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O livro de Lorenzo Macagno, O dilema multi-
cultural, é um convite ao debate acadêmico e político 
sobre alguns impasses que envolvem a discussão sobre 
diferenças étnicas e nacionais nas heterogêneas socie-
dades contemporâneas. Trata-se de uma síntese cria-
tiva de um longo percurso de investigação – especial-
mente em Moçambique, Portugal e Brasil –, em que 
o tema do multiculturalismo constituiu, de maneira 
central ou tangencial, o horizonte de preocupação 
acadêmica. Como justifica o autor, não se trata, por-
tanto, de uma reunião de textos escritos, mas de uma 
reescrita baseada no problema central em torno dos 
paradoxos do multiculturalismo e do lugar da própria 
antropologia no campo minado da diversidade, da 
identidade e da diferença política e cultural. 

O dilema multicultural é, sobretudo, um proble-
ma político que diz respeito à própria forma de orga-
nização do Estado nacional moderno e a necessidade 
de “intervir e legislar” em nome do reconhecimento 
da diferença no interior das fronteiras nacionais. A 
imaginação nacional, pelo menos desde o final do 
século XIX, estabeleceu-se a partir do isomorfismo 
entre Estado, nação, povo e território. Neste modelo, 
a diferença interna ao território nacional deveria ser 
assimilada, expulsa ou, nos casos mais extremos, exter-
minada em nome da construção homogênea da nação 
(Gellner, 1996). É justamente depois dessas soluções 
mais extremadas, como no caso do Holocausto na Se-
gunda Guerra Mundial, ou dos processos de descolo-
nização na Ásia e na África, que a pauta da diferença 
cultural no interior das nações passa ser repensada e 
paulatinamente reconhecida.

Nas últimas décadas, as políticas multiculturais 
alimentam-se de uma gramática conceitual advinda 
do próprio campo da antropologia e outras ciências 
sociais. Com o advento dos estudos culturais e do 
multiculturalismo, a antropologia perdeu o mono-
pólio da reflexão legítima sobre o conceito de cul-
tura, que atualmente circula em um campo reflexi-

vo de debate público em torno das reivindicações e 
das políticas multiculturais. Os antropólogos são, 
por sua vez, interpelados a se posicionarem diante 
do feitiço que se virou contra os feiticeiros, ou seja, 
diante das visões essencialistas de conceitos de ma-
triz antropológica apropriados pelos grupos sociais 
e agências de Estado, produzindo desentendimen-
tos, equívocos, entre outras significações. Como 
afirma o autor, “o desafio do dilema multicultural 
consiste, também, em ter de lidar com um objeto 
que reflete acerca da sua própria condição (multi)
cultural” (p. 39). Esse lugar reflexivo, crítico e, por 
vezes, colaborativo da antropologia no debate e na 
agenda política multicultural é, sem dúvida, um 
dos pontos relevantes deste livro. 

Lorenzo Macagno também apresenta uma críti-
ca à noção de “reconhecimento” que permeia o deba-
te multicultural, especialmente no campo da filoso-
fia política nos Estados Unidos. O “falso problema” 
do reconhecimento parte de uma visão normativa de  
uma sociedade democrática fundada em noções  
de confiança, contrato, consenso e virtudes públicas. 
Ao problematizar essa carga valorativa, o autor pôde 
estender essa noção para o amplo campo observável 
das interações sociais, em que estão presentes formas 
sociais variadas de hospitalidade e hostilidade, coo-
peração e conflito, adulação e traição. Nesse sentido, 
podemos reconhecer tanto um “amigo” como um 
“inimigo”, além de saber que um “amigo” pode se 
tornar “inimigo” e vice-versa no jogo das relações so-
ciais. Um dos aspectos inovadores da discussão sobre 
reconhecimento, que merece desdobramentos futu-
ros, diz respeito justamente ao “perturbador proble-
ma da traição” (p. 176). A defesa de uma abordagem 
empírica das microrrelações de reconhecimento pos-
sibilitaria ainda introduzir o problema da guerra e do 
conflito social no debate da antropologia do político, 
problematizando as visões centradas em mediações 
culturais e negociações políticas (Montero, Arruti e 
Pompa, 2012; Macagno, 2014). 

O livro é composto por uma apresentação de Pe-
ter Fry, um prefácio de Michel Cahen, introdução, seis 
capítulos, conclusão e uma nota sobre os capítulos.

Na introdução, Lorenzo Macagno discorre so-
bre o “terreno pantanoso e movediço” dos dilemas 
e caminhos do multiculturalismo e o desafio da an-
tropologia diante de um objeto que fala e pensa a 
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cultura. O dilema fundamental desta arena política 
multicultural se estabelece entre os esforços políti-
cos de construir e reconhecer uma “cultura pública” 
em comum que não elimine as diferenças e as ten-
tações étnicas que as reforçam e que podem apagar 
uma “comunicação mínima” entre esses mundos 
políticos e culturais distintos. 

Os dois primeiros capítulos são dedicados a 
pensar as genealogias do discurso racista e as et-
nogenealogias do nacionalismo como elementos 
centrais e opostos à narrativa multicultural. A “so-
lução” multicultural é uma resposta possível aos 
problemas do racismo e do nacionalismo no con-
texto dos Estados nacionais. Esses dois fenômenos 
modernos, algumas vezes entrelaçados, produzem 
a ideia da diferença que deve ser rechaçada (racis-
mo) ou assimilada (nacionalismo cívico-territorial) 
em nome da manutenção do exclusivismo étnico 
ou da ilusão de uma identidade nacional homogê-
nea. Nesse sentido, o multiculturalismo só pode 
ser compreendido no campo relacional de disputa 
política e simbólica, onde as práticas de respeito e 
tolerância ao “outro” e o reconhecimento da dife-
rença podem ser reivindicadas por grupos histori-
camente discriminados e não reconhecidos no inte-
rior e nas margens dos Estados nacionais. 

“Genealogias do racismo”, primeiro capítulo, 
enfatiza as dimensões histórica, particular e mitológi-
ca do discurso racista e suas implicações nas práticas 
sociais em um diálogo crítico com Foucault e com 
alguns clássicos da antropologia. Nessa perspectiva, 
o discurso racista é produto inicial das relações de 
poder entre as classes sociais no contexto das monar-
quias europeias do século XVIII. A nobreza em de- 
cadência recorre às ideias de “pureza de sangue” e 
descendência para se contrapor ao rei e ao povo. As 
lutas de classes transmutam-se em “guerras de raças” 
e alimentam os exclusivismos étnicos e nacionais. A 
partir da segunda metade do século XVIII, ocorre 
um deslocamento da “guerra de raças” para o racis-
mo. Tal mudança é produto de uma nova forma de 
poder que incide sobre a administração política do 
homem-espécie, ou seja, um biopoder que adminis-
tra a vida da população em seu movimento de “nas-
cimento, morte, produção, enfermidade” (p. 58). 

No segundo capítulo, “As ilusões da nação”, 
o autor empreende uma reflexão sobre o par imi-

gração/emigração com uma porta privilegiada para 
pensar os fenômenos da soberania, da cidadania e 
do próprio multiculturalismo. De acordo com ele, 
“o desafio é pensar a ‘estabilidade’ da nação a partir 
da ‘instabilidade’ da imigração” (p. 65). A imigra-
ção produz o permanente confronto entre o nacio-
nal e não nacional. É um “delator involuntário” 
que desestabiliza as crenças profundas e persistentes 
da nação como se fosse “uma grande família” ligada 
a laços de descendência e origem que se perdem no 
tempo imemoriável. Os mecanismos cotidianos de 
busca por cidadania e nacionalidade dos imigrantes 
nos países de destino revelam todos os dispositivos 
arbitrários que estão na base de constituição dos 
Estados nacionais modernos, sejam os mais centra-
dos em uma ideia cívico-territorial ou aqueles mais 
ligados a elementos étnicos e linguísticos.

O capítulo “Pós-modernismo ao multicultu-
ralismo” trata das conexões entre as correntes pós-
-modernas de produção do conhecimento e o debate 
acadêmico e político em torno do multiculturalis-
mo. Na discussão sobre modernidade e pós-moder-
nidade, os autores nomeados como pós-modernos 
passaram a criticar com mais vigor os metarrelatos 
legitimadores, enfatizando as micronarrativas e a 
produção do conhecimento mais “dialógico”, “poli-
fônico” e “multivocal”. Essa perspectiva tem afinida- 
de com o debate multicultural centrado em políticas de  
reconhecimento de direitos, memórias e narrativas 
históricas de grupos específicos.

Em “As peripécias do multiculturalismo”, Ma-
cagno apresenta a heterogeneidade de concepções, 
práticas e contextos da agenda multicultural. Pri-
meiramente contextualiza as políticas multiculturais 
dos casos paradigmáticos – Canadá, Estados Unidos,  
Suécia e Austrália–, que passaram a ser implemen-
tadas sobretudo a partir da década de 1970. Em 
seguida, aborda de maneira breve o debate do mul-
ticulturalismo e do interculturalismo na América 
Latina, além de discutir a especificidade da agenda 
multicultural na Índia e a excepcionalidade do mul-
ticulturalismo português fundamentado nas atuais 
políticas migratórias em Portugal. Por fim, os aten- 
tados de 11 de setembro de 2001 são um ponto de 
inflexão nesse contexto, com o aumento da “isla-
mofobia” e a crítica conservadora às políticas mul-
ticulturais. O autor conclui o capítulo apontando 
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que o desafio atual do multiculturalismo é ultrapas-
sar a polaridade entre as ideias “iguais, mas separa-
dos” e “juntos, mas hierarquizados”. Para além da 
tolerância e do reconhecimento da diversidade, é 
preciso enfrentar o problema da desigualdade social 
dos grupos étnicos e nacionais.

O quinto capitulo, “O triculturalismo da na-
ção”, discute a particularidade do “multiculturalis-
mo à brasileira”, implementado a partir da segunda 
metade da década de 1990 com base em políticas 
de ações afirmativas. Segundo Macagno, estas me-
didas reparadoras não foram capazes de descons-
truir a narrativa nacional da “fábula das três raças” 
(branco, negro, indígena) e do “mito da democra-
cia racial”. O autor distancia-se tanto dos críticos 
que consideram essas políticas como uma forma 
de “racialização” de uma sociedade profundamen-
te híbrida e mestiça, como daqueles que as perce-
bem como uma forma de combate ao mito ou à 
ideologia da democracia racial. Para ele, essas ações 
podem, de fato, contribuir “para que a democracia 
brasileira se torne cada vez mais ‘racial’” (p. 234), 
mas, ao mesmo tempo, continuam operando como 
um mito nacional persistente.

No sexto e último capítulo, “Multiculturalismo 
na África?”, Macagno se debruça etnograficamente 
sobre a experiência concreta e heterogênea dos “as-
similados” em Moçambique para pensar a realidade 
desse país no contexto do fim da guerra civil nor-
teado pelo embate entre a Frente de Libertação de  
Moçambique (Frelimo) e a Resistência Nacional Mo- 
çambicana (Renamo) e do início de uma democracia 
pluripartidária na década de 1990. A discussão so-
bre a multietnicidade, as autoridades tradicionais e 
as incipientes políticas educacionais de bilinguismo 
nesse novo contexto é permeada pelas memórias e 
fantasmas do passado colonial recente e pelos con-
flitos pós-independência entre a visão homogênea 
da “nação socialista” centrada no “novo homem” do 
governo liderado pela Frelimo e as concepções mais 
regionalistas e tribalistas que se aproximam do grupo 
opositor. Nesse sentido, as próprias políticas “mul-
ticulturais” do presente são muitas vezes encaradas 
por membros do governo e setores sociais como uma 
ameaça de retorno ao “tribalismo”. 

Em linhas gerais, Macagno busca se afastar 
de visões dicotômicas sobre o dilema multicultu-

ral, como as polaridades ora condenatórias, que 
consideram a linguagem multicultural a reafirma-
ção de “muralhas étnicas”, ora celebratórias, que 
imaginam essas políticas como a fórmula ideal de 
integração, reconhecimento e construção de uma 
cultura pública compartilhada. Nas lutas concretas 
em torno dos usos políticos da “cultura”, da “etnia”, 
da “raça”, da “língua” etc., os antropólogos têm um 
importante papel reflexivo acerca das dinâmicas so-
ciais, pois são capazes de pensar criticamente a re-
lação e circulação entre a produção antropológica, 
a militância política multicultural e os agentes de 
Estado que administram as políticas de diversidade, 
vislumbrando os riscos dos excessos de “hibridez” e 
de “pureza” nas visões apologéticas do orgulho “lu-
sotropicalista” ou “étnico”.

Por fim, o autor conclui que não cabe à teoria 
antropológica resolver os dilemas do multicultura-
lismo. Eles são parte de um campo social mais am-
plo de disputas materiais, políticas e simbólicas do 
mundo contemporâneo: “o dilema multicultural 
poderá ser resolvido nos mais variados terrenos, mas 
nunca no relatório de pesquisa, no artigo científico, 
na reunião acadêmica, no livro” (p. 270). Mas o que 
concerniria à teoria antropológica? Talvez construir 
caminhos, rodeios e atalhos reflexivos em direção à 
compreensão de algo relevante do mundo contem-
porâneo e do próprio lugar da antropologia diante 
dos dilemas e dos paradoxos da modernidade.

Em termos analíticos, os quatro primeiros 
capítulos abordam elementos do debate teórico 
nos campos da filosofia e das ciências sociais (es-
pecialmente da antropologia) ligado a temas como 
racismo/etnocentrismo, nação/migração, moderni-
dade/pós-modernidade e reconhecimento/cultura. 
A discussão teórica e histórica de cada capítulo é 
parte da estratégia de pensar o multiculturalismo 
para além de uma agenda política e também como 
um problema teórico que dialoga diretamente com 
o conjunto de debates acadêmicos e políticos. Os 
dois últimos capítulos são mobilizados para dis-
cutir a questão tratada por Ernest Renan em sua 
conferência na Sorbonne em 1882: “O que é uma 
nação?” Examinam-se aqui as especificidades das 
memórias e dos esquecimentos, da unidade e da 
diferença, dos consensos e das disputas cotidianas 
de duas nações com passado colonial – Brasil e Mo-
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çambique –, o que faz uma ponte com o debate 
teórico do segundo capítulo. Entretanto, tendo em 
mente as agendas multiculturais contemporâneas, 
as narrativas históricas e mitológicas de ambas as 
nações não contemplam o tema da imigração, con-
siderado relevante para pensar a nação e entender 
certas experiências nacionais multiculturais. Prova-
velmente, o silêncio no debate político em torno da 
relação entre multiculturalismo e imigração nesses 
países revele algo importante a ser investigado. 

O debate teórico arquitetado ao longo do livro 
é rico em possibilidades analíticas e desdobramentos 
reflexivos, suscitando questões a serem aprofundadas. 
Creio que a discussão sobre as diferenças e as seme-
lhanças entre multiculturalismo e interculturalismo 
deveria ter sido mais contemplada, assim como a 
compreensão a respeito dos Estados plurinacionais 
da Bolívia (Schavelzon, 2014) e do Equador (Walsh, 
2009). Além disso, o debate teórico sobre coloniali-
dade, modernidade e interculturalidade na Améri-
ca Latina (Escobar, 2003; Walsh, 2012) poderia ter 
sido abordado, sobretudo quando o autor examina 
questões específicas do interculturalismo. Isso poderia 
lançar luz sobre a relação entre colonialidade e classifi-
cação racial (Quijano, 2005), o que possibilitaria pro-
blematizar os mecanismos históricos da persistência 
da “raça” em nações que, no passado, foram colônias.
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