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Simpósio: 30 - HUMAN RIGHTS AND LEGAL CULTURE 
  
RESUMO: O diálogo acerca do universalismo moral e relativismo cultural no campo dos 
direitos humanos está longe de perder sua força, na tentativa de construir parâmetros mínimos 
dentro do Direito Internacional dos Direitos Humanos para uma convivência harmônica das 
duas ideias. Entende-se que é necessário o estabelecimento de um padrão universal mínimo, 
sem perder de vista as particularidades culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade, 
com a matéria cada vez mais presente no ordenamento jurídico de todos os países que se dizem 
democráticos. No Brasil, um país que teve seu processo de colonização e de formação social 
marcado pela diversidade cultural, e que tem recebido estrangeiros refugiados de seus países, 
trazendo consigo suas práticas culturais, o Estado Democrático de Direito visa a proteção e 
promoção dos direitos humanos de forma universalista, até porque as práticas culturais 
brasileiras não são tão marcantes quanto a dos países do Oriente, por exemplo. Isso faz com 
que o universalismo não chame tanta atenção. Partindo dessa premissa é que surge o 
questionamento central da pesquisa, qual seja, o universalismo moral do estado democrático de 
direito brasileiro está abrangendo os diferentes grupos formadores da sociedade? Os direitos 
humanos estão sendo denegados por falta de sensibilidade quanto ao relativismo cultural? A 
pesquisa parte da constatação de que muitos direitos fundamentais deixam de ser discutidos e 
mensurados devido a costumes já arraigados na forma como o Estado lida com as questões 
voltadas aos direitos humanos, tanto no reconhecimento através do sistema 
legislativo(principalmente) quanto na esfera judicial(em menor escala). Temas como aborto, 
reprodução assistida, útero de substituição, direitos civis a casais homo afetivos, 
transgenitalização, dentre tantos outros, são colocados em segundo plano em nome de uma 
questionável moral e escondem-se atrás do universalismo dos direitos humanos, fazendo surgir 
problemas que não podem ser ignorados, por serem atentatórios aos direitos humanos, tais como 
abortos clandestinos, "barrigas de aluguel" informais, etc. Através de revisão bibliográfica e 
documental, aliada a estudos de caso, em uma abordagem sócio-jurídica, de perfil 
interdisciplinar e natureza qualitativa, com raciocínio indutivo, a pesquisa se desenvolve no 
sentido de demonstrar que essa prática Estatal de moralidade gera segregação social, concluindo 
que a invocação do universalismo moral está sendo usada para denegar direitos humanos que 
são inerentes aos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, devendo o Estado 
discutir de forma isenta o reconhecimento de diferenças culturais, levando a produção 
legiferante que confira direitos àqueles que se enquadram em grupos que fogem ao “padrão”, 
mas que fazem parte da sociedade como qualquer outro grupo, imprimindo ao Estado 
Democrático de Direito Brasileiro uma sociedade mais justa e solidária.  
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