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RESUMO

A política internacional de direitos humanos reflete a forma como o poder está distribuído e balanceado no mundo, indicando uma intrínseca 
relação entre os direitos humanos e o poder no sistema internacional e o uso indevido desse poder. A partir dessa compreensão, é possível 
delinear uma análise sobre como o Sul incide na agenda de direitos humanos internacional, objetivando minimizar a (hiper) politização praticada 
pelo Norte. Parte-se do pressuposto de que os países do Sul, imersos em uma multiplicidade de valores e questões distintos daqueles que 
concernem aos países no Norte, buscariam propagar uma visão contra-hegemônica dos direitos humanos, revisando as regras universais 
hegemônicas e discutindo a politização existente no âmbito internacional, em resistência à visão hegemônica do Norte. As dinâmicas dessa 
"contra-hegemonia" do Sul serão refletidas a partir de três perspectivas do Sul: a sul-americana, a africana e a islâmica. O presente artigo busca 
então discutir sobre a contribuição das perspectivas sobre os direitos humanos oriundas do Sul e, a partir delas, analisar sua contribuição para 
uma possibilidade de construção de uma contra-hegemonia à universalidade do Norte, a qual se caracteriza pela centralidade nos direitos civis e 
na politização que blinda politicamente as violações de seus parceiros políticos. Para tanto, utilizando aspectos da teoria crítica de Robert Cox 
(2007) para as relações internacionais e do cosmopolitismo oriundo da perspectiva cosmopolita multicultural dos direitos humanos (teoricamente 
menos eurocêntrica), como visto em Boaventura de Sousa Santos (2004), realizou-se uma análise teórico-bibliográfica para promover tal debate. 
O artigo inicia assinalando como a universalidade liberal-ocidental se fez hegemônica na construção conceitual dos direitos humanos, com os 
países do Norte exercendo seu poder na esfera internacional. Dando continuidade à problematização da universalidade do Norte, a questão da 
politização é detalhada para demonstrar a relação entre os direitos humanos e a esfera de poder, dando margem para o posicionamento crítico 
dos países do Sul. Em seguida, aborda-se algumas contribuições das perspectivas do Sul sobre os direitos humanos, procedendo com a reflexão a 
respeito da universalidade dos direitos humanos e a consideração de elementos complementares a ela. Por fim, busca-se deduzir se a 
contribuição que o Sul tem a dar para o debate político dos direitos humanos no âmbito internacional consiste de fato em um movimento contra-
hegemônico ao universalismo do Norte.
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