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Resumo:
Este artigo procura examinar os efeitos das condições con-
temporâneas de “encolhimento do mundo” na redefinição 
do lugar das diferenças nas sociedades pós-nacionais. A 
coexistência de práticas culturais discrepantes em um 
mesmo marco legal passou a exigir novas modalidades de 
gerenciamento e de partilha do espaço político. Com o de-
clínio do relativismo cultural como doutrina política per-
suasiva, e o avanço das reivindicações multiculturais, 
intelectuais, juristas e governantes se colocaram o proble-
ma teórico e político da redefinição do lugar das diferen-
ças no interior das nações. Propomo-nos neste ensaio 
contribuir para o avanço da reflexão sobre os novos mo-
delos de gerenciamento e partilha do espaço político de-
senvolvendo dois principais argumentos: a) as identidades 
são construídas discursivamente e dependem de um tra-
balho de mediação cultural; b) as configurações das de-
mandas multiculturais dependem das particularidades 
históricas de formação dos Estados nacionais e de sua con-
trapartida, as configurações particulares do espaço público.

Abstract:
This article seeks to examine how the new global contem-
porary conditions lead to the redefinition of differences 
in post-national societies. The coexistence of disparate 
cultural practices in a single legal framework requires new 
ways of managing and sharing political space. With the 
decline of cultural relativism as a persuasive political doc-
trine, and the advancement of multicultural claims, intel-
lectuals, lawyers and Government officials had the 
political and theoretical problem of resetting the place of 
differences within Nations. We propose in this essay to 
examine the new models of political management and 
sharing of space developing two main arguments: a) iden-
tities are discoursively constructed, and they depend con-
sequently on a cultural mediation work; b) multicultural 
demands depend on the historical peculiarities of forma-
tion of national States and its counterpart, the particular 
settings of public space.
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