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A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DO MULTICULTURALISMO PARA A 

DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS INDÍGENAS BRASILEIROS 

 

Ana Maria D´Ávila Lopes*  

 

RESUMO 

Este trabalho visa apresentar os principais aspectos da Teoria do Multiculturalismo, na 

busca pelo fortalecimento e pleno exercício dos direitos fundamentais dos indígenas 

brasileiros que, durante séculos, foram perseguidos, discriminados e, até, quase 

exterminados da sociedade brasileira. 

PALAVRAS-CHAVE: MULTICULTURALISMO – INDÍGENAS - DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

RESUMEN 

Este trabajo tiene por objeto presentar los principales aspectos de la Teoría del 

Multiculturalismo, buscando el fortalecimiento y el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales de los indígenas brasileños quienes, durante siglos, fueron perseguidos, 

discriminados y casi hasta exterminados de la sociedad brasileña. 

PALABRAS-CLAVE: MULTICULTURALISMO – INDÍGENAS - DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

1. INTRODUÇÃO 

Através dos séculos da história da humanidade, as minorias têm sido eliminadas, 

assimiladas ou discriminadas, constituindo uma clara afronta ao princípio da dignidade 

humana. Esta é uma situação que tem ficado muito mais patente como conseqüência da 

era da Globalização, quando o mundo parece não ter mais fronteiras nem para o trânsito 
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das pessoas e nem para a divulgação dessas violações. Nesse contexto, é que surge com 

mais força a Teoria do Multiculturalismo, visando justamente contribuir na construção 

das bases teóricas que permitirão o pleno reconhecimento, a proteção e a promoção dos 

direitos fundamentais dos grupos minoritários. 

Dessa maneira, este trabalho visa apresentar os principais aspectos da Teoria do 

Multiculturalismo e como esta pode contribuir na consolidação real dos direitos 

fundamentais dos indígenas brasileiros, minoria historicamente discriminada e excluída 

da sociedade. 

Para tal, inicialmente será apresentada a definição de direitos fundamentais 

buscando enfocar o tema no âmbito específico dos direitos dos indígenas. 

Seguidamente, a Teoria do Multiculturalismo será brevemente desenvolvida, analisando 

as suas propostas básicas. Finalmente, uma conclusão do trabalho será relatada. 

 

2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS INDÍGENAS BRASILEIROS 

Os direitos fundamentais podem ser definidos como normas constitucionais de 

caráter principiológico, que traduzem a concepção de dignidade humana de cada 

sociedade e objetivam legitimar o poder jurídico-estatal1. Da definição pode-se inferir 

que os direitos fundamentais são normas positivas do mais alto nível hierárquico, visto a 

sua função de preservar a dignidade de todo ser humano, tarefa que deve ser o centro e 

fim de toda atividade pública. O caráter principiológico desses direitos deriva da 

estrutura abstrata dos seus enunciados, conforme os ensinamentos do jurista alemão 

Robert Alexy2. Por outro lado, a historicidade dos direitos fundamentais, decorre de 

serem normas positivas, sendo esta característica crucial na sua distinção com os 

direitos humanos, concebidos estes últimos como ontogicamente universais e imutáveis 

no espaço e tempo. Finalmente, os direitos fundamentais são essenciais na determinação 

da legitimidade de um Estado, na medida em que a forma como esses direitos estejam 

previstos, protegidos e promovidos permite definir o grau da democracia vigente nesse 

Estado. 

                                                 
1 LOPES, Ana Maria D´Ávila. Os Direitos Fundamentais como limites ao poder de legislar. Porto 
Alegre: Fabris, 2001. 
2 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madri: Centro de Estudios 
Constitucionais, 1993. 
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Tradicionalmente, os direitos fundamentais têm sido classificados em três 

gerações ou dimensões3 de direitos, levando-se em consideração a época histórica do 

seu surgimento. Nesse sentido, a primeira geração de direitos, que compreende os 

direitos individuais e políticos, surgiu juntamente com a afirmação do individualista e 

abstencionista Estado Liberal de Direito, no final do século XVIII. A segunda geração, 

que abrange os direitos sociais, econômicos e culturais, foi produto das lutas e 

reivindicações sociais que deflagraram o intervencionista Estado Social de Direito, 

consolidado legislativamente na segunda década do século XX. Por último, a terceira 

geração, que abarca os direitos difusos e de solidariedade, está ainda em fase de 

desenvolvimento e ampliação no atual Estado Democrático de Direito.    

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), chamada de “Constituição cidadã”, 

inovou neuralgicamente o ordenamento jurídico brasileiro ao incorporar diversos 

direitos e garantias fundamentais na defesa do ser humano. Direitos estes que não se 

esgotam no seu próprio texto 

Com efeito, o art. 5° §2° estabelece que são direitos fundamentais os que se 

encontram expressos no texto constitucional sem restringir, desse modo, sua existência 

a apenas aos elencados no Título II (“Dos direitos e garantias fundamentais”), 

prevendo-se ainda a possibilidade da existência de direitos fundamentais não expressos 

na Constituição, mas decorrentes dos princípios ou do regime por ela adotado, assim 

como aqueles contidos em tratados internacionais dos quais o Estado brasileiro seja 

parte. 

Constata-se, desse modo, a existência na ordem constitucional de diversos 

direitos fundamentais estando, alguns de eles, dirigidos a proteger de forma geral a 

dignidade humana de todos os brasileiros e estrangeiros (caput do art. 5°), e outros, 

direcionados especificamente a determinados grupos minoritários (mulheres, portadores 

de necessidades especiais, idosos, crianças e adolescentes, etc) citando-se, dentre eles, 

as  comunidades indígenas.  

Com a adoção destes últimos direitos fundamentais, o constituinte buscou 

                                                 
3 Autores há que prefiram o termo “dimensões”, por entender que a tradicional expressão “gerações” pode 
levar ao entendimento de que a palavra geração pode implicar a idéia de substituição, sendo que essa 
classificação dos direitos fundamentais baseia-se no acumulo e não na substituição de direitos. SARLET, 
Ingo W. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1998, p. 51. 
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reverter a situação de injustiça e discriminação à que essas minorias estiveram 

sistematicamente submetidas através da história nacional, garantindo-se a igualdade 

material de todo ser humano e não apenas a formal, própria dos Estados individualistas. 

Os indígenas brasileiros, por exemplo, constituem uma das minorias cujos 

direitos fundamentais foram, e ainda continuam sendo, historicamente limitados e, 

muitas vezes, até negados. Nos inícios da colonização, calcula-se que a população 

indígena era de aproximadamente dez milhões. Hoje, essa população indígena reduziu-

se a 345.000 pessoas, distribuídas em 215 sociedades indígenas (FUNAI, on line). 

Analisando a historiografia brasileira, verifica-se que, desde os remotos tempos 
de colonização, as comunidades indígenas lutaram pela sua sobrevivência o 
que muitas vezes só foi possível em virtude de batalhas sangrentas travadas 
para evitar seu completo extermínio. Quanto aos direitos dos índios, observa-se 
que suas conquistas não ocorreram de forma crescente, pois houve inúmeros 
progressos e retrocessos que se sucederam desordenadamente4. 

 

A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 assegurou direitos e garantias 

especialmente relacionados às condições necessárias para sua vida digna das 

comunidades indígenas, tais como: o direito à preservação da própria cultura (artigos 

255, §1º,  231, caput, 242, §1º da CF/88); o direito à educação na própria língua (artigo 

210, §2º, da CF/88); o direito à posse das suas terras e ao usufruto das riquezas do solo, 

dos rios e dos lagos nelas existentes (artigo 231, caput  e § 2º, da CF/88); à proteção 

direta do Ministério Público na defesa desses direitos e interesses (artigo 232, da 

CF/88).  

 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 
artísticos, nacionais e regionais. 

(...) 

§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem. 

(...) 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. 

                                                 
4 LOPES, Ana Maria D’Ávila. MATTOS, Karine Rodrigues. O direito fundamental dos indígenas à terra: 
uma investigação científica do Brasil Colônia ao Estado Democrático de Direito. Revista de Informação 
Legislativa, v. 43, p. 221-234, Brasília: Senado Federal, 2006, p. 222. 
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§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 
nacional. 

(...) 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. 

(...) 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos do processo. 

(...) 

Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições educacionais 
oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da 
promulgação desta Constituição, que não sejam total ou preponderantemente 
mantidas com recursos públicos. 

§ 1º - O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. 

(...)5. 

 

Não obstante a extensa lista de direitos fundamentais prevista no ordenamento 

jurídico nacional, ainda a situação real das minorias indígenas brasileiras é precária, 

devido à falta da eficácia social dos seus direitos, evidenciando-se a necessidade da 

revisão da aplicabilidade dessas normas. Nesse panorama, é que a teoria do 

Multiculturalismo é proposta neste trabalho como subsídio teórico para a rediscussão 

sobre a efetividade dos direitos fundamentais dos indígenas. 

 

3. O MULTICULTURALISMO E SUAS PROPOSTAS DE DEFESA DAS 

MINORIAS 

O Multiculturalismo é a teoria que defende a valorização da cultura dos diversos 

grupos que compõem a humanidade, que defende que ser diferente não significa ser 

nem melhor nem pior do que ninguém, que é contra a uniformização ou padronização 

do ser humano, que valoriza as minorias e suas especificidades e que entende que o 

mais valioso que tem a humanidade é a sua diversidade. 

Durante séculos, afirmou-se que ser humano “bom” era o homem branco, 
                                                 
5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em: 4 de novembro de 2006. 
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saudável, rico, cristão, heterossexual e alfabetizado. Diferentemente, mulheres, negros, 

indígenas, não cristãos, homossexuais, portadores de necessidades especiais, pobres e 

analfabetos foram, e muitas vezes ainda continuam sendo, considerados seres de 

segunda classe, seres inferiores por não corresponderem aos padrões culturalmente 

impostos pela cultura ocidental. 

O Multiculturalismo vem justamente a questionar essa hierarquização do ser 

humano, propondo o respeito de todas as minorias existentes numa sociedade. 

A definição de minoria depende muito da sociedade e da época histórica em que 

se contextualiza, pois é um conceito intimamente ligado à cultura de cada povo. 

Remillard6 ensina que a história moderna da proteção internacional dos direitos das 

minorias começou nos séculos XVI e XVII, em relação à proteção das minorias 

religiosas. Desse modo, o Tratado de Westphalia de 1648, que declarou o princípio da 

igualdade entre católicos e protestantes, pode ser mencionado como o primeiro 

documento que previu direitos a um grupo minoritário. 

Nos anos seguintes, outros tratados garantindo, especialmente a liberdade 

religiosa, foram surgindo. Contudo, é importante assinalar que em todos esse casos o 

principal objetivo dos tratados era a celebração da paz e não a proteção direta de uma 

determinada minoria. 

Talvez o primeiro momento mais específico de proteção às minorias possa ser 

considerado a Conferência da Paz (Paris 1919) quando expressamente declarou-se a 

igualdade de todos as pessoas perante a lei, a igualdade dos direitos civis e políticos, a 

igualdade de trato e a segurança das minorias. 

Cabe, sem dúvida, á Sociedade das Nações o mérito de ter sido a primeira 

organização internacional de buscar a proteção universal dos direitos de todas as 

pessoas. 

A partir daí, o grande salto foi dado apenas em 1966 com o Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos, onde no art. 27 estabelece-se a proteção das minorias 

étnicas, lingüísticas e religiosas.  A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948 não continha nenhuma menção expressa sobre esse tipo de direitos. 
                                                 
6 REMILLARD, Gil. Introduction. In: Les droits des minorités. Atas da II Conferência Internacional de 
Direito Constitucional. Quebec, 5 – 8 março 1986, p. 14 
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A demora na regulação de tão vital tema pode ter sido conseqüência  da 

dificuldade em definir o que entende por minoria. Capotorti, membro especial da sub-

comissão da ONU destaca a existência de dois tipos de critérios para definir as 

minorias: 

Critérios objetivos: 

- A existência no interior da população de um Estado de um grupo de pessoas 

com características étnicas, religiosas ou lingüísticas diferentes ou distintas 

do resto da população; 

- Diferença numérica inferior ao resto da população; 

- Posição não dominante desse grupo minoritário. 

Critério subjetivo: 

- Desejo das minorias de preservar os elementos particulares que os 

caracterizam, ou seja, a vontade comum de todo o grupo de conservar seus rasgos 

distintivos; 

Em função desses critérios, Capotorti define as minorias como:  

“un groupe numériquement inferieur au resto de la population d´un Etat, en 
position non dominante, dont les membres – ressortissants de l´Etat – 
possedent du point de veu ethnique, religieux ou linguistique, des 
caracteristiques qui different de celles du reste de la populatioon et 
manifestent même de façon implicite un sentiment de solidarité, á l´effect de 
preserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue”7

 

No entanto, com a finalidade de evitar confusões, deve-se, inicialmente, chamar 

a atenção para o fato de que o elemento numérico não é essencial para a definição de 

uma minoria. Assim, na África do Sul, no tempo do apartheid, a minoria era constituída 

pela população negra, que era numericamente superior à população branca, mas era esta 

a que detinha o poder. Nesse sentido, o que é essencial para definir uma minoria é a 

situação de  exclusão social em que seus membros se encontram8. 

Tradicionalmente, apenas foram consideradas minorias, os grupos com 

                                                 
7 Apud. REMILLARD, G. op. cit. p. 14. 
8 WUCHER, Gabi. Minorias. Proteção Internacional em prol da democracia. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2000, p. 46. 
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características étnicas, religiosas ou lingüísticas diferentes ao grupo hegemônico da 

sociedade9. Hoje, contudo, o conceito de minoria tem-se ampliado. Assim, nas palavras 

de Andrea Semprini: 

“Uma segunda interpretação do multiculturalismo privilegia sua dimensão 
especificamente cultural. Ela concentra sua atenção sobre as reivindicações de 
grupos que não têm necessariamente uma base ‘objetivamente’ étnica, política 
ou nacional. Eles são movimentos sociais estruturados em torno de um sistema 
de valores comuns, de um estilo de vida homogêneo, de um sentimento de 
identidade ou pertença coletivos, ou mesmo de uma experiência de 
marginalização. Com freqüência é esse sentimento de exclusão que leva os 
indivíduos a se reconhecerem, ao contrário, como possuidores de valores 
comuns e a se perceberem como um grupo à parte”. 10

 

Além das controvérsias na doutrina a respeito da própria definição de minorias, 

discute-se, ainda, a respeito de quais seriam os direitos especialmente garantidos aos 

grupos minoritários. Nesse âmbito, a contribuição do canadense Will Kymlicka11 tem 

sido notável. 

Previamente à fixação de direitos especiais, o autor canadense distingue dois 

modelos de Estados multiculturais12: 

a) o Estado multiétnico: correspondente ao Estado onde convive mais de uma 

nação produto de um processo de imigração como, por exemplo, os Estados Unidos, 

Canadá e Austrália. Os imigrantes não ocupam terras natais. No entanto, podem se 

tornar grupos considerados minoritários, com a condição de que se estabeleçam 

conjuntamente e obtenham competências de auto-governo. 

O grande desafio dos chamados “estados multiétnicos” é garantir que os 

imigrantes possam ter acesso aos direitos de participação política, visto que o maior 

problema existente em muitos estados é que o exercício da cidadania depende da 

nacionalidade. Critério que hoje vislumbra-se como inadequado, haja vista o alto grau 

de mobilidade das pessoas no mundo globalizado. Assim, os estados europeus não são 

mais estados exclusivamente de emigração, pois muitos deles apresentam um 

                                                 
9 ONU. Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias 
nacionais étnicas, religiosas e lingüísticas, de 18 de dezembro de 1992. ONU. Instrumentos 
internacionais de direitos humanos. Disponível em: http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm. 
Acesso em: 4 de novembro de 2006. 
10 SEMPRINI, Andréa. Multiculturalismo. Bauru: EDUSC, 1999, p. 44. 
11 KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós, 1996. 
12 KYMLICKA, W. op. cit. p. 14. 
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significativo número de imigrantes. A impossibilidade do acesso à condição de nacional 

dos imigrantes é extremamente grave, na medida em que esse fato provoca a exclusão 

do exercício da cidadania, o que, pela sua vez, decorre na limitação e, até negação, de 

muitos direitos fundamentais13.  

b) o Estado multinacional: no qual co-existem mais de uma nação devido a um 

processo de convivência involuntária (invasão, conquista ou cessão) ou voluntária 

(formação de uma federação) de diferentes povos. As minorias deste tipo de estados são 

basicamente nações que existiam originariamente no território do estado, passando a 

conviver com outras nações que chegaram posteriormente, como é o caso dos indígenas 

canadenses ou dos indígenas brasileiros. 

Durante muito tempo os estados americanos, e outros tradicionalmente 

considerados estados de imigração como a Austrália, ignoraram os direitos das suas 

nações originárias, fundados na errônea e lamentável concepção de que essas nações 

“não tinham cultura” ou “eram  de cultura inferior”, em relação à cultura ocidental.   

Kymlicka dirige sua teoria, precisamente, a estes grupos minoritários, as nações 

originárias, consoante com a definição tradicional de minoria da ONU, que apenas 

reconhece como minorias os grupos nacionais com especiais características étnicas, 

lingüísticas ou religiosas. Dessa maneira, Kymlicka dedica sua Teoria do 

Multiculturalismo para a defesa das culturas minoritárias entendidas apenas como 

nações ou povos. O autor canadense, contudo, afirma não desconhecer a existência nem 

a importância de outros grupos minoritários, como as mulheres, homossexuais, idosos, 

etc. mas preferiu centralizar sua teoria nos estudos das minorias entendidas como 

nações14. Limitação que não prejudica a importância da repercussão das suas propostas 

na defesa das minorias em geral. 

Assim, Kymlicka propõe o reconhecimento dos seguintes três tipos de direitos 

especialmente destinados a garantir a proteção das minorias e sua inclusão na 

                                                 
13 Cf. ELBAZ, MIkhaël. HELLY, Denise. Globalización, ciudadanía y multiculturalismo. Granada: 
Maristán, 2002, pp. 9-44. 
14 Kymlicka (1996:35) reconhece a extrema abrangência do termo cultura, podendo este aludir tanto a um 
grupo com diferentes costumes (“cultura gay”), a um tipo de civilização (“civilização ocidental”), ou 
remeter à idéia de nação ou povo, sendo justamente esta última acepção a utilizada pelo autor canadense, 
seguindo a corrente instaurada pelo Pacto de Direitos Individuais e Políticos de 1996, que apenas 
reconhece como minoria os grupos lingüísticos, étnicos ou religiosos minoritários, sem que isso 
signifique desconhecer a importância das outras acepções.  
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sociedade: 

a) Direitos de auto-governo: a maioria das nações minoritárias têm 

recorrentemente reivindicado o direito a alguma forma de autonomia política ou de 

jurisdição territorial. Direito este que está previsto na Carta das Nações Unidas de 1945, 

no artigo 1º15, onde se estabelece o direito de autodeterminação dos povos. O grande 

problema tem sido a delimitação do significado do termo “povo”, visto que 

tradicionalmente esse direito não tem sido aplicado às minorias nacionais internas (ou 

minorias originárias, como os indígenas), mas apenas às colônias de ultramar (“tese da 

água salgada”). Essa limitação mencionada por Kymlicka tem provocado a negação de 

qualquer direito de auto-governo às nações originárias dos estados multinacionais, 

situação que deve ser revertida;  

b) Direitos especiais de representação: direitos que visam garantir a participação 

das minorias historicamente excluídas do processo político, através de, por exemplo, as 

ações afirmativas, como poderia ser citada a norma prevista no §3º do art. 10 da Lei 

9504/07 que prevê que, do número de vagas legais para as eleições, cada partido ou 

coligação deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento 

para candidaturas de cada sexo16. 

c) Direitos poliétnicos: dirigidos a fomentar a integração das minorias na 

sociedade, denominados assim porque  "tienen como objetivo ayudar a los grupos 

étnicos y a las minorías religiosas a que expresen su particularidad y su orgullo 

cultural sin que ello obstaculice su éxito en las instituciones económicas y políticas de 

la sociedad dominante”17. 

Esses três grupos de direitos especiais são propostos por Kymlicka com o 

objetivo de contribuir para a mudança da situação de injustiça e desigualdade em que as 

minorias se encontram. São direitos concebidos para salvaguardar a riqueza da 

diversidade cultural humana e que a teoria dos Direitos Humanos, devido ao seu caráter 

                                                 
15 ONU. Instrumentos internacionais de direitos humanos. Disponível em: 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm. Acesso em: 4 de novembro de 2006. 
16 Cf. LOPES, Ana Maria D’Ávila. A participação política das minorias no Estado Democrático de 
Direito. In: Martonio Mont'Alverne Barreto Lima; Paulo Antonio de Menezes Albuquerque. (Org.). 
Democracia, Direito e Política: estudos internacionais em homenagem a Friedrich Müller. Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2006, v. 1, p. 83-96. 
17  KYMLICKA, W. op. cit. p. 53. 



 11

ontologicamente universalista, tem ignorado. 

De qualquer forma, Kymlicka não entende que exista um conflito entre a teoria 

do Multiculturalismo e a dos Direitos Humanos, mas considera que as duas teorias se 

complementam, na busca pela defesa da dignidade de todo ser humano. 

É verdade que, como acontece com toda teoria, a do Multiculturalismo não é 

isenta de críticas. Autores há que afirmam seu caráter de divisor da sociedade, e que em 

lugar de lutar pela evolução e o desenvolvimento de todos os seres humanos, e a 

conseqüente  superação das diferenças econômicas que são as que realmente excluem as 

pessoas do exercício dos direitos, está defendendo a separação da sociedade e a 

manutenção das classes sociais, assim como a criação de guetos. 

Esclarece-se que o Multiculturalismo não proclama a imutabilidade dos povos, 

apenas defende que cada povo deve construir seu próprio caminho e ser o real 

protragonista da sua própria história, porque somente assim os valores dessa sociedade 

serão respeitados. 

Outros se alarmam perante a possibilidade de ter que aceitar como válidos 

padrões culturais tão diferentes aos próprios. Será que para o Multilculturalismo todo 

costume deve ser aceito em função do respeito  à diversidade cultural? Será que 

passivamente devemos aceitar que, em outras partes do mundo, as mulheres tenham que 

usar véu e não possam estudar, trabalhar e nem sequer escolher seus próprios maridos? 

A indignação que provoca ter que aceitar o que se considera como uma violação 

dos direitos de outros seres humanos, em nome do respeito à diversidade cultural e a 

autodeterminação dos povos é, sem dúvida, válida. Seria, no entanto, muito mais válida, 

se também as injustiças e desigualdades que acontecem à nossa frente nos provocassem 

igual nível de indignação. Prefere-se protestar pela violação dos direitos das mulheres 

muçulmanas do que pelas mulheres brasileiras, prefere-se protestar pela falta de 

democracia no Iraque do que lutar por garantir o exercício efetivo dos direitos das 

nossas minorias. 

O risco da relativização dos valores é outra acusação levantada contra o 

Multilculturalismo, mas, será que existem  valores absolutos? Pela sua própria 

definição, os valores não têm caráter absoluto. Os que levantam esta crítica são os 

mesmos que querem impor seus próprios valores como  inquestionavelmente superiores, 
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universais e imutáveis no tempo e no espaço.     

O Multiculturalismo não defende a violação de nenhum direito humano, pelo 

contrário, luta para que todo povo seja consciente da sua própria história e tenha 

orgulho de seus valores, porque somente dessa forma, assumirá a responsabilidade que 

lhe toca pela violação dos direitos dos seus membros. Somente um povo que se 

reconhece como tal, pode assumir o seu êxito ou seu fracasso como próprio. 

 

4. CONCLUSÕES 

 As principais conclusões foram:  a) através da evolução histórica do Estado 

brasileiro, os indígenas tiveram seus direitos fundamentais sistematicamente ignorados 

e violados; b) a Constituição Federal de 1988 inovou o ordenamento jurídico brasileiro 

ao prever, expressamente, diversos direitos a minorias, como, por exemplo, aos 

indígenas; c) além da legislação constitucional, vigoram, no sistema jurídico nacional, 

normas infraconstitucionais que visam incrementar o  rol dos direitos dos indígenas, 

assim como buscam promover sua efetividade sem, contudo, ter ainda alcançado um 

concreto êxito; d) a Teoria do Multiculturalismo de Kymlicka constitui uma importante 

base teórica para mudança dessa situação de injustiça e desigualdade, visto apresentar 

propostas concretas para o resgate do pleno exercício dos direitos fundamentais das 

minorias indígenas; e) Kymlicka propõe o estabelecimento de três direitos especiais 

para as minorias: direito ao auto-governo, direitos especiais de representação e direitos 

poliétnicos, visando, assim, reverter essa situação de desigualdade e exclusão.  

Os indígenas estiveram, durante séculos, privados do exercício dos seus direitos 

fundamentais. Restringir ou negar um direito fundamental é violar a dignidade de um 

ser humano, situação totalmente inaceitável no Estado Democrático de Direito brasileiro 
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