum a estes processos prende-se com 

a criação de espaços de dissenso na esfera da cidadania, que perde desta forma o seu 

carácter ou potencial homogéneo. Tradicionalmente, e na conceptualização liberal, a 

cidadania tem sido entendida como uma forma de promover igualdade entre os 

indivíduos “under the rule of law” quer no domínio das relações intersubjectivas quer 

no domínio da sua relação com o Estado ou com os actores institucionais que o 

compõem. 

A cidadania (como se verá mais adiante neste trabalho) contribuiu, na lógica 

liberal para a paz e estabilidade social, constituindo-se como um pilar da democracia. 

Daí que, as reivindicações dos segmentos minoritários e as exigências de uma cidadania 

diferenciada, surjam como um elemento de cisão, impedindo a promoção de um 

sentimento de pertença comum. 

O que o debate multicultural, veiculado por nomes como Will Kymlicka e 

Charles Taylor (não obstante as suas diferentes perspectivas em relação ao tema) vem 
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propor, é a construção de uma cidadania plural que, não perdendo o seu carácter 

agregador, respeite e integre as diferenças. 

Por outro lado, os apologistas deste modelo de cidadania defendem que não 

haverá que recear a consagração de direitos às minorias no contexto do Estado Nação, 

porquanto, a experiência histórica revela o sucesso dessa integração, à semelhança do 

que aconteceu com os Estados Unidos da América do Norte: 

“(…) the idea of building a country through polyethnic immigration was quite 

unique in history and many people  thought it untenable. But that was 150 years ago and 

there is no longer any reason for such fears to persist.” (Kymlicka, 1995:178). 

No entanto, esta perspectiva optimista é posta à prova quando o grupo 

minoritário se coloca numa lógica de antagonismo e de confronto face ao todo. Estes 

fenómenos de radicalização não tem na sua génese qualquer virtualidade integradora, 

antes lhes subjaz uma intenção de (re) afirmar diferenças, acentuando clivagens. Os 

episódios relativos aos cartoons com a imagem do profeta Maomé e as discussões sobre 

vestuário islâmico em escolas laicas (e que se aborda mais adiante) revelam 

precisamente, essa tensão dialéctica entre duas visões do mundo totalmente opostas: por 

um lado, uma sociedade laica e de algum modo iconoclasta, assente na liberdade 

individual nas suas múltiplas manifestações e, por outro, grupos minoritários, com forte 

identidade religiosa e com um visão teocrática da organização social. 

O texto que se segue encontra-se estruturado em três partes, na primeira efectua-

se um enquadramento do tema das identidades e da crise do Estado Nação, um segundo 

momento, debruça-se sobre o tema da cidadania procurando caracterizar o paradigma 

liberal contrapondo-lhe a emergência do debate em torno do multiculturalismo. 

Finalmente, uma última etapa, aborda os modelos de governação conjunta e a 

acomodação transformadora. 

Assim sendo, o escopo do trabalho incidirá sobre a forma como tais fenómenos 

se repercutem na matriz normativo-axiológica do Ocidente e nas metamorfoses daí 

resultantes. 
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1. Pluralidade: A crise das Identidades e do Estado Nação nas sociedades 

contemporâneas 

 

 

A reflexão em torno da identidade ocidental e, mais concretamente, da 

identidade europeia ganhou projecção e uma maior visibilidade pública nos últimos 

anos, quando se discutiu a aprovação de um projecto de Constituição Europeia, 

(vulgarmente denominado de Tratado Constitucional que nunca entrou em vigor depois 

das rejeições plebiscitárias da França e da Holanda). Tornou-se, então patente, a 

necessidade de reunir consensos políticos em torno daquela que seria considerada a 

consolidação normativa da matriz e dos valores do Velho Continente, sintetizada num 

conceito de cidadania europeia, de dimensão supra-estadual. 

Ora, “a cultura europeia, tanto a Ocidente como a Oriente, forjou-se dentro da 

racionalidade helénica e do ideal político da res publica romana, apropriados pela 

mundividência judaico-cristã, que os assumiu e reorganizou” (Enes,2004:17). A 

construção dessa cultura e dessa identidade operou-se num contexto de múltiplos 

conflitos bélicos, cismas e rupturas institucionais mas foi, em contrapartida, enquadrada 

pela emergência da razão como fundamento e pilar do conhecimento, cimentada no 

respeito pelo Homem como actor da História e como autor da sua própria história.  

A expansão ultramarina, a imprensa e, mais tarde, a Revolução Francesa (com a 

consequente divulgação do ideário Iluminista) abriram as portas à consolidação de um 

projecto político-social de génese humanista e tendencialmente laico que se estendeu, ao 

longo dos séculos seguintes, à maior parte das Nações europeias. Essa modernidade e o 

correspondente ideário filosófico foram também aplicados à ordem e à organização das 

comunidades políticas, que perfilharam uma concepção do exercício da soberania 

assente no pacto social, na repartição e divisão de poderes e numa concepção do homem 

como detentor de direitos por natureza.  

Mas o que se entende por identidade ou identidades?  

Manuel Castells define a identidade como sendo a fonte de significado e 

experiência de um povo. 

“ (…) No que diz respeito aos actores sociais, entendo por identidade o processo 

de construção do significado com base num atributo cultural, ou ainda um conjunto de 

atributos culturais interrelacionados, os quais prevalecem sobre outras formas de 
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significado. (…) A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela 

história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória 

colectiva e por fantasias pessoais, pelos aparelhos de poder e revelações de cunho 

religioso.” (Castells, 2007:4). 

Poder-se-á então, afirmar que a questão da identidade, no contexto europeu, 

assume, sobretudo, uma matriz de ordem cultural. É precisamente, esta 

conceptualização da identidade como um elemento sintetizador e aglutinador de 

diversas realidades históricas, culturais, político-institucionais e religiosas que nos 

permite afirmar (pese embora as idiossincrasias e especificidades de cada país) que 

existe um património comum na Europa e no Ocidente que surge como contraponto a 

outras identidades, sejam estas identidades de resistência ou identidades de projecto. 

As identidades legitimadoras (resultantes das instituições dominantes da 

sociedade) são as que dão origem à constituição da sociedade civil e estão na génese do 

aparecimento do Estado Nação, ou seja, consolidam um aparelho normativo, político e 

institucional que permite a sua reprodução e assegura a sua subsistência, enquanto 

colectivo. 

A Europa, pese embora o carácter tendencialmente homogéneo da sua herança 

histórica, está hoje povoada (mercê dos processos de globalização económica, dos 

fluxos migratórios e do desenvolvimento das tecnologias) por identidades com 

características distintas e potencialmente conflituantes, as quais, utilizando a 

terminologia de Manuel Castells, poderão ser designadas por identidades de resistência 

e de projecto. 

Identidades de resistência, serão, para este efeito, as criadas por actores que se 

encontram em posições ou condições desvalorizadas pela lógica da dominação, 

constituindo, desta forma, trincheiras de resistência e sobrevivência, baseadas em 

diferentes princípios daqueles que permeiam as instituições da sociedade ou mesmo 

opostos a estes últimos. Estar-se-á, no entanto, perante identidades de projecto, quando 

os actores 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 de, ao 

fazê-lo, procuram transformá-la, sendo disso um exemplo, os movimentos gay e 

feministas (Castells, 2007: 5).  

A identidade constrói-se, assim, numa lógica ambivalente, tomando como ponto 

de partida o que é comum (a língua, a etnia, a partilha de um dado território por 
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exemplo) e o que é distinto, assumindo-se neste caso, como alteridade, por demarcação 

em relação ao Outro. 

Em 1993, a revista “Foreign Affairs” publicou um artigo de Samuel Huntington 

denominado “The Clash of Civilizations?” no qual o autor defendia que, num futuro 

próximo, os grandes conflitos da humanidade seriam de ordem civilizacional. Entendia 

o conceito de civilização como tendo uma génese cultural, compreendendo elementos 

relativos à história, língua, cultura, tradição e, sobretudo, à religião. A partir deste 

conceito, partia para a defesa da tese que a mundialização da economia e a interacção 

(senão mesmo a coexistência de “padrões civilizacionais” distintos) acentua a percepção 

dessas diferenças, quer pelos indivíduos quer pelos grupos, motivando a eclosão de 

diversos conflitos. Acrescentou ainda que, ideais como o individualismo, liberalismo, 

constitucionalismo, democracia, Rule of Law e direitos humanos, são conceitos 

ocidentais, estranhos a civilizações como a Hindu, Budista e Islâmica que potenciam a 

rejeição dessa herança “imperialista”, em nome da revitalização das culturas 

“indígenas”. 

Neste contexto, Boaventura Sousa Santos perfilha também o entendimento que 

os direitos humanos, tal como hoje são concebidos, são o produto de uma cultura 

hegemónica europeia e que o verdadeiro multiculturalismo pressupõe a desconstrução 

desse paradigma, numa lógica de reequilíbrio entre o global e o local. “Os Direitos 

Humanos são um exemplo dessa normatividade eurocêntrica, gerada na herança 

capitalista e pretensamente universalista, carente de um debate multicultural.” (Santos, 

1997:17). Para o autor, a concepção dominante dos Direitos Humanos assenta em 

pressupostos enraizados na cultura ocidental, nomeadamente, a crença numa pretensa 

universalidade da razão humana e no indivíduo, enquanto entidade autónoma e 

diferenciada relativamente ao Estado e à demais sociedade. 

O “choque de civilizações” a que alude Huntington não constitui, porém, uma 

novidade do séc. XX se se pensar, nomeadamente, no (re)contro de culturas motivado 

pela expansão ultramarinas dos sécs. XV e XVI, nas profundas implicações que esse 

fenómeno gerou e nas repercussões que teve nos séculos subsequentes, quanto à 

composição geopolítica do globo e ao tratamento jurídico-institucional das populações 

indígenas.  

O que distingue a actualidade da época quinhentista, relativamente ao 

“confronto” com o Outro, é a dimensão do fenómeno (hoje muito mais visível e de 

dimensões mais alargadas) e o seu tratamento filosófico, doutrinário e político que 



 6

questiona a capacidade dos actuais arquétipos culturais, normativos e político-

constitucionais para responder à pluralidade de questões colocadas pela 

interculturalidade.  

Na verdade, ao longo do período de vigência dos grandes impérios ultramarinos, 

o pensamento dominante alicerçava-se numa visão dicotómica do mundo, dividido entre 

europeus e os restantes povos, considerados mais “atrasados” e relativamente aos quais 

predominava uma visão essencialmente “paternalista”, sendo imperativo dos Estados 

fazê-los progredir, de forma a aproximarem-se, progressivamente, dos modelos de 

desenvolvimento das Metrópoles (Silva, 2008). 

As questões atinentes aos conflitos que, na esteira de Huntington, se poderão 

designar “choques civilizacionais”, eram solucionadas a partir de um quadro conceptual 

e normativo hegemónico, em que o padrão era o do colonizador europeu. Pese embora 

algumas “concessões” feitas a usos e tradições nativas, a verdade é que nem as mesmas 

escaparam ao esforço codificador do legislador europeu de oitocentos, que procurava, 

desta forma, alcançar uma certa uniformização do universo jurídico, submetendo as 

ordens jurídicas “inferiores” a essa padronização (Silva, 2005). 

Ilustrativa deste estado de coisas é a constatação de Alexis de Tocqueville  

relativamente ao que se passava na América do Norte: “(…) não será possível dizer que 

o Europeu está para os homens de outras raças como o próprio homem para os animais? 

Serve-se deles para seu uso e, quando não pode subjugá-los destrói-os.” (Tocqueville, 

2007: 368) 

Na actualidade, e como consequência dos processos de globalização já referidos, 

da crise das identidades e do Estado Nação, os desafios do multiculturalismo colocam-

se a vários níveis, nomeadamente, económico, político e jurídico. Está-se perante um 

processo de desconstrução de um determinado modelo ou paradigma e da construção de 

um novo modelo de relacionamento intercultural, que irá revolucionar as sociedades do 

futuro. 

O impulso deste debate partiu da constatação de que, o incremento dos fluxos 

migratórios à escala mundial (motivado pelo desenvolvimento das tecnologias da 

informação, pela flexibilização das relações laborais e pela liberdade de circulação de 

pessoas e mercadorias), estava a colocar em crise a autoridade tradicional do Estado 

Nação e a potenciar a emergência de reivindicações diferenciadas, por parte de grupos 

minoritários coexistentes em culturas societais dominantes. 
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Os Estados Nação enfrentam, por isso, desafios a dois níveis: no plano supra 

nacional (porquanto a sua capacidade de decisão e intervenção, em determinados 

domínios, foi substituída por instâncias supranacionais) e a nível interno, porquanto, 

emergem no seu seio, centros de poder e grupos de pressão, com capacidade para (re) 

orientar a função governativa.  

“(…) a ordem internacional dos dias de hoje caracteriza-se pela persistência do 

estado soberano e pelo desenvolvimento de estruturas múltiplas de autoridade.” (Held, 

1991:138) 

Esta pulverização de estruturas decisórias, que consubstancia o chamado estado 

em rede, é no fundo, uma peça de um xadrez mais amplo e complexo que é a própria 

sociedade em rede. A metáfora da rede, que tem como modelo a interpenetração dos 

recursos informáticos e tecnológicos da economia global, visa explicitar de que forma 

se articulam os diversos actores sociais e institucionais, num contexto em que as 

tradicionais estruturas verticais de poder tendem a desaparecer e em que os diversos 

centros de decisão estão interligados por uma complexa e imbricada estrutura de nós 

que comunicam entre si. Esta estrutura, altamente dinâmica e capaz de se expandir de 

forma ilimitada, apresenta uma morfologia que torna mais difícil o exercício da 

autoridade do Estado, contribuindo de forma inequívoca, para a chamada crise do 

Estado Nação. 

Esta interligação global entre diversas estruturas de poder, não eliminou da 

esfera pública, fenómenos como os de índole nacionalista, reivindicações autonómicas 

de minorias, ou pressões de grupos feministas, movimentos gay ou de cariz religioso, os 

quais têm cada vez mais eco junto da opinião pública e exercem pressões juntos dos 

organismos decisórios, provocando uma alteração profunda dos actuais paradigmas de 

exercício da autoridade e causando inúmeras discussões acerca do conteúdo e do 

alcance de conceitos tradicionalmente sedimentados como o de cidadania. 

No capítulo que se segue, será examinado em que contexto surge o debate 

multicultural, quais os seus precursores, os respectivos contributos para a superação do 

liberalismo clássico e seu impacto no conteúdo da cidadania. 

 

 

 

 

 



 8

2. A emergência do debate multicultural 

 

 

A herança histórica do eurocentrismo (que, desde a expansão ultramarina 

perdurou durante cerca de cinco séculos e se manteve quase inalterável até aos nossos 

dias) começou a ser alvo de forte contestação em diversos círculos de pensamento, 

inaugurando aquele que viria a ser um dos mais profícuos debates intelectuais dos finais 

do séc. XX – o debate em torno do multiculturalismo e das potencialidade e limitações 

do quadro conceptual liberal para responder a esses desafios, nomeadamente, em torno 

de um conceito nuclear como o de cidadania. 

O termo multiculturalismo assume uma dimensão polissémica e é, muitas vezes, 

utilizado em sentidos e em contextos distintos. Na verdade, e numa dimensão 

puramente fáctica, o multiculturalismo designa latu sensu, a pluralidade de realidades 

culturais, em convívio num determinado contexto histórico e espácio-temporal. Numa 

outra dimensão de análise, o multiculturalismo encontra as suas raízes na filosofia 

política, mais concretamente, no debate entre comunitaristas e liberais/individualistas da 

década de setenta (este debate escapa ao âmbito deste trabalho e apenas é referido de 

forma colateral e para enquadramento do nosso tema) relativamente ao tratamento 

jurídico e político institucional de comunidades ou grupos cultural, étnica ou 

religiosamente diferenciados, em face da comunidade ou grupo maioritário. 

O liberalismo clássico (herdeiro de John Locke, Stuart Mill e David Hume) 

advoga uma concepção do mundo centrada na liberdade individual, mediante o respeito 

pela lei e por um sistema de protecção dos direitos dos cidadãos em face do Estado, 

numa clara separação entre as dimensões pública e privada do cidadão. O Estado apenas 

interfere na vida do indivíduo ao abrigo do princípio do dano, ou seja, as interferências 

da esfera pública nas dimensões da privacidade, apenas são legítimas para evitar a 

produção de um dano maior e das quais decorram consequências para terceiros. Este 

princípio básico da não ingerência das autoridades públicas na vida privada dos 

cidadãos encontra-se espelhada no pensamento de John Stuart Mill da seguinte forma: 

“Qualquer tipo de actos que causem dano injustificável a outros podem ser controlados 

– e nos casos mais importantes precisam absolutamente de o ser – pelos sentimentos 

desfavoráveis das pessoas e, quando necessária, pela sua intervenção activa. A liberdade 

do indivíduo tem de ter essa limitação; não pode prejudicar as outras pessoas.” (Mill, 

2006:158). 
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Uma das formulações clássicas do liberalismo e que veio, posteriormente, a ser 

alvo da contestação dos multiculturalistas prende-se com a apologia da neutralidade do 

estado relativamente a determinadas opções individuais. Este princípio – regra da 

neutralidade do Estado está umbilicalmente ligado ao princípio da não ingerência e 

encontra uma sublime expressão no ensaio Sobre a Liberdade de Stuart Mill, a 

propósito das práticas polígamas da comunidade mórmon norte americana: 

“Também me parece um passo retrógrado, mas não me parece que qualquer 

comunidade tenha o direito de forçar outra a ser civilizada. Desde que, os que sofrem 

com a má lei não peçam ajuda de outras comunidades, não posso admitir que pessoas 

que nada têm a ver com elas intervenham e exijam que se deva acabar com um estado 

de coisas com o qual todos os directamente interessados parecem estar satisfeitos 

(…)”(Mill, 2006:158). 

A herança do pensamento liberal clássico tem sido sucessivamente retomada na 

actualidade por filósofos e pensadores, sobretudo, os de origem anglo-saxónica, que a 

tem reactualizado e vivificado de forma profícua. Joseph Raz num ensaio que integra a 

obra “Ethics in the Public Domain” resume, de forma muito clara, o cepticismo dos 

liberais clássicos em relação ao multiculturalismo mas aponta também que, a essência 

do pluralismo cultural é o conflito (seja motivado pelo medo da diferença ou 

simplesmente pelo desconhecimento ou ignorância relativamente aos modos de vida e 

valores de outras culturas). Mais afirma que o liberalismo clássico não pode (por estar 

conotado com um período muito específico da história europeia, os sécs XVII e XVIII) 

ser transposto qua tale para a realidade das sociedades contemporâneas, tendo antes que 

ser analisado numa perspectiva actualista, que o autor julga compatível com o 

pluralismo do mundo em que vivemos. (Raz, 2001:172) 

Em primeiro lugar, Raz afirma que uma das dificuldades em conciliar o 

liberalismo com o multiculturalismo prende-se com o facto do primeiro se ver a si 

mesmo como o bastião das liberdades individuais (receando que a influência da 

perspectiva multicultural possa outorgar a grupos minoritárias o poder de manter os 

indivíduos aprisionados nessas comunidades, contra a sua vontade) em segundo lugar, 

persiste ainda a visão de uma certa superioridade dos valores seculares, democráticos e 

da cultura europeia, relativamente às demais e o temor que a abertura a uma perspectiva 

de diálogo intercultural possa atingir e contradizer o núcleo fundamental do pensamento 

liberal que enforma a nossa sociedade. Como superar estes obstáculos? 
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Essa conciliação passa por admitir que, apesar do liberalismo se preocupar 

prima facie com o bem-estar do indivíduo, é preciso não olvidar que as opções de fundo 

da vida dos sujeitos são condicionadas pela cultura em que estes se inserem, é o grupo e 

as respectivas tradições, instituições e quadro de valores, que dão sentido às opções 

individuais, contribuindo para o reforço do sentimento de pertença e do sentimento de 

si. Desta forma, a importância do grupo, enquanto factor de estruturação da pessoa é 

também uma preocupação liberal. Em contrapartida, desde que o indivíduo tenha 

assegurado o seu “direito de saída” do grupo que oprime ou restringe as suas liberdades 

fundamentais, então está assegurada a margem de liberdade que o liberalismo reconhece 

aos sujeitos. Este direito de saída do indivíduo (opt out) configuraria assim uma espécie 

de válvula de escape para aqueles cujos direitos, interesses ou opções de vida, entrassem 

em colisão com a dinâmica grupal. 

Contudo, e apesar do importante contributo teórico de Joseph Raz, o grande 

impulso sistematizador da problemática multicultural adveio do pensamento de dois 

estudiosos canadianos, Will Kymlicka e Charles Taylor.  

Will Kymlicka, filósofo e professor universitário, tem-se dedicado desde o final 

da década de oitenta, à investigação e reflexão teóricas sobre a temática das minorias 

étnicas e da protecção de grupos com culturas diferenciados em sociedades 

multiculturais, tendo procurado conceptualizar um quadro teórico que permita 

operacionalizar soluções de “acomodação” para esses grupos, no contexto mais 

alargado do Estado Nação. Partindo de uma perspectiva liberal, Kymlicka propõe uma 

“teoria liberal de direitos multiculturais”, advogando que a mesma permite conciliar, 

por um lado, a herança teórica-filosófica do mundo ocidental, assente nos princípios da 

liberdade individual e da neutralidade do Estado, com a realidade de muitas 

comunidades políticas do mundo de hoje, nas quais convivem diferentes grupos com 

origens étnicas, religiosas e culturais muito distintas. Na obra “Multicultural 

Citizenship” de 1995, parte do caso canadiano para estabelecer uma diferenciação de 

tratamento entre comunidades imigrantes e minorias nacionais (apontando como 

exemplo o Québec). As minorias nacionais (pelas suas particularidades e pelo papel 

desempenhado na génese e estruturação do Estado) mereceriam um estatuto protectivo 

mais sólido, numa perspectiva de auto - governo. As minorias étnicas poderiam usufruir 

de um estatuto normativo protector relativamente às interferências externas (aquilo que 

o autor denomina de “good group rights” ou  “external protections”)  e que incluiria, 

por exemplo, o direito a um sistema próprio de saúde, um sistema de ensino, regime 
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fiscal diferenciado, tudo em nome de uma lógica de auto-perservação. Relativamente 

aos grupos ou comunidades de imigrantes, Kymlicka defende uma outra forma de 

acomodação que passaria não já pelo auto-governo, mas sim pela adopção de políticas 

multiculturais em segmentos específicos, tais como, a consagração de determinadas 

isenções legais (o exemplo apontado é o da isenção da comunidade Sikh relativamente 

ao uso de capacetes de motorizada) ou a adopção de políticas de discriminação positiva 

(nomeadamente, quotas no acesso às universidades ou ao mercado de trabalho). 

O Professor Charles Taylor, por seu turno, coloca a tónica da sua reflexão em 

torno da problemática multicultural (e na insensibilidade do pensamento liberal clássico 

às diferenças culturais) apontando que, só uma política de reconhecimento dessas 

diferenças, permitiria repor o equilíbrio de representação socio-política de grupos 

minoritários, nas sociedades modernas. Assumindo-se, do ponto de vista dogmático, 

como filósofo comunitarista, Taylor defende que o indivíduo constrói a sua identidade 

num contexto grupal, sendo que o reconhecimento dessa diversidade cultural assume, 

nesta visão, uma dimensão ontológica e de construção do Eu. O comunitarismo de 

Taylor aponta o caminho para o reconhecimento de direitos colectivos aos grupos 

minoritários de modo a que seja possível preservar essas culturas.  

Jurgen Habermas, num ensaio intitulado “Multiculturalism and The Liberal 

State” situa a sua posição relativamente a este debate, numa espécie de terceira via, que 

efectua uma síntese entre a posição do liberalismo individualista e a posição 

comunitarista (Habermas 1995: 849). Reconhecendo a possibilidade de, num contexto 

liberal, encontrar um enquadramento teórico que permita proteger os anseios e os 

direitos dos indivíduos em sociedades multiculturais, Habermas assume-se como 

defensor de uma visão “intersubjectiva do comunitarismo”. Naquele texto, o autor 

defende que é possível uma interpretação do Estado de Direito Democrático (e do 

sistema de direitos por este erguido) que não seja cega às diferenças culturais. A sua 

visão assenta, sobretudo, na lógica de que existe uma relação directa e indissociável 

entre democracia e sistema de direitos (porquanto são co-originários) uma vez que a 

fronteira entre a esfera pública e privada dos indivíduos não é estanque, sendo o Estado 

constitucional o garante do equilíbrio dessas duas dimensões da cidadania. Por outro 

lado, e ainda segundo Habermas, não se pode falar numa lógica de preservação de 

culturas porquanto, estas não são realidades monolíticas mas entidades dinâmicas e as 

tradições culturais podem ser incentivadas legalmente mas não garantidas. Desta forma, 

os direitos das minorias não podem ser conceptualizados como direitos colectivos mas 
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antes perspectivados como direitos do indivíduo à sua identidade cultural. Em suma, 

Habermas advoga que uma visão individualista não pressupõe necessariamente uma 

dessocialização do sujeito. 

Neste capítulo, procura-se traçar uma breve panorâmica das conceptualizações 

teóricas mais significativas que se gizaram em torno do debate multicultural. Constata-

se assim que, tais conceptualizações, se desenvolveram sobretudo, a partir da crítica ao 

modelo liberal, nomeadamente, nos aspectos relativos ao papel do Estado perante o 

indivíduo e às esferas pública e privada da cidadania. 

 

 

2.1 O conceito de cidadania como pivot e alicerce da comunidade política 

 

 

A alusão à cidadania europeia no início do presente trabalho teve como 

objectivo ilustrar a tentativa (por ora ainda falhada) de criação de um estatuto legal 

abrangente e compreensivo, que outorgue aos residentes de um estado membro da 

União Europeia o acesso a direitos económicos, sociais e políticos, emergindo como 

elemento aglutinador que se eleva perante a diversidade de nacionalidades e culturas 

coexistentes no espaço da União.  

Desde a antiguidade clássica que o conceito de cidadania tem sido entendido 

como o elemento de ligação entre o indivíduo e a comunidade política: “O que constitui 

propriamente o cidadão, a sua qualidade verdadeiramente característica, é o direito de 

sufrágio nas Assembleias e de participação no exercício do poder público na sua pátria.” 

(Aristóteles 1977:33) 

A cidadania, no sentido em que o liberalismo clássico a configura compreende, 

sobretudo, uma dimensão política, como sejam a capacidade eleitoral activa e passiva e 

a concomitante outorga de um conjunto de direitos civis e políticos que agilizam e 

possibilitam a participação do sujeito na vida da polis. Este modelo, concebido de e para 

comunidades políticas mais ou menos homogéneas, visa garantir a manutenção de 

standards mínimos de participação pública e política bem como a manutenção do status 

quo, surgindo inelutavelmente associada ao Estado Nação e traduz-se, muito 

sinteticamente, na expressão “a cidadania é o direito a ter direitos”.  

No Portugal de oitocentos, mais concretamente no texto da Constituição de 

1822, a alusão aos Cidadãos perpassa todo o normativo, constituindo-se a cidadania 
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como o denominador comum do exercício dos direitos políticos ali previstos. A título 

meramente exemplificativo, aponta-se na secção I, art. 1º, das Bases da Constituição: 

“1º - A Constituição Política da Nação Portuguesa deve manter a liberdade, 

segurança e propriedade de todo o Cidadão.” 

Porém, é preciso não olvidar que cidadania como estatuto político, no contexto 

do liberalismo não gozava, à época, da dimensão compreensiva que se lhe atribui 

actualmente. A este propósito, escreveu Rui Moura Ramos: 

“Perante uma sociedade plural, formada por indivíduos com diferentes 

habilitações, interesses e opiniões, o conceito liberal de cidadania serviu acima de tudo 

como um meio para legitimar a exclusão política e social” (Ramos, 2004:548). Com 

esta afirmação, o autor reportava-se à mundivivência no Portugal do séc. XIX em que a 

plenitude do estatuto de cidadania era exclusivo de um segmento da população, 

reproduzindo assimetrias de cariz sócio-económica. Naquele período da história 

nacional, os direitos de participação política, na dupla vertente da capacidade eleitoral 

activa e passiva, encontravam-se vedados às mulheres e aos analfabetos (a quase 

maioria da população portuguesa) sendo apanágio de uma elite ilustrada e proprietária. 

“O projecto cívico, na sua versão liberal, admitia a controvérsia mas não 

concebia o pluralismo a este nível fundamental: queria atingir um regime fundado no 

consenso racional sobre o melhor modo de vida e não um regime baseado na 

coexistência de diferentes modos de vida” (Ramos, 2004:566).  

Hodiernamente, o âmbito e o conceito de cidadania alargaram-se, tendo 

ultrapassado a estrita dimensão política e compreendendo agora, todo um conjunto de 

direitos e deveres de cariz económico, social e cultural, numa visão holística e sistémica 

do indivíduo. Apesar do alargamento do espectro de direitos associados ao estatuto 

cívico, a matriz liberal desse estatuto, presente nas sociedades modernas, não permite 

abraçar e compreender uma série de fenómenos que as povoam, nomeadamente, a 

tendencial desagregação e desconstrução da sua homogeneidade. Isto porque, as 

sociedades contemporâneas tem sido desafiadas a enfrentar, de forma cada vez mais 

aberta, os grupos que, no seu interior, reclamam pela consagração de uma “autonomia 

diferenciada” relativamente aos demais concidadãos. 

É precisamente neste aspecto que incidem as críticas dos multiculturalistas ao 

modelo de cidadania liberal e que radicam na insensibilidade aparente de tal conceito às 

particularidades de grupos minoritários e na ausência de um ecletismo dogmático que 
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lhe permita enquadrar situações de conflitualidade entre o grupo e o estado, entre grupos 

minoritários ou entre o grupo e o indivíduo. 

A neutralidade liberal, traduzida num princípio de intervenção mínima do estado 

na vida dos seus cidadãos e na igualdade perante a lei, seria uma fonte de perpetuação 

de injustiças e discriminações. Os multiculturalistas reclamam um novo paradigma de 

cidadania, diferenciada ou multicultural, que compreenda e outorgue ao grupo o 

reconhecimento das suas especificidades culturais e a atribuição de direitos, numa 

equiparação lógica à cidadania individual. Ao Estado caberia a protecção e o 

reconhecimento de direitos diferenciados a estes grupos minoritários, como forma de 

corrigir a cegueira do modelo standard de cidadania, numa lógica de protecções 

externas. O conceito de cidadania passaria a estar intimamente ligado ao de cultura 

societal, entendendo-se esta última como a que proporciona aos seus membros formas 

de vida significativas, através de todo um leque de actividades humanas, incluindo a 

vida social, religiosa, recreativa e económica e abarcando as esferas públicas e privadas. 

Incumbe, no entanto, perguntar como se pode efectuar, nas sociedades 

contemporâneas, esse processo de reconstrução da cidadania e a partir de que 

elementos. O processo de reconstrução do conceito clássico de cidadania, numa 

perspectiva inter ou multicultural não pode ser outorgado em exclusivo ao domínio do 

normativo, ou seja, a reconstrução do conceito não se fará apenas com recurso a 

alterações legislativas ou de carácter formal-institucional. Por outro lado, as 

reconfigurações da cidadania em contextos multiculturais, exigem um processo 

heurístico de identificação de elementos comuns e diferenciados entre o grupo 

dominante e o grupo ou grupos minoritários. 

Na verdade, não sendo o Direito uma ilha e emergindo do cruzamento de 

expressões culturais e de poder, incumbe afastar liminarmente o dogma positivista da 

juridicidade pura, dado que “as decisões normativas, seja qual for a sua natureza e 

apesar de o fazerem em quadros culturais pré-existentes, são sempre também moduladas 

por inovações levadas a cabo enquanto “exploitations of conventions” mais ou menos 

utilitárias ou teleológicas, suscitadas em contextos de “engagements” específicos, 

conjunturais e concretos, entre actores sociais”. (Guedes, 1997:168) 

A metamorfose do conceito de cidadania nestas sociedades multiculturais, passa 

pelo reconhecimento de que um “sistema jurídico torna-se tão mais inteligível quanto 

mais o inserirmos num contexto político, religioso, económico, cultural e social”, ou 

seja, passa pela assunção de que o Direito assimila e reflecte uma dada ordem social. 
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(Guedes, 1997:168) Esse processo de reconhecimento que se pode identificar a partir de 

uma génese antropológica, pressupõe duas tarefas prévias: por um lado, a identificação 

de categorias e estruturas cognitivas de base num e noutro grupos e por outro, a 

tradução “por paralelismos analógicos” dessas categorias cognitivas que permita 

generalizações comparativas, a fim de comportar uma síntese (Guedes, 1997:160).  

A cidadania diferenciada seria, portanto, o resultado dessa síntese comparativa e 

o produto dos elementos culturais dos grupos societais em presença. 

Boaventura Sousa Santos propõe, por seu turno, uma hermenêutica diatópica, 

como ferramenta de trabalho no diálogo intercultural, com o escopo de compreender 

determinada cultura e evidenciar a sua incompletude reduzindo, dessa forma, as 

tendências dominadoras que a mesma pode revelar. Consiste este processo em 

identificar os topoi de uma dada manifestação cultural (lugares comuns retóricos) 

perspectivando-a através desses topoi para, a partir daí, efectuar um trabalho de síntese 

comparativa entre manifestações culturais, aparentemente contraditórias ou 

inconciliáveis.  

No capítulo que se segue, serão elencadas algumas das dificuldades que se 

deparam ao diálogo entre culturas e que podem constituir um sério obstáculo ao 

programa de aproximação que os teóricos do multiculturalismo tem pretendido efectuar. 

Nesse contexto, procurar-se-à identificar e analisar essas “patologias” do 

multiculturalismo apelidadas de reactivismo cultural e de paradoxo multicultural. 

 

 

2.2 As patologias da interculturalidade: o reactivismo cultural e o paradoxo 

multicultural 

   

                

Como se viu no capítulo antecedente, a reconfiguração do conceito clássico de 

cidadania constitui um devir histórica e cronologicamente inacabado, que se iniciou 

recentemente com a inauguração do debate intercultural e o contributo dos teóricos do 

movimento multiculturalista. Trata-se, portanto, da busca de um elemento aglutinador 

que permita a convivência, no mesmo contexto geográfico e espácio-temporal de grupos 

ou indivíduos pertencentes a identidades culturais distintas. 

Porém, no contexto deste debate, tem sido possível identificar aquilo que 

vulgarmente se designa por patologias do multiculturalismo, designação que se fica a 
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dever a epifenómenos que, embora sejam distintos entre si, têm em comum o facto de 

terem sido detectados em sociedades plurais: reactivismo cultural e paradoxo da 

vulnerabilidade multicultural. O reactivismo cultural surge quando um grupo (que é 

minoritário num determinado contexto) responde ao que sente como ameaça externa, 

reforçando as suas crenças mais conservadoras e arreigadas, de molde a manter a sua 

identidade cultural. Fenómenos de reactivismo cultural têm sido detectados em 

comunidades islâmicas um pouco por toda a Europa, sobretudo, quando estão em causa 

valores religiosos. Como exemplos de tal reactividade, podem ser assinaladas as 

ameaças de morte efectuadas ao cartoonista e ao Director de um jornal Dinamarquês no 

qual foram publicadas caricaturas do profeta e que foram consideradas ofensivas pelos 

líderes religiosos, dando azo a diversos protestos e intensos debates sobre os eventuais 

limites à liberdade de expressão e informação nas sociedades ocidentais 

contemporâneas. Uma cronologia descritiva dos acontecimentos, permitirá perceber a 

dinâmica desse reactivismo cultural. 

 No dia 30 de setembro de 2005 o jornal conservador Jyllands-Posten, o de maior 

tiragem da imprensa dinamarquesa, publica 12 caricaturas com o título “As faces de 

Maomé”. Os representantes da comunidade muçulmana na Dinamarca exigem a retirada 

das pranchas e um pedido de desculpas oficial. A 12 de outubro de 2005, o redactor-

chefe do Jyllands-Posten afirma ter recebido ameaças de morte. Passados dois dias, em 

14 de outubro de 2005: milhares de pessoas gritam “Só existe um Deus e Maomé é seu 

profeta” numa manifestação em Copenhaga. Mais tarde, em 20 de Outubro de 2005, 

onze embaixadores de países muçulmanos na Dinamarca protestam contra a publicação. 

A 29 de dezembro de 2005, os ministros árabes das Relações Exteriores reunidos na 

sede da Liga Árabe, no Cairo, rejeitam e condenam  o ataque contra a santidade das 

religiões, dos profetas e dos nobres valores do Islão. No 10 de janeiro de 2006, a revista 

cristã norueguesa Magazinet publica as caricaturas em nome da “liberdade de 

expressão”, com a autorização do Jyllands-Posten, posteriormente a  21 de janeiro de 

2006, a União Internacional de Ulemás Muçulmanos ameaça no Cairo incitar milhões 

de muçulmanos do mundo a boicotar os produtos e as actividades dinamarquesas e 

norueguesas. Tanto o Jyllands-Posten como a Magazinet acabam por pedir desculpas 

aos muçulmanos ofendidos pelas caricaturas, em carta dirigidas à agência jordana Petra.  

Este episódio revela duas concepções do mundo claramente antagónicas, a 

laicidade ocidental por contraponto a uma visão religiosa da sociedade que condiciona e 
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limita a esfera de actuação individual nas suas diversas manifestações, de índole 

cultural, científica e recreativa.  

 Um outro exemplo dessa tensão entre estas visões do mundo e da organização da 

comunidade civil e política, revela-se no uso de vestuário islâmico em escolas laicas. Na 

Inglaterra, em 2002, no primeiro dia de aulas, a jovem Sabina de 13 anos, acompanhada 

pelo seu irmão e um outro jovem dirigiu-se à escola trajando um jilbab (trata-se de um 

longo vestido que vai até aos calcanhares e cobre todo o corpo, incluindo braços e 

pernas e é usado por mulheres muçulmanas mais velhas, em obediência aos preceitos do 

Corão). A escola em causa já dispunha de um uniforme destinado às suas alunas 

muçulmanas, shalwar kameeze, e recusou-se a receber a aluna, enquanto a mesma 

trajasse daquela forma. O irmão, por seu turno, invocava a religião da família e da 

jovem, para justificar a necessidade do uso do referido traje, veiculando que a mesma 

não iria às aulas se a escola não aceitasse aquela opção da família. A escola manteve a 

suspensão da frequência de aulas enquanto a mesma não usasse o uniforme, invocando 

que aquele uniforme respeitava os preceitos islâmicos referentes ao vestuário das jovens 

estudantes e era por todas usado, não sendo admitidas excepções.  

O caso foi debatido na Câmara dos Lordes do Parlamento Britânico ao abrigo do 

direito de petição (Judgments-R(on the apllication of Begum (by her litigation friend 

Rahman) Respondent v. Headteacher and Governors of Denbigh High Schooll 

(Appellants) e foi disponibilizado para consulta pública no respectivo site. 

O argumento esgrimido por parte da família da jovem prendeu-se com o direito à 

liberdade de manifestação religiosa (ínsito no art. 9.2 da Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem). O argumento da escola prendia-se, sobretudo, com o facto de ter 

garantido às jovens muçulmanas a possibilidade de usarem um uniforme adequado aos 

preceitos islâmicos, numa solução de acomodação que reputou de adequada, não sendo 

admissíveis quaisquer excepções dado que, de outra forma, a filosofia do uniforme 

perderia toda a sua utilidade. 

Para além dos aspectos jurídicos do caso, que colocam em confronto vários 

direitos, como a liberdade de manifestação religiosa e o direito à educação, o que 

ressalta nesta situação é a exigência de um tratamento excepcional que uma aluna e a 

sua família demandam da comunidade escolar, em nome da manutenção e defesa da sua 

identidade religiosa. Por outro lado, subjacente aos aspectos legais do caso, está o 

confronto entre os arquétipos e quadros de valores das sociedades ocidentais por 

oposição aos arquétipos religiosos de segmentos minoritários. 
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Este caso constitui, simultaneamente, um exemplo claro do reactivismo cultural e 

do paradoxo da vulnerabilidade multicultural. Na verdade, a reacção da família da 

jovem (ao impedi-la de ir à escola naquelas condições) revela a presença de um 

mecanismo de autodefesa face ao que é entendido como uma forma de agressão externa 

(por parte das autoridades escolares em face da religião). Em contrapartida, o caso 

evidencia, à luz dos nossos modelos culturais, o papel de subordinação que as mulheres 

muçulmanas têm no contexto familiar e o peso do grupo relativamente aos seus 

membros mais vulneráveis. A proibição do uso daquele vestuário islâmico, no contexto 

escolar, representaria a outorga às jovens muçulmanas residentes em países ocidentais 

da possibilidade de escolha entre dois modos de vida, conferindo-lhes uma margem de 

autonomia que as famílias de origem não lhes consentem. Representaria também a 

possibilidade de encetar processos de socialização e integração, à luz dos cânones de 

comportamento padronizados pela sociedade de acolhimento. 

No entanto, esta leitura dos factos não é isenta de críticas por parte dos que 

entendem que a opção pelo uso daquele vestuário deveria ser uma escolha individual 

das jovens muçulmanas, não cabendo ao Estado (através dos órgãos de gestão escolar) 

interferir em opções do foro individual. 

Saliente-se, no entanto, que relativamente ao caso concreto supra mencionado, o 

parecer do Parlamento foi no mesmo sentido do perfilhado pela escola, podendo ler-se 

no texto final o seguinte: 

“Social cohesion is promoted by the uniform elements of shirt, tie and jumper, and 

the requirements that all other garments be in the school colour. But cultural and 

religious diversity is respected by allowing girls to wear either a skirt, trousers, or the 

shalwar kameez, and by allowing those who wished to do so to wear the hijab. This was 

indeed a thoughtful and proportionate response to reconciling the complexities of the 

situation. This is demonstrated by the fact that girls have subsequently expressed their 

concern that if the jilbab were to be allowed they would face pressure to adopt it even 

they do not wish to do so.”1 

Estas formas internas de “opressão” relativamente aos membros mais vulneráveis 

do grupo correspondem, portanto, “ao lado B” do multiculturalismo. Na visão de Susan 

Okin, a tolerância e a neutralidade dos estados de direito democráticos relativamente às 

manifestações culturais dos grupos minoritários, deriva numa indiferença às violações 

                                                 
1 In http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldjudgmt/jd060322/begum-4.htm, recuperado em 
28.10.2008. 



 19

dos direitos humanos cometidos por esses grupos, nomeadamente, contra as mulheres 

(Okin, 1999). 

A autora exemplifica práticas como a poligamia, a clitoridectomia e, 

inclusivamente, os casamentos de jovens núbeis com homens muito mais velhos e pré 

arranjados pela família, como sendo comuns nesses grupos e que se traduzem em 

verdadeiros atentados aos direitos das mulheres, tolerados pela cultura societal 

dominante. Desta forma, o respeito pelos direitos do grupo traduz-se numa violação dos 

direitos do indivíduo. A autora alega ainda que, a protecção destas culturas minoritárias 

não se pode fazer à custa do bem-estar nem dos direitos do seus membros 

individualmente considerados e questiona (reportando-se ao véu islâmico) porque razão 

uma mulher islâmica que viva no ocidente, haverá de ter menos direitos do que uma 

ocidental.  

Em resposta às asserções de Okin, Bhikhu Parekh advoga, num texto intitulado “A 

Varied Moral World”, que a mesma concentra-se em casos extremos como os 

anteriormente ilustrados e esquece o essencial: o facto de muitas mulheres, 

nomeadamente as islâmicas, não perfilharem o ideário feminista de Okin e terem optado 

livremente pelo uso do véu islâmico, como forma de manifestarem a sua cultura e a sua 

religião. Acrescenta ainda este autor que haverá que superar um preconceito 

etnocêntrico ocidental e encarar de forma natural o facto de muitas das culturas 

minoritárias, não perfilharem o ideário liberal do ocidente: 

“We should not allow the immensely rich and varied moral world to be 

monopolized by a single political doctrine.” (Parekh, 1999). 

É precisamente no contexto desta tensão dialéctica entre o indivíduo e o grupo que 

se situam as versões hard e soft do multiculturalismo. Na verdade, as versões hard do 

multiculturalismo tendem a dar preponderância ao grupo em detrimento do indivíduo, 

ao passo que as versões soft procuram reequilibrar posições entre o grupo e o sujeito. A 

propósito da cidadania grupal (que a concepção hard do multiculturalismo perfilha) 

incumbe destacar a posição de Kymlicka, autor já referido anteriormente e que esclarece 

que a pertença a um grupo societário minoritário é estruturante para o bom 

desenvolvimento do indivíduo, devendo ser incentivada. Por outro lado, as culturas 

minoritárias devem ser protegidas dado que muitas estão ameaçadas de extinção, tal não 

significando porém que o Estado seja complacente com abusos e violações dos direitos 

humanos dos respectivos membros. As políticas de apoio e protecção a tais grupos, 
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devem prevenir a discriminação no contexto das sociedades minoritárias, atenuando-se, 

desta forma, o impacto da vulnerabilidade multicultural. 

Hodiernamente, as questões relacionadas com o multiculturalismo e com a 

convivência plural de diferentes comunidades, culturalmente diferenciadas, tem 

suscitado, no seio da União Europeia e de um ponto de vista político-constitucional, 

diversas preocupações, com reflexos nas dimensões internas e externa e que o exemplo 

dos cartoons publicados na Noruega e Dinamarca tão bem demonstra. Internamente, 

essas preocupações dizem respeito a um aumento considerável da presença de 

muçulmanos na Europa e com o tratamento da imigração e da cidadania europeia, 

relativamente a pessoas e comunidades que demograficamente tendem a expandir-se, 

sem que tal crescimento seja acompanhado por uma verdadeira integração. Em regra, 

tratam-se de comunidades viradas para si próprias, que persistem em isolar-se do 

contexto social em que se inserem, replicando comportamentos, crenças e valores dos 

locais e comunidades de origem, numa lógica de resistência à mudança. 

Um segundo aspecto, diz respeito à definição de um quadro de relações externas 

da União com países muçulmanos e a ponderação de uma eventual adesão da Turquia à 

União Europeia, preocupações estas que, apesar da sua relevância, excedem o âmbito 

deste trabalho e, como tal, optou-se por não desenvolver. 

Finalmente, uma última questão, prende-se com um crescente sentimento de 

desconfiança dos próprios cidadãos europeus relativamente às comunidades 

muçulmanas aqui radicadas, sobretudo devido à ocorrência de diversos ataques levados 

a cabo, um pouco por todo o mundo, por terroristas que reclamam agir em nome do 

Islão. Esta brevíssima descrição dos desafios que a União Europeia enfrenta no seu 

relacionamento com as comunidades e países islâmicos, abre o caminho para a 

discussão do terceiro e último capítulo deste texto, a saber, a identificação de modelos 

de governação conjunta.  

Nesta parte final, serão analisados os possíveis modelos de relacionamento entre 

os grupos minoritários e o grupo dominante num dado contexto societal, de forma a 

minimizar a eclosão de conflitos e assegurar a continuidade das respectivas expressões 

etno-culturais. 
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3. O modelo da Governação Conjunta: A Acomodação Transformadora 

                  

 

Neste segmento, pretende-se completar o círculo hermenêutico iniciado no 

primeiro capítulo. Ao constatar-se a existência de plúrimas identidades no mesmo 

contexto histórico, geográfico e político, constata-se também os desafios que tal 

coexistência suscita aos aparelhos jurídicos e normativos dos Estados contemporâneos, 

num processo de transformação e mudança que se designa por metamorfoses do 

normativo em contextos multiculturais. 

 Esta complexificação das relações sociais é um exemplo cabal de um processo 

mais longo e profundo que os autores, nomeadamente Boaventura Sousa Santos, 

designam por hibridação jurídica (a designação normativa de um processo de pluralismo 

sociológico) e que perpassa as sociedades actuais. A crise das identidades legitimadores 

(estruturantes do Estado Nação) e a emergência das identidades de resistência e de 

projecto, são factores de desagregação do Estado Nação, que conduzem à procura de 

soluções gizadas pelo Direito para operacionalizar essas convivências (tendencialmente) 

conflituantes. 

Por outro lado, faz-se apelo à metáfora da sociedade em rede (que ilustra este 

fenómeno de pulverização do exercício da autoridade estatal) para se compreender o 

aparecimento e multiplicação de diferentes estruturas de poder, locais (ou infraestatais) 

e supra estaduais. 

“O Estado-nação e o sistema inter-estatal são as formas políticas centrais do 

sistema capitalista mundial e provavelmente continuarão a sê-lo no futuro próximo. 

Começam no entanto, a ser fortemente contestadas e esta contestação tem de passar a 

ser uma dimensão central do debate: o Estado e o sistema inter-estatal como campos 

sociais complexos onde as relações sociais, estatais e não estatais, locais e 

transnacionais, interagem, se fundem e se confrontam em combinações dinâmicas e 

voláteis.” (Santos, 1997: 56) 

O modelo da denominada Joint Governance ou Governação Conjunta, procura 

responder aos desafios do multiculturalismo, numa lógica de (re) equilíbrio de posições 

entre o grupo(s) minoritário(s) e dominante ou mesmo entre o indivíduo, o grupo e o 

Estado. Trata-se, portanto, de um modelo que reconhece esse pluralismo de fontes de 

autoridade ou de normatividade e propõe uma compreensão cultural das instituições, 

focando-se na jurisdição em vez do território. 
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Os modelos de Governação Conjunta são típicos de países que genética e 

ontologicamente se definem, precisamente, pela pluralidade de comunidades no seu seio 

e cujo devir histórico está associado a essa tensão imanente entre a minoria(s) e a 

maioria, tal é o caso do Canadá e dos Estados Unidos. Recordem-se a este propósito as 

palavras de Tocqueville: 

“ O território que a União ocupa, ou reclama, nos nossos dias, estende-se desde o 

oceano Atlântico até às margens do mar do Sul. (…) Os homens que ocupam este 

espaço não constituem de modo algum, como na Europa, vários ramos de uma mesma 

família. Logo numa primeira abordagem distinguimos neles três raças distintas e quase 

poderia dizer inimigas entre as quais a educação, a lei, a origem e até o aspecto exterior 

ergueram uma barreira quase intransponível; o destino reuniu-as num mesmo solo, mas 

misturou-as sem que se pudessem confundir e cada uma delas prossegue o seu destino 

independentemente das outras. Entre homens tão diversos, o primeiro que atrai a 

atenção, o mais esclarecido, poderoso e feliz é o homem branco, o Europeu, o Homem 

por excelência; abaixo dele, estão o negro e o Índio.” (Tocqueville, 2007:368) 

Na verdade, e ainda a propósito das palavras de Tocqueville, nos primeiros anos 

da criação da União, procuraram-se as primeiras soluções de acomodação para as 

comunidades que povoavam o território do que viriam a ser os Estados Unidos da 

América do Norte (isto, apesar do padrão hegemónico continuar a ser o do Homem 

branco). No Tratado estabelecido com os Creeks em 1790, encontra-se esta cláusula: 

”Os Estados Unidos garantem solenemente à nação Creek todas as terras que ela possui 

no território da União”. Por outro lado, o Tratado concluído com os Cherokees em 

1791, diz o seguinte:”Os Estados Unidos garantem solenemente à nação Cherokee todas 

as terras que ela ainda não cedeu. Se, por acaso, um cidadão dos Estados Unidos ou 

outro cidadão, não índio, vier a estabelecer-se no território dos Cherokees, os Estados 

Unidos declaram que retirarão a sua protecção a esse cidadão e que o entregarão à nação 

Cherokee para que ela o puna como bem lhe parecer (Art.8).” (Tocqueville, 2007:387). 

Historicamente, são identificáveis quatro modelos de acomodação ou 

governação conjunta: a acomodação de tipo federal, acomodação temporal, consensual e 

contingente.   

O modelo de acomodação federal, e tal como o próprio nome indica, constitui 

uma solução típica dos estados federais em que a distribuição do poder e dos níveis de 

competência é vertical, coexistindo uma subordinação a uma ordem constitucional supra 

estatal. Uma das condições desta forma de distribuição do poder, radica no facto dos 



 23

grupos minoritários terem uma base geográfica e territorial específicas. O caso do 

Québec é um exemplo clássico de acomodação federal, que alberga uma identidade 

étnica particular, radicada num território específico e goza de competências e 

prerrogativas próprias, no que toca, por exemplo, à língua, ao ensino e a determinados 

aspectos de política administrativa. Porém, esta forma de acomodação não é adequada a 

todas as realidades de grupos ou identidades minoritárias, mormente as que se 

encontram espalhadas por diversas partes do território e não possuem uma forma de 

organização e coesão internas tão homogénea e consistente. 

As outras três políticas de acomodação supra mencionadas (temporal, 

consensual e contigente) não têm um carácter tão abrangente como a acomodação 

federal porquanto, reportam-se a aspectos ou sectores muito específicos e correspondem 

a formas de repartição de competências jurisdicionais. No primeiro caso, aspectos 

particulares em determinados momentos da vida dos indivíduos (reputados de essenciais 

à continuidade do grupo) são concedidos, em exclusivo, à jurisdição do próprio grupo. 

Tal é o caso, por exemplo, da outorga às comunidades, da educação das crianças 

durante os primeiros anos de vida de molde a inculcar-lhes os valores tradicionais (a 

comunidade Amish norte americana goza de tal prerrogativa). 

A acomodação consensual pressupõe a existência de jurisdições concorrenciais 

(a do grupo e a estatal) permitindo ao sujeito a escolha do normativo que irá regular 

aspectos específicos da sua vida, por exemplo, os aspectos atinentes à filiação ou ao 

casamento. Finalmente, no modelo de acomodação contingente, o estado reconhece 

autonomia jurisdicional ao grupo em certas áreas, nomeadamente, no direito criminal ou 

no direito da família, no domínio da educação, desde que sejam observados pré- 

requisitos mínimos. A desvantagem deste modelo reside nas dificuldades em estabelecer 

e a cargo de que entidade ou entidades tais requisitos mínimos. 

O modelo proposto por Ayelet Sachar (2001) parte do contributo de outros 

modelos de governação conjunta e é por estes inspirado, mas apresenta uma dinâmica 

própria, potenciada pelo facto de não estar associado ao território mas sim à jurisdição, 

ou seja, reconhece, sobretudo, as especificidades grupais, independentemente das 

mesmas se manifestarem ou não num dado contexto espácio-geográfico. Esta autonomia 

jurisdicional reconhece ao grupo o poder de regular determinadas áreas de actuação 

como sejam, por exemplo, a área da educação ou o direito de família e as instituições 

conexas como o casamento, os testamentos, entre outras (à semelhança de outros 

modelos como observado anteriormente). Contudo, trata-se de uma solução que visa, 
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através de uma efectiva repartição de competências, melhorar a situação do indivíduo 

no contexto do grupo, num diálogo constante entre as instituições do grupo maioritário 

e minoritário. 

O modelo em causa assenta no pressuposto de que nenhuma estrutura (estatal ou 

grupal) é de per se autónoma na resolução de um dado problema porquanto, não 

existem monopólios legais mas sim uma partilha de competências e o indivíduo pode 

optar entre uma ou outra jurisdição. A autoridade encontra-se fragmentada em sub-

temas, os quais o indivíduo pode seleccionar (em termos concorrenciais) de acordo com 

as condições que, em concreto, lhe são outorgadas. A título exemplificativo, um 

indivíduo pertencente a uma determinada minoria étnica ou religiosa pode optar por 

casar-se à luz das leis da sua comunidade e divorciar-se de acordo com a lei geral do 

Estado se a mesma lhe for, em concreto, mais favorável. 

Quais as vantagens deste modelo? O modelo em causa outorga mais poder aos 

indivíduos mais vulneráveis permitindo-lhes uma certa margem de autonomia, 

atenuando o paradoxo do multiculturalismo (que, como visto anteriormente, se traduz 

na compressão dos direitos desses indivíduos mais vulneráveis, conferindo-lhes um 

poder de opt out). Na perspectiva dos direitos individuais, esta forma de governação 

atenua as rígidas hierarquias grupais. Em contrapartida, potencia melhorias e adaptações 

naquela estrutura, levando-a a participar de processos decisórios e de repartição de 

esferas de competências ao nível estatal, co-responsabilizando-a e diluindo 

reivindicações. 

Porém, são também de apontar algumas desvantagens ou limitações a este 

modelo. Na verdade, as negociações entre o grupo minoritário e a maioria dominante 

fazem-se sempre numa lógica assente em relações de poder, poder esse que se manifesta 

de várias formas, nomeadamente, na superioridade demográfica, na distribuição da 

riqueza e no acesso aos recursos (sejam eles naturais, tecnológicos, financeiros). Essa 

clivagem de posições fragiliza e condiciona a margem de negociação do grupo ou do 

segmento minoritário, diminuindo o seu potencial reivindicativo. Por outro lado, a 

repartição de esferas de competência jurisdicional coloca, invariavelmente, no epicentro 

do debate com o Estado, os representantes dessas minorias, os quais se tornam uma elite 

privilegiada, contribuindo, desta forma, para o reforço de hierarquias no contexto do 

grupo (o que tem como contraponto o acentuar do carácter vulnerável de determinados 

segmentos de indivíduos, entre os quais, as mulheres). 
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A outorga ao indivíduo da possibilidade de recurso à ordem jurisdicional do 

Estado, em detrimento da ordem interna da sua comunidade, tem também outra 

limitação que cumpre assinalar: o ostracismo ou a exclusão do próprio grupo, que pode 

ver, nessa atitude um repúdio dos valores tradicionais. 

Na verdade, a consagração de verdadeiras alternativas à vivência em grupo (ou o 

denominado direito de opt out) não decorre automaticamente da via legislativa ou 

institucional, mas antes de quadros mais alargados em que o indivíduo tem assegurado 

formas de subsistência que não o façam depender, em exclusivo, da família ou da sua 

comunidade local. 

Este elenco de limitações ou desvantagens do modelo proposto não obsta, 

porém, a que se continuem a procurar desenhar soluções de compromisso, que levem ao 

estabelecimento de relações harmónicas entre o indivíduo, a comunidade minoritária e a 

cultura societal dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

Conclusão 

 

 

O tema deste trabalho permitiria seguramente, múltiplas e profícuas abordagens, 

dada a sua extensão e complexidade. Ciente da impossibilidade prática de o fazer, 

optou-se por centrar a análise, como já salientado, em duas grandes linhas narrativas: a 

cidadania e os modelos de governação conjunta. 

Na delimitação do conceito de cidadania, procurou-se efectuar um contraponto 

entre a conceptualização clássica e uma outra, mais moderna, que se julga compaginável 

com os desafios do multiculturalismo. Foi, porém a emergência, no contexto da filosofia 

política, do debate multicultural que permitiu o enquadramento teórico do problema da 

convivência entre grupos com identidades minoritárias (sejam elas de raiz étnica, 

religiosa ou cultural) e a comunidade maioritária no seu conjunto. As discussões 

teóricas que surgiram desse debate, têm permitido a criação de soluções de acomodação 

que traduzem o compromisso entre o padrão hegemónico da cultura societal dominante 

e os valores e práticas dessas minorias. 

Na verdade, vive-se actualmente um período de transição entre um modelo de 

cidadania política (enquanto estatuto legal e social pensado para comunidades 

homogéneas) e um outro modelo de cidadania, culturalmente diferenciada e inclusiva. 

A génese desta mudança de paradigma está (ou deverá estar) na nossa opinião 

não apenas no contributo do discurso normativo, mas também no discurso 

antropológico, mais concretamente, na antropologia jurídica. Na verdade, a recolha de 

material etnográfico e o estudo das especificidades etno-culturais das comunidades, 

permitirá identificar as semelhanças e diferenças entre grupos e entre os grupos e a 

cultura dominante, contribuindo para uma (re) definição do conceito de cidadania, que 

permita a construção de modelos teóricos e práticos de governação conjunta.  

Em síntese, as reconfigurações da civitas e as metamorfoses do normativo dela 

resultantes (para obviarem aos desafios da globalização e do multiculturalismo) não 

podem ser pensadas nem efectuadas numa lógica de juridicidade pura mas antes a partir 

do contributo de outros ramos das ciências sociais, mormente, da história, da etnografia 

e da antropologia jurídica. 

Trata-se, porém, de um debate em aberto e que muito caminho terá ainda por 

trilhar. 
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