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RESUMO: O artigo visa a analisar, mediante pesquisa bibliográfica qualitativa e 
estudo de casos, a proteção jurídica da diversidade cultural na Europa, centrada 
na atuação do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A diversidade cultural 
resulta da interação e da convivência de uma multiplicidade de identidades, cada 
uma delas transportando as suas especificidades. Tal fato conduz ao debate 
acerca da incorporação de toda essa diversidade cultural na e pela Europa, a 
qual, em razão de sua história, se encontra convencida pela necessidade de 
proteger as suas mais variadas identidades. Diante do contexto de unificação 
política e jurídica da Europa, imprescindível se mostra proteger essa mesma 
identidade europeia, isto é, sua intrínseca diversidade. Tal preocupação é 
sentida tanto a nível nacional como a nível internacional e a nível da União 
Europeia, o que resta por aclarar o comprometimento de toda a Europa com a 
proteção e a promoção dos direitos humanos. Contudo, a proteção jurídica da 
identidade cultural não é isenta de dificuldades. Embora as justificativas 
filosóficas, sociológicas e políticas sejam muitas, o seu reconhecimento e a sua 
tutela jurídica transportam alguns questionamentos, já que exigem o 
reconhecimento de uma diferença cultural em relação a uma suposta 
homogeneidade pré-definida. No entanto, para além de uma mera solução 
teórica à proteção da identidade cultural, deve-se buscá-la através da 
concretização dos próprios direitos humanos já consagrados. Vislumbra-se, 
portanto, a importância da avaliação da sua efetiva tutela, centrada no papel 
exercido pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, este o guardião máximo 
dos direitos humanos na Europa. Busca-se analisar a atuação do referido 
Tribunal no que concerne ao reconhecimento da diversidade cultural quando 
contraposta à identidade nacional dos Estados, isto é, aos seus valores mais 
enraizados. Para tanto, parte-se das bases doutrinárias que elevam a identidade 
cultural como um importante valor a ser protegido juridicamente, uma vez 
diretamente ligada à dignidade humana. Em seguida, desenvolvem-se os 
principais alicerces normativos para tal proteção, tanto na matriz nacional, como 
na matriz internacional e na matriz da União Europeia, as quais retratam uma 
verdadeira internormatividade em matéria de direitos humanos na Europa. Por 
fim, analisa-se a tutela jurídica efetiva da identidade cultural, baseada na atuação 
do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e alicerçada em alguns de seus 
principais julgados, tendentes a identificar o seu posicionamento frente às 
exigências da realidade social culturalmente pluralista. Conclui-se, ao final, que 
o Tribunal mostra-se aberto e atento às questões culturais, principalmente 
ampliando a interpretação da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos 
do Homem e das Liberdades Fundamentais para fins de abarcar tantas das 



demandas a ele submetidas nesse âmbito. Todavia, do reconhecimento em suas 
decisões do valor da identidade cultural como merecedor de proteção jurídica 
não decorrem, na maioria dos casos, outros efeitos jurídicos ou direitos efetivos. 
Pode-se verificar que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem ainda se 
encontra amarrado à matriz constitucional dos Estados e à identidade nacional 
destes, valendo-se, muitas das vezes, da margem nacional de apreciação, a qual 
funciona como uma autocontenção à profunda discussão cultural. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DIVERSIDADE CULTURAL; IDENTIDADE NACIONAL; 
DIREITO À DIFERENÇA; DIREITOS HUMANOS; TRIBUNAL EUROPEU DOS 
DIREITOS DO HOMEM 
 


