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RESUMO: Em se tratando de direitos humanos, a universalidade é uma de suas 
características fundamentais, bem como a irrenunciabilidade, a vedação ao 
retrocesso e a essenciabilidade. Mas entrando em discussão a respeito da 
universalidade, é possível aplicá-la em um mundo globalizado, com uma 
diversidade cultural de gigantescas proporções e que, diversas vezes, se 
contradiz com o que é proposto pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos? E quando essa pluralidade de culturas torna um grupo vulnerável a 
violações desses direitos? A questão persiste por diversos tópicos, pois o 
conceito de justiça, felicidade, honra e moral varia nas mais diversas 
manifestações culturais. Portanto, como se deve definir os princípios que 
prevalecem sobre tais direitos, respeitando e incorporando em suas 
interpretações os preceitos nessa pluralidade de tradições? Partindo de estudos 
antropológicos, sociológicos e da filosofia do direito, assim como estudos em 
multiculturalismo e dos preceitos dos direitos humanos, será realizada uma 
análise em suas diversas facetas, refletindo sobre a manutenção da dignidade 
humana frente ao pluralismo existente no mundo contemporâneo. 
O mundo torna-se mais globalizado, e com isso a diversidade de grupos de 
pessoas, cada qual com suas crenças, costumes e maneiras de exercer sua 
própria identidade, têm maior visibilidade. O artigo II da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos explicita que não há distinção que impeça qualquer ser 
humano de exercer os presentes direitos, mas em se tratando de conceitos 
culturais, alguns artigos entram em conflito com determinadas regiões. As 
sociedades não são estáticas, estão sempre se reconstruindo e suas tradições 
evoluem de forma natural mediante o contato com outras culturas e por sua 
própria história. Já os Direitos Humanos, são construídos partindo do ideal de 
dignidade humana, inerente a todas as pessoas e cujo conceito subjetivamente 
existe em todas as manifestações culturais, as relacionando indiretamente, 
buscando a proteção de grupos vulneráveis. Essa diversidade cultural é 
imprescindível para aperfeiçoar relações entre povos e evolução dos direitos, 
buscando a inclusão de toda essa variedade de pessoas. 
A importância desta reflexão se apresenta sob a pergunta “Naturalmente 
universais ou apenas uma perspectiva ocidental?” Não sendo naturalmente 
universais, prejudicará a efetividade desses direitos, sobretudo os referentes à 
diversidade em grupos de pessoas em situação vulnerável. A teoria universalista 
foi fundamentada em valores e ideais ocidentais, afirmando que existe uma 
igualdade entre todos os seres dotados de razão. Kant fala da possibilidade em 
se atingir determinado padrão comportamental comum a toda sociedade, 
difundindo os direitos humanos em padrões míninos, mas globais, de respeito 
ao próximo. O Brasil, como um país miscigenado e com fortes influências de 
diversas culturas, demonstra em sua legislação a defesa da diversidade, algo 
que não é visto em prática devido as diversas denúncias de intolerância a 
minorias. Verônica Vaz de Melo diz: “Se cada indivíduo enxergasse o seu 



próximo como semelhante, tratasse os demais seres humanos como iguais, (...), 
não haveria como alegar ‘particularismos' para confrontar a existência da 
universalidade dos Direitos Humanos". Essa aplicação, no entanto, requer 
valorização e reconhecimento da diversidade não-ocidental, buscando 
enriquecer interculturalmente a Declaração. 
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