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RESUMO

O artigo proposto consiste na apresentação do referencial teórico da pesquisa de pós-doutorado que investiga a influência da cultura na 
elaboração da normativa internacional dos direitos humanos. Objetiva-se apresentar a reflexão teórica sobre o papel da cultura na construção das 
concepções sobre os direitos humanos, ocasionando a questão de como lidar com a controvérsia entre universalismo e particularismo na 
construção de uma percepção cosmopolita/multicultural sobre os direitos humanos na sociedade internacional contemporânea.  Entendendo-se 
a cultura como um sistema de valores coletivos, de comunicação e de identidade coletiva, se compreende também sua importância na 
constituição das estruturas políticas, nas formulações e decisões políticas (BRAILLARD; DJALILI, 1988). Essa perspectiva considera a cultura como 
um poderoso fator impactante na elaboração de políticas, inclusive no âmbito internacional, podendo ser um elemento de aproximação, ou 
conflito, entre os Estados (SUPPO; LESSA, 2007). Considerando a hegemonia da cultura liberal ocidental, na formulação das diretrizes 
internacionais dos direitos humanos, a mesma moldou (em grande parte) os princípios dos direitos humanos ditos universais elevando-os ao 
patamar internacional, sobrepujando os demais valores heterogêneos, oriundos de sistemas de valores, de culturas diferentes e resultando então 
em divergências político-ideológicas. A isso, Santos (2004) destaca que a questão da universalidade dos direitos humanos em si é uma questão 
particular, específica da cultura ocidental, pois todas as culturas tendem a considerar os seus valores máximos como sendo os mais abrangentes 
ou ideais, mas somente a cultura ocidental tende a formulá-los como universais (SANTOS, 2004). Por sua vez, “ao contrário da sociedade 
internacional cristã dos séculos XVI e XVII, ou da sociedade internacional europeia dos séculos XVIII e XIX, a sociedade internacional global não se 
baseia em uma cultura ou civilização comum” (BULL, 2002).  Assim, apresenta-se a questão: de que universalidade se fala ao evocar o conceito de 
direitos humanos? Da universalidade concebida por meio do processo globalizante do liberalismo, que elevou os direitos humanos ao status de 
universal? Ou de uma universalidade constituída por uma adaptação das diferentes culturas que constituem a “ordem internacional”?  Guiado 
pelo questionamento sobre a possibilidade de uma sociedade internacional ligada à perspectiva da cultura cosmopolita, na qual haveria não uma, 
mas um conjunto de concepções e sistema de valores a respeito dos direitos humanos, o artigo aqui proposto apresentará a problematização do 
universalismo e os fundamentos do ideário cosmopolita a respeito da congruência entre as diversas percepções sobre os direitos humanos na 
esfera internacional, algo que Donnelly (2013) conceitua como sendo “um consenso coincidente” ou uma universalidade consensual sobreposta, e 
sua transposição ao nível institucional internacional, principalmente no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.  Dessa forma, 
apresenta-se a questão de como lidar com a controvérsia entre universalismo e particularismo dos direitos humanos na sociedade internacional 
contemporânea e multicultural. Haveria um problema na aplicabilidade do universalismo do ideário liberal ou a complexidade da particularização 
desconstruiria essa universalidade dos direitos humanos? O artigo, por meio de discussão teórica e estando orientado pelos pensamentos 
políticos do ideário cosmopolita/multiculturalista e da teoria crítica em relação ao universalismo ocidental no campo dos direitos humanos, 
juntamente com análise da vertente da Sociedade Internacional (ou Escola Inglesa), busca discutir tal problematização e como a cultura influência 
na construção (ou desconstrução) do ideário universal dos direitos humanos na sociedade internacional contemporânea.

Gestão e Negócios

Relações Internacionais
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


