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RESUMO: A realidade do mundo pós-guerra e a globalização justificaram o fortalecimento e 
a internacionalização dos Direitos Humanos. Para tanto, buscou-se um modelo formal 
uniformizante, cujas proposições poderiam ser respeitadas e adotadas universalmente. No 
entanto, no limiar do novo século percebe-se a presença de uma perspectiva liberal dos direitos 
humanos, que condiciona a sua eficácia à permanência do modelo sócio-econômico que se 
alimenta da desigualdade e perpetua a assimetria na distribuição de riquezas, por meio da 
hierarquização de ideias e valores.  Considerando este cenário, pretende-se neste artigo desvelar 
a importância da linguagem como parte do conteúdo crítico dos Direitos Humanos, 
especialmente no que diz respeito à pretensão de universalidade. Para isso, parte-se da premissa 
de que a crueldade discriminatória e a desigualdade, reputadas aqui como atributos da 
racionalidade homogeneizante, constituem-se em míticas quimeras que deverão ser enfrentadas 
pela força da linguagem consciencial que deve conter como elementos significantes a 
diversidade e a solidariedade, potenciais neutralizadores das lendárias criaturas. Através da 
pesquisa bibliográfica interdisciplinar, buscar-se-á compreender inicialmente as estruturas das 
sociedades, utilizando-se a visão sociológica de Norbert Elias e Enrique Dussel para descrever 
a influência da racionalidade preponderante no processo de padronização dos papéis sociais dos 
indivíduos e seu interesse na invisibilidade das quimeras. Sequencialmente, aponta-se a 
preponderância da linguagem como instrumento de manutenção e, paradoxalmente, de 
transformação das racionalidades culturais vigentes, o que vai desbordar em um dos 
fundamentos da matriz de direitos humanos, a universalidade. Demonstrar-se-á, com base nas 
posições críticas adotadas por autores referenciados, entre estes Joaquim Herrera Flores, Hélio 
Gallardo e Boaventura de Souza Santos, que o padrão de linguagem adotado nas sociedades 
hegemônicas serve à manutenção da racionalidade dominante bem como à continuidade das 
desigualdades e da discriminação e, finalmente, que os consensos decorrentes da imposição e 
aceitação desta racionalidade torna subserviente a pretensão da universalidade na aplicação dos 
Direitos Humanos, o que justifica a adoção de uma linguagem não excludente, solidária. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Sociedade; Linguagem; Direitos Humanos; Universalidade; 
Desigualdade. 


