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RESUMO: A terminologia “minoria” tem sido objeto de controvérsias ao longo de várias 
décadas e o seu significado é algo que transcende o próprio campo jurídico. Nesse sentido, 
existem estudiosos que adotam posições divergentes acerca de aludido conceito, vez que 
minoria pode ter diferentes significados. Assim, a construção conceitual de minorias há de 
considerar uma abordagem filosófica, jurídica, social e política, vez que todas as dimensões 
colaboram para tal conceito. A definição clássica de minoria foi elaborada por Francesco 
Capotorti. Este considera que o significado possui os seguintes elementos: a) numérico; b) não 
dominância; c) cidadania; d) solidariedade entre os indivíduos que integram a minoria, para fins 
de preservação da cultura, tradições, religião e idioma. O debate teórico sobre as minorias 
encontra relevância pela necessária urgência nas agendas internacional e brasileira, vez que 
tanto os tribunais internacionais quanto os nacionais têm sido demandados a decidir sobre casos 
específicos que envolvem tanto as minorias quanto os grupos em situação de vulnerabilidade. 
Com este trabalho pretende-se demonstrar que, conforme a época e o lugar, dentre outros 
critérios, o significado de minoria pode contemplar ou excluir grupos de indivíduos. Para tanto, 
utilizou-se pesquisa de natureza qualitativa, do tipo documental e bibliográfico interdisciplinar 
nas doutrinas brasileira e internacional. Evidenciou-se que a cada ano surgem novos grupos 
minoritários que buscam tanto o reconhecimento quanto o exercício de direitos. Trata-se de 
grupos que são excluídos, tanto de exercício de poder quanto de exercício de direitos. No Brasil, 
há de se reconhecer que ao longo das décadas do século XX e XXI surgiram novos grupos que 
podem ser considerados minoritários (homossexuais, migrantes, refugiados, idosos, pessoas 
com deficiências etc.), sob um conceito mais amplo do que o clássico. Nessa linha de 
compreensão, elucidou-se que o conceito clássico não engloba alguns grupos de pessoas e, 
nesse sentido, tal definição necessita ser ampliada a fim de que haja uma efetiva proteção e 
promoção de direitos de todos os seres humanos. O conceito de minoria é complexo e, caso seja 
utilizada definição clássica pode haver injustiças com grupos não contemplados por aludido 
significado. O que constitui a minoria não é questão numérica, mas a relação jurídico-política 
cujos elementos variam de acordo com a importância que em cada contexto histórico é atribuído 
a tais elementos. Evidencia-se que a termo minoria é conceito dinâmico, vez que as minorias 
são redefinidas e, com isso, o conceito é revisitado com o passar do tempo e, consequentemente, 
novos grupos surgem; e, assim, novas demandas.  
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