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RESUMO: A proeminência e consolidação dos direitos humanos, enquanto 
núcleo intangível, se apresenta teoricamente inconteste. Após o decurso de um 
processo evolutivo esse rol de direitos e garantias intrínsecos alçou um status 
de primazia na maior parte das ordens democráticas globais. A utilização de uma 
linguagem de caráter universal, pautada na dignidade inerente aos indivíduos 
galgou um espaço de considerável hegemonia. Há de se convir, contudo, que 
existe uma carência quanto à eficácia no plano material de proteção dos sujeitos 
que historicamente foram – e ainda são – alijados desse discurso e da 
participação democrática enquanto cidadãos. Isso impossibilita, como 
defendemos, a efetivação dos direitos básicos desses sujeitos. Entendemos ser 
imprescindível pontuar a existência de uma construção histórica que permeia o 
discurso universalista dos direitos humanos e que revela a predominância de um 
pensamento hegemônico e dominante. O exercício de identificação da estrutura 
evolutiva de bens tidos como inerentes aos indivíduos, e sua necessária 
problematização, reside na constatação factual de quem são os tais sujeitos dos 
direitos humanos e a quem se destina a proteção concedida por esse catálogo 
de direitos. Em seguida, nos propomos a questionar e responder em que medida 
se dá a atuação do Estado para efetivar esse catálogo de direitos, 
especificamente à grupos em situação de vulnerabilidade. É necessário, ao 
abordarmos a questão, considerar fatores como a região onde habitam, o nível 
econômico que possuem, a etnia a qual pertencem, o gênero e a orientação 
sexual com as quais se identificam. O recorte se justifica no sentido de identificar 
perspectivas específicas a nível de políticas públicas, com o intuito de serem as 
mais eficazes quanto possível. Defendemos que, ainda que os indivíduos grupos 
vulneráveis sejam abarcados no catálogo genérico dos direitos humanos, as 
previsões universais em si não são suficientes para alterar a condição marginal 
e excludente de suas realidades, de modo a garantir o usufruto de direitos 
básicos plenamente exercidos por uma parcela hegemônica da sociedade, que 
ocupa os centros de deliberação política. O que se pretende nessa investigação 
é identificar como o discurso universal dos direitos humanos pode ser subvertido 
através de uma perspectiva multicultural e utilizado como linguagem jurídico-
política para concretizar direitos básicos. Defendemos que, hodiernamente, esse 
discurso findou por tornar-se excludente para grupos que apresentem maiores 
vulnerabilidades sociais. No propomos a responder de que modo é possível, 
através da linguagem dos direitos humanos, efetivar políticas públicas no sentido 
da promoção de uma verdadeira justiça social. Por fim, discutiremos a 
possibilidade de um processo de ressignificação da linguagem universal dos 
direitos humanos visando a emancipação de grupos em situação de 
vulnerabilidade, essencialmente através da representação política e participação 
democrática-cidadã, no intuito de concretizar direitos básicos. Para tanto, 



utilizaremos levantamento bibliográfico que embase os argumentos 
apresentados nessa pesquisa, assim como a análise de casos e estudos que 
permitam auferir o nível de efetividade prática do que fora proposto. 
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