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RESUMO

A necessidade de compreender com cautela a sociedade contemporânea complexa fez com que se optasse por investigar as teorias que 
fundamentam as principais reivindicações formuladas pelos grupos vulneráveis ou minoritários. Destarte, o problema que o trabalho pretenderá 
responder é: Como garantir a aplicação dos direitos fundamentais numa sociedade plural, reconhecendo as particularidade de grupos 
minoritários e promovendo ações para se alcançar a chamada igualdade material? A hipótese é de que o Multiculturalismo, como filosofia 
política, traz a possibilidade de refletir sobre essas questões e oferece um novo olhar para enfrentar os conflitos sociais do século XXI. Por meio 
desta doutrina, encontrar-se-ão subsídios para o enfrentamento do racismo, guiados pela realização da justiça social e a luta por políticas de 
garantia da dignidade humana. A análise sobre o multiculturalismo está no cerne das principais discussões do mundo contemporâneo. Assim, 
para que se desenvolvesse a principal discussão deste trabalho, foi necessária a apresentação de alguns conceitos preliminares que permitirão 
uma construção lógica do raciocínio, facilitando o entendimento acerca do tema, e que, posteriormente, ajudará a confirmar a hipótese suscitada 
nesta pesquisa. O primeiro deles se refere ao pluralismo, pois situará o problema da efetivação dos direitos fundamentais dentro das sociedades 
multiculturais. O entendimento sobre questão da tolerância no mundo contemporâneo permitirá o desenvolvimento das principais ideias entre 
liberais e multiculturalistas, notadamente no que se refere à função do Estado na proteção destes direitos fundamentais das minorias e grupos 
minoritários. Relevante, também, será a abordagem das concepções de igualdade e liberdade, uma vez que tais conceitos se inserem em um 
debate maior realizado pelos filósofos da contemporaneidade.  O passo seguinte é adentrar nas discussões filosóficas. O marco histórico do 
multiculturalismo surgiu na Constituição do Canadá em 1982, quando se incluiu a temática na Constituição canadense, reconhecendo que o 
respeito pelas diferenças culturais é compatível com a igualdade dos cidadãos. Como marco teórico, teve origem no debate entre liberais e 
comunitaristas. No centro das discussões está a posição que o Estado e o direito devem tomar diante das concepções de vida boa dos indivíduos. 
Eles devem ser manter distantes, como desejam os liberais, ou proclamar a existência de uma vida digna melhor que as outras, como desejam os 
liberais? Fruto desse embate de ideias surge a doutrina do multiculturalismo como filosofia política. Alguns autores são referência nesta forma de 
pensar o Estado. Entre eles, Charles Taylor com sua política do reconhecimento, Will Kymlcka e a construção das políticas de identidade e Iris 
Young com seus grupos transversais. Como se pode notar, a reflexão filosófica sobre as teses apresentadas é deveras importante, pois, a partir 
delas é que poderemos identificar a adequação do sistema jurídico brasileiro com a perspectiva do multiculturalismo. É importante deixar claro 
que a tese multiculturalista não se restringe apenas ao campo da política, a adoção desta forma de pensar vai causar efeitos também na ordem 
jurídica de uma sociedade, a começar pelo Texto Constitucional. Algumas Constituições adotam a referida teoria de forma expressa, é o caso das 
Constituições canadense e boliviana. Igualmente, a legislação infraconstitucional e a interpretação jurisprudencial deverão seguir o mesmo 
caminho, sob pena de inviabilizar a implementação deste modelo de justiça. Em face de todo o exposto, entende-se que o Multiculturalismo 
parece ser o modelo ideal para o enfrentamento dos problemas relacionados à justiça social enfrentados pelas minorias brasileiras. No que diz 
respeito aos procedimentos técnicos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado, constituído por livros, 
artigos de periódicos e material disponibilizado na internet.
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