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RESUMO

O presente estudo busca analisar a seguinte questão: no contexto de uma
sociedade global multicultural, os direitos humanos universais constituiriam um
imperativo categórico, vinculando Estados e particulares e beneficiado a todos os seres
humanos, independentemente das particularidades culturais? A proposta consiste em
investigar o tema da universalidade dos direitos humanos a partir da utilização de
argumentos teóricos, extraídos do plano de fundamentação filosófica, e de
considerações baseadas na prática, especialmente as vivenciadas no campo operacional
dessa categoria especial de direitos, relativa à política, à criação e à aplicação do direito
positivo. Parte-se da premissa de que teoria e prática são complementares, pois a
história comprova que o desenvolvimento das políticas nacionais e internacionais de
proteção jamais prescindiram da reflexão crítica acerca da teoria dos direitos humanos,
sobretudo no que diz respeito à deliberação quanto aos seus fundamentos filosóficos.
Foi assim nos trabalhos de elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948 e da Convenção de Viena de 1993, duas das mais relevantes normas positivas
que compõem o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Nesta
investigação foram analisadas as razões históricas e políticas, bem como as justificativas
filosóficas para a criação do Sistema Internacional de Proteção, que ganhou corpo após
o fim da Segunda Guerra Mundial. A pesquisa passou pela sempre candente questão
relativa ao embate entres as teses universalista e relativista dos direitos humanos e pelo
exame de aspectos existenciais ou comportamentais dos seres humanos que pudessem
lhes conferir um traço comum, afinal a universalidade dos direitos humanos supõe a
presença de elementos que justifiquem igual tratamento. A tentativa de conciliação da

ideia de multiculturalismo com a noção de direitos humanos universais também foi
objeto de abordagem, o que levou à necessidade de construção de uma visão mais
flexível e menos dogmática para o postulado da universalidade dos direitos humanos,
pautada na identidade cultural. A pesquisa se mostrou mais interessante quando
enfrentou os temas do imperativo categórico kantiano, da fundamentação dos direitos
humanos e da construção do diálogo intercultural no âmbito de uma sociedade global
pluralista. As doutrinas de Otfried Höffe e de François Jullien permitiram uma
oxigenação da filosofia moral kantiana, proporcionando que esta fosse empregada face à
realidade dos novos tempos, na qual o comum deve conviver com o diferente em uma
relação de tolerância e, principalmente, de respeito. Buscou-se realizar uma análise sem
preconceitos e juízos pré-concebidos, na qual institutos modernos pudessem conviver
com novas formulações com a fluidez típica da era pós-moderna. A visão eurocêntrica
dos direitos humanos, baseada no individualismo liberal-burguês, precisou ser
contextualizada à ética da alteridade, na qual reside o dever de tratar o outro com
respeito e consideração. Tentou-se empreender uma leitura crítica dos direitos humanos,
evitando reproduções estéreis de dogmas cristalizados, buscando fugir um pouco do
foco convencional da dogmática jurídica. Da mesma forma que a pesquisa investiu na
análise de fundamentos metafísicos, constituídos a priori, ela buscou considerar
questões práticas dos direitos humanos, tentando explicar não somente como eles
devem ser a partir de juízos de direito, mas, também, como realmente funcionam na
prática, a partir de juízos de fato. O diálogo intercultural revelou-se uma questão
fundamental para a realização da tarefa de tornar os direitos humanos menos
hegemônicos e mais palpáveis para culturas não ocidentais, almejando impedir que essa
categoria especial de direitos seja utilizada como instrumento de imposição e
dominação ideológica.

Palavras-chave:

Direitos

Humanos;

Multiculturalismo. Diálogo Intercultural.

Universalidade;

Imperativo

Categórico.

O IMPERATIVO CATEGÓRICO DOS DIREITOS HUMANOS UNIVERSAIS
NA SOCIEDADE GLOBAL MULTICULTURAL

ABSTRACT

This study investigates the question: in the context of a multicultural global
society, universal human rights would be a categorical imperative, binding States and
private and benefited all people, regardless of cultural particularities? The proposal is to
investigate the issue of universality of human rights from the use of theoretical
arguments, taken from the philosophical foundation plan, and considerations based on
practice, especially experienced in the operational field that special category of rights on
the policy, the creation and application of positive law. It starts with the premise that
theory and practice are complementary, because history shows that the development of
national and international policies of protection never renounced the critical analysis of
the theory of human rights, especially with regard to the decision as to its foundations
philosophical. That's how the preparatory work of the Universal Declaration of Human
Rights of 1948 and the Vienna Convention 1993, two of the most relevant positive
norms that make up the International System of Human Rights Protection. The
historical and political reasons, as well as the philosophical justification for the creation
of the International Protection System, which gained momentum after the end of World
War II in this research were analyzed. The research spent by the ever burning question
on the clash between the universalistic and relativistic theories of human rights and the
examination of existential and behavioral aspects of human beings who could give them
a common thread, after all the universality of human rights presupposes the presence of
elements justify equal treatment. The attempt to reconcile multiculturalism idea with the
notion of universal human rights was also approach the object, which led to the need to
build a more flexible and less dogmatic vision for the postulate of universality of human
rights, based on cultural identity. The research was more interesting when he faced the
themes of the Kantian categorical imperative, the foundation of human rights and the
building of intercultural dialogue in the framework of a pluralistic global society. The
doctrines of Otfried Höffe and François Jullien allowed oxygenation of Kant's moral
philosophy, providing that this was face the reality of our times, in which the common
must live with the other in a relationship of tolerance and mainly and respect. We

attempted to perform an analysis without preconceived prejudices and judgments, in
which modern institutions could live with new formulations with the typical flow of the
postmodern era. The Eurocentric view of human rights based on liberal-bourgeois
individualism, needed to be contextualized to the ethics of otherness, in which lies the
duty to treat each other with respect and consideration. An attempt was made to
undertake a critical reading of human rights, avoiding sterile reproductions of
crystallized dogmas, looking around rather conventional focus of legal doctrine. Just as
the research invested in the analysis of metaphysical foundations, constituted a priori, it
sought to consider practical issues of human rights, trying to explain not only how they
should be from legal judgments, but also as actually function on practice, from the fact
judgments. Intercultural dialogue has proven to be a key issue in completing the task of
making human rights less hegemonic and more tangible for non-Western cultures,
aiming to prevent that special category of rights to be used as imposition tool and
ideological domination.

Keywords: Human Rights; Universality; Categorical Imperative. Multiculturalism.
Intercultural Dialogue.
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