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Simpósio: 30 – HUMAN RIGHTS AND LEGAL CULTURE 
 
RESUMO: É incontestável que a modernidade e a globalização trouxeram inúmeros benefícios 
de ordem prática e intelectual para as mais diversas camadas sociais. Entretanto, o dinamismo 
destas novas relações criaram um sentimento de superioridade cultural em razão do seu 
pertencimento a determinado nicho. Assim, o homem contemporâneo vem sofrendo com as 
diferenças culturais e o etnocentrismo decorrente do enraizamento cultural. A fim de comprovar 
essas diferenças sócio culturais com elementos históricos, iremos demonstrar através de 
analogias com a juventude nazista, como o sentimento etnocêntrico é capaz de mover massas 
populares com um fim específico sem que, para tanto, necessite burlar a legislação vigente. 
Numa acepção crítica, podemos definir a juventude nazista como um dos maiores exemplos de 
que a lei não é, necessariamente, o reflexo da justiça, mas sim, dos anseios sociais de uma 
maioria coletiva. Assim, se esta coletividade vier a desenvolver um sentimento de diferença 
para com outras culturas, estas serão invariavelmente marginalizadas. Neste sentido, os anseios 
sociais que permeiam as necessidades desta camada social serão vislumbrados de forma 
absoluta. Qualquer divergência existente entre estas sociedades será combatida em nome da 
própria razão e, a fim de defender esta racionalidade, a lei se tornará um mecanismo de coerção 
e garantia da cultura majoritária. Neste sentido, iremos buscar no Tribunal de Nuremberg as 
provas que evidenciam que os tribunais internacionais, até então, são incapazes de segregar as 
influências culturais em prol da justiça. Este vêm a servir, necessariamente, como exemplo de 
que a “justiça dos vencedores” imposta pelos Aliados ao fim da segunda guerra mundial, 
produzem efeitos jurídicos tão arbitrários quanto o próprio holocausto, em que pese a 
inobservância dos direitos das minorias. Desta forma, busca-se alcançar uma forma de integrar 
as diferenças culturais jurídicas e sociais nos tribunais internacionais. Para tanto, iremos 
analisar as peculiaridades do multiculturalismo tendo em vista o universalismo moral, como 
principal vetor de coadunação dos valores que permeiam as diversas culturas, buscando 
entender as raízes destas diferenças para que possamos aliená-las, a fim de obter dentro dos 
tribunais internacionais uma racionalização das decisões. Assim, a presente pesquisa busca 
apontar as injustiças decorrentes das diferenças culturais e do etnocentrismo na aplicação do 
direito, de forma a ferir a justiça coletiva como nos casos da juventude nazista e do julgamento 
de Nuremberg. Busca ainda demonstrar o papel do universalismo moral como forma de se 
alcançar uma cultura comum intrínseca e romper com estas diferenças na busca por um mundo 
contemporâneo justo. 
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