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O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E DA 
INTERCULTURALIDADE

Paulo Hahn1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A ideia de uma herança e diversidade cultural para os direitos 
humanos e para uma ética e educação intercultural percorre toda 
a nossa reflexão. Há como que um fio condutor que perpassa nosso 
pensamento e que se caracteriza pelo seu duplo propósito: crítico e 
utópico. Primeiro: pela sua postura crítica a todas as circunstâncias 
nas quais o ser humano é negado em sua dignidade (renúncia, 
humilhação, escravidão, dependência, abandono, etc.) e onde 
vigoram práticas de descarte e aniquilação, onde os indivíduos são 
reduzidos a mercadoria, a capital humano e a categoria de vida nua, 
despida de qualquer valor jurídico e ético. O segundo propósito 
caracteriza-se pela insistente busca da utopia ética, da defesa dos 
direitos humanos, da interculturalidade e da fundamentação de 
uma sociedade mais justa e fraterna – para empregar uma fórmula 
derivada de Marx e Bloch – na qual o desenvolvimento pleno (digno) 
do indivíduo seja condição necessária para o desenvolvimento 
pleno da espécie. Desse delineamento pode-se afirmar com Bloch 
de que “não há verdadeira instituição dos direitos humanos sem 
o fim da exploração, não há fim verdadeiro da exploração sem a 
instituição dos direitos humanos” (BLOCH, 1991, p. 13)2.
1  Possui graduação em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 

(UNIJUÍ), em 2000, mestrado em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), 
em 2003, doutorado em Filosofia pela Universidade de Bremen/Alemanha, em 2007, e realizou estudos 
Teológicos no Instituto Missioneiro de Teologia (IMT), em 1996. É professor Adjunto e Pesquisador da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Chapecó-SC, onde leciona na graduação de 
filosofia e no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Filosofia. Atua na área de Filosofia Moderna 
e Contemporânea, com ênfase nas áreas de ética prática (bioética), direitos humanos e teoria crítica. Pes-
quisador dos Grupos de Pesquisa em “Filosofia e Temas Contemporâneos e Ética e Política”. Atualmente 
é coordenador do Centro de Referência em Direitos Humanos e Igualdade Racial Marcelino Chiarello 
(CRDH) – UFFS.

2 A mesma intenção aparece também em outra proposta de Bloch, ou seja, através do desdobramento do 
paralelismo entre herança das utopias sociais e herança do direito natural: as utopias sociais têm como 
meta a felicidade humana neste mundo, o direito natural à dignidade humana. Em correspondência, 
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Esta relação dialética entre crítica e utopia, entre dignidade 
e felicidade, entre individualidade e coletividade, entre direitos 
humanos e interculturalidade, permeia a estrutura desta reflexão. 
Contudo, o principal argumento ao longo deste capítulo é o de que 
a promessa do Iluminismo, da Revolução Francesa, do Marxismo e 
dos Direitos Humanos continua não cumprida, continua em estado 
jacente e ainda a ser apenso. Com isso, claro, não desprezamos 
as teorias éticas e políticas da época moderna (referimo-nos aqui 
ao direito natural moderno e à teoria liberal exemplificados pela 
filosofia política de John Locke; à moderna ideia de democracia de 
Rousseau, à moral e emancipação em Kant; ao reino da liberdade e 
igualdade real em Marx) como sendo irrelevantes para os direitos 
humanos, mas sim é preciso dignificá-las, para além de suas 
limitações históricas, culturais, em sua validade para o presente3.

Tratar a temática do princípio da dignidade humana 
e a interculturalidade pressupõe criar uma postura crítica 
face aos inúmeros questionamentos que dizem respeito ao 
seu desenvolvimento histórico e filosófico. Uma das grandes 
novidades e consequentemente desafios no âmbito jurídico, 
filosófico e educacional na atual era da globalização econômica, 
política e migração cultural é o fator da herança cultural, da não 
simultaneidade e a pluralização intercultural dos direitos humanos.

No primeiro passo, queremos trazer uma rápida abordagem 
sobre a origem histórica e filosófica dos Direitos Humanos. 
No segundo momento, resgata-se e destaca-se que a “não-
simultaneidade do simultâneo e multiversum cultural” podem ser 
consideradas como sendo uma das contribuições categoriais mais 
importantes de Ernst Bloch para acompanharmos criticamente o 
processo da pluralização intercultural dos direitos humanos. E, num 

segue-se: não há dignidade sem o fim da necessidade (da coação material, da insegurança econômica 
e da dependência); não há felicidade sem fim da dominação (das relações repressivas, das relações de 
poder) (BLOCH, NMW, 1985, 12).

3  A filosofia não é somente, como diz Hegel, “sua época abarcada no pensamento”; ela também vigia a 
época subsequente. Pois para Bloch, tudo o que existe, desde a matéria inerte até o ser humano, contém 
dentro de si uma estrela utópica (utopischer Stern), uma vontade de superar a mera inércia e perseguir o 
pleno desenvolvimento de suas potencialidades; por isso que o ser humano se sente ante tudo atraído por 
aquelas estruturas de pensamento e sentimento que, transpassando o meramente fático, se propõem vivi-
ficar as latências utópicas. Entre tais estruturas se encontra o direito natural, que é definido como “uma 
herança de espécie muito singular, já que o melhor dela ainda falta e há de ser acrescentado” (BLOCH, 
DNDH, 2011, 48), representa um passado que – como o das utopias sociais – ainda é possível mudar
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terceiro passo, considera-se como tarefa fundamental uma breve 
apresentação e fundamentação da concepção de interculturalidade 
enquanto referencial crítico e perspectiva para o dilema do 
relativismo e universalismo dos direitos humanos.

ORIGEM DOS DIREITOS HUMANOS

A ideia dos Direitos Humanos é, certamente, ao lado 
do princípio da democracia, a expressão mais significativa da 
normatividade política da era moderna. O discurso de gerações de 
Direitos Humanos dá a impressão de harmonia, no entanto nada 
seria mais errado do que isso. A discussão desde a Segunda Guerra 
Mundial está marcada por uma controvérsia ideológica sobre o que, 
afinal, seriam Direitos Humanos, respectivamente, quais seriam os 
Direitos Humanos corretos.

Alguns círculos culturais insistem na exigência da identifi-
cação dos Direitos Humanos com suas próprias culturas, outros in-
sistem em sua validade universal transcultural. Especialmente por 
parte de autores latino-americanos, africanos, asiáticos e islâmicos 
surge a crítica do eurocentrismo. Eles os consideram como modelo 
precipuamente europeu, inapropriado para o círculo cultural pró-
prio, ou apropriado apenas condicionalmente (BEDJAOUI, 1987, p. 
125). Por causa desses pontos de vista distintos, a reivindicação da 
validade universal dos Direitos Humanos é controvertida e inclusi-
ve pode ser considerada utópica por muitos defensores.

A história dos Direitos Humanos pode ser subdivida, a grosso 
modo, em três grandes épocas. Como primeira época é considerada 
a do pré-campo histórico do pensamento humano4. Ela abrange o 
período desde a antiguidade até o Iluminismo5.
4  Incontestável na história conceitual filosófica-política é que a origem dos termos democracia, povo, cida-

dão e liberdade pode ser rastreada até a antiguidade grega. No entanto seria anacrônico querer reconhecer 
já na antiguidade Direitos Humanos no sentido atual, visto que naqueles tempos, por exemplo, pouco se 
questionava o instituto da escravatura. Além disso a compreensão da relação pólis e do indivíduo ainda 
não tinha caráter individualista. Não obstante, encontram-se já naquele tempo os elementos filosóficos 
básicos que formam também hoje o fundamento intelectual da ideia dos Direitos Humanos. Assim, por 
exemplo, o postulado da posição especial do ser humano perante e sobre a natureza que o circunda no 
teorema da homo mensura de Pitágoras, que designou o ser humano como a medida de todas as coisas, 
dirigindo desse modo o olhar para o próprio ser humano (HINKMANN, 1996, p. 24).

5  Retrospectivamente pode-se constatar que, na realidade, tanto do mundo antigo quanto do mundo me-
dieval não existiram Direitos Humanos individuais como os entendemos hoje. Direitos Humanos eram 
concebidos como direito natural subjetivo ou como direito que pode ser reclamado subjetivamente. Di-
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A segunda época é a dos Direitos Humanos garantidos 
exclusivamente pelo Estado que durou desde o iluminismo até o 
primeiro terço do século XX. Como terceira época é considerada a 
da proteção internacional dos Direitos Humanos, que se sobrepõe 
cronologicamente à segunda época. O começo dessa época pode 
ser localizado entre 1815 (proibição do tráfico negreiro africano no 
Congresso de Viena) e 1945 (Fundação da ONU).

Surge ainda a pergunta se não está em formação uma quarta 
época: a pluralização intelectual dos Direitos Humanos; Ritterband 
fala de um questionamento “epocal” de um desenvolvimento até 
agora eurocêntrico (RITTERBAND, 1982, p. 37).

O ILUMINISMO COMO IRRUPÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

O fator derradeiro e decisivo para a irrupção da ideia dos 
Direitos Humanos foi o abandono do pensamento medieval, de 
acordo com o qual o indivíduo ocupava neste mundo uma posição 
rígida desde o nascimento dentro de uma ordem hierárquica-
divina, e em cuja ponta se encontrava Deus como instância 
máxima. Da discussão teórica da ideia dos Direitos Humanos 
na antiguidade tardia e no início do iluminismo participaram 
algumas personalidades de destaque. Como fundadores de fato dos 
Direitos Humanos liberais e também como adversários principais 
para críticos dessa ideia eram considerados, sobretudo Hobbes 
(1588-1679), Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), 
Rousseau (1712-1778), Kant (1724-1804) e Marx (1818-1883). 
Esses filósofos entenderam a ideia dos Direitos Humanos como a 
interpretação moderna de uma ideia antiquíssima, que era expressa 
de modo diverso – a ideia de que existe uma lei original subtraída à 
arbitrariedade humana.

Hobbes derivou a necessidade de uma soberania absoluta 
do Estado da suposição de um estado humano original, descrito 
como bellum omnium contra ommes, como a guerra de todos 

reitos e liberdades estavam restritos a determinados círculos de pessoas, e não eram válidos para todos. 
Os institutos da escravatura e da servidão não eram questionados seriamente. Não obstante, podem-se 
encontrar nessas reflexões filosóficas as origens, mais exatamente, os diversos elementos que depois, na 
época do iluminismo – a verdadeira hora de nascimento dos Direitos Humanos conforme os concebemos 
hoje –, foram compilados, redefinidos e universalizados.
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contra todos. Para superar a daí resultante ameaça para a vida e 
o bem-estar de cada indivíduo seria necessário que todos os seres 
humanos se submetessem, por meio de um acordo, ao deus mortal 
do Leviatã. A autopreservação seria o impulso dominante do ser 
humano. A única finalidade da obediência ao Estado consistiria 
na proteção que esse poderia oferecer ao indivíduo. Para Hobbes, 
como contratualista sem premissas normativas, a relação mútua 
entre proteção e obediência representa o fundamento do sistema 
do direito natural (WELZEL, 1995, p. 116).

Com essa ideia, correspondente à tese da soberania, Hobbes 
deu o impulso para questionar a legitimidade de toda ordem 
estatal. Desse modo direcionou-se a perspectiva da filosofia política 
subsequente, pela via da soberania do Estado, para a problemática 
dos direitos e deveres dos indivíduos na esfera das novas ordens 
estatais nascentes. Ao mesmo tempo se libertou o zoon politikon 
aristotélico de uma imagem individualista do ser humano, visto 
que cada indivíduo funciona como parceiro do acordo, e o Estado 
primeiro resulta desse acordo (KERSTING, 1994, p. 1-19).

Para Hobbes, o direito original (o direito primário) de cada 
ser humano, consistia em sua autopreservação e na garantia dessa 
autopreservação com todos os meios, sendo que cabe unicamente 
a cada qual decidir que meios se justificam para o caso (HOBBES, 
1984, Cap. XIV, p. 116). Partindo do fato de que Hobbes aduz essas 
pretensões humanas para a fundamentação de uma interpretação 
política, então Hobbes pode ser considerado o primeiro precursor 
do liberalismo e dos Direitos Humanos.

Na literatura existe amplo consenso sobre o papel 
fundamental que John Locke desempenhou para a gênese de uma 
concepção dos Direitos Humanos simultaneamente eficiente como 
também abrangente. Em seu conhecido tratado “Segundo tratado 
sobre o governo”, ele desenvolveu uma teoria dentre cujos pilares 
constam a liberdade e a igualdade de todos os seres humanos por 
natureza.

Os Direitos Humanos centrais consistem, para Locke, na 
tríade: vida, liberdade, propriedade: “No estado natural reina uma 
lei natural que compromete a todos. E a razão, que corresponde a 
esta lei, ensina à humanidade que ninguém deve causar danos ao 
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outro (...) à sua vida, nem às suas posses, sua saúde e liberdade” 
(EUCHNER, 1995, p. 203). Ou seja, para Locke, todos são iguais e 
independentes, em sua vida e propriedade, em sua saúde e liberdade. 
Ao mesmo tempo, esses direitos seriam inalienable rights, que 
o ser humano preserva permanentemente dentro de uma ordem 
estatal – inclusive o direito à propriedade. A finalidade do Estado, 
que deveria submeter-se ao princípio do Limited government, se 
esgotaria então na proteção e garantia dos direitos. Primeiro no 
cumprimento dessa função o Estado obteria sua legitimidade.

Premissa para isso seria o princípio da divisão dos poderes, 
segundo Locke, a divisão do poder do Estado. Para o caso em que o 
Estado não cumpriria sua função e prejudicaria a existência de seus 
cidadãos, os cidadãos teriam o direito de resistência, e estariam 
dispensados de todo dever de obediência.

John Locke e Jean Jacques Rousseau partem de um estado 
natural pré-social, ao qual se põe um termo no contrato social. De 
acordo com Rousseau, Deus é a fonte de toda justiça (ROUSSEAU, 
1977, Cap. VI.), o ser humano é livre por natureza, seus direitos são 
inalienáveis. De acordo com isso, existe um direito à resistência 
contra um governo injusto (ROUSSEAU, 1977, Cap. III). Locke 
parte de um direito natural não escrito, “que pode ser encontrado 
somente na alma do ser humano” (EUCHNER, 1979, p. 286); ele 
parte, respectivamente do estado natural, de um estado de plena 
liberdade, que é limitado somente pela lei natural e no qual reina 
a igualdade (p. 201). Apesar da união na liga estatal e – análogo 
à volonté générale de Rousseau –, apesar da formação de uma 
vontade uniforme, para cuja constituição basta a vontade da 
maioria, mas compromissiva para a totalidade (EUCHNER, 1995, p. 
260) – os homens conseguem levar um núcleo básico de Direitos 
Humanos inalienáveis do estado pré-estatal para o estado estatal. 
Correspondentemente, Locke reconheceu os limites do poder 
estatal que deve ser dirigido para o bem-estar da sociedade e do 
indivíduo. Por isso, esse poder estatal jamais pode ter o direito de 
destruir os súditos ou explorá-los premeditadamente. Nenhuma 
medida coercitiva humana que contradiz a essa lei pode ser boa ou 
válida.
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Como mencionado, segundo Locke, o direito natural consiste 
na tríade: vida, liberdade, propriedade. Esses três direitos são 
inatos e intransferíveis, e são considerados critério pré-estatal para 
todo poder estatal (LOCKE, 1960, p. 87).

Locke, na verdade, ainda não falou de rights ou man ou até 
mesmo de human rights, e, sim, de natural rights, mas o significado 
de seu discurso era exatamente o que mais tarde viria a ser 
chamado Direitos Humanos. No Segundo Tratado Locke falou uma 
única vez de Men’s rights. A teoria de Locke foi acolhida na França e 
desenvolvida por Montesquieu, que igualmente partiu da existência 
de Direitos Humanos pré-estatais e que deveriam ser protegidos 
pelo Estado.

As leis são determinadas pela natureza das coisas. A forma 
do governo deve ser adequada à índole do povo. O ser humano é 
primeiro ser humano, e depois cidadão: “Le citoyen peut périr, 
et l’homme rester” (MONTESQUIEU, 1748, p. 3). Ele ampliou o 
princípio da divisão do poder desenvolvido por Locke.

A contribuição de Rousseau para o desenvolvimento dos 
Direitos Humanos também merece consideração especial. Como a 
maioria dos teóricos do direito natural, Rousseau crê na liberdade 
natural do homem. A liberdade é, para ele, inalienável, ela faz parte 
da essência humana, não deve, portanto, ser suprimida por nenhum 
indivíduo:

Renunciar à sua liberdade é renunciar à sua qualidade 
de homem, aos direitos da humanidade e também a 
seus deveres [...]. Uma tal renúncia é incompatível com 
a natureza e tanto significa excluir toda moralidade 
de suas ações quanto retirar toda liberdade de sua 
vontade. (ROUSSEAU, 1964, p. 356).

Na filosofia alemã do Iluminismo, a recepção do pensamento 
da razão iluminista libertadora ligou-se com uma estreita 
associação entre a ideia do direito e a compreensão de deveres. 
Em Kant, o Estado surge da ideia do direito, no entanto, ao mesmo 
tempo considerou o princípio da igualdade como fundamento dos 
deveres do cidadão: “O estado de direito é aquela relação dos seres 
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humanos entre si, que contém as condições sob as quais cada qual 
pode tornar-se partícipe de seu direito” (KANT, 1902, p. 154).

O Estado surge como que da ideia do direito; o direito é seu 
único objetivo. Poder estatal deve subordinar-se ao direito dos 
seres humanos, no que a doutrina kantiana do direito e dos deveres 
inclui também o seguinte: “Age de tal maneira que a máxima de 
tua vontade poderia valer a todo tempo simultaneamente como 
princípio de uma legislação geral” (KANT, 1902, p. 30).

Esse pensamento da necessária possibilidade de 
generalização das próprias máximas, que implica o princípio do 
respeito recíproco, valeria também para a área do direito, que 
deve regulamentar a “relação exterior, ou seja, a relação prática 
de uma pessoa em relação com uma outra”, na medida em que 
suas ações podem, como fatos, ter influência recíproca (direta 
ou indiretamente). O direito seria a “essência das condições sob 
as quais a arbitrariedade de um pode ser compatibilizada com a 
arbitrariedade do outro de acordo com uma lei geral da liberdade” 
(KANT, 1968, p. 230).

Como “o mais sagrado que pode existir entre seres humanos” 
Kant designa o direito dos seres humanos (KANT, 1968, p. 304). De 
acordo com Kant, os Direitos Humanos se baseiam no princípio da 
reciprocidade, pois à pergunta no que poderia consistir um direito 
inato, ele responde: “Liberdade, na medida em que pode co-existir 
com a liberdade de toda outra pessoa, de acordo com uma lei geral, 
é esse único, original direito que cabe a toda pessoa em virtude de 
sua humanidade” (KANT, 1968, p. 237).

Para Kant, liberdade também significa o ponto de partida 
para o desdobramento da justiça. Kant designa o direito à liberdade 
como único direito inato. A ideia da liberdade é associada com o 
conceito da autonomia do ser humano, visto que “o ser humano 
é fim em si mesmo, isto é, jamais pode ser meramente meio de 
alguém [...] sem ser nisso, simultaneamente, fim em si mesmo” 
(KANT, 1968, p. 237).

A autonomia é, ao mesmo tempo, a fórmula-fim do impe-
rativo categórico. Ao contrário da necessidade natural, liberdade, 
na verdade, seria “uma mera ideia, cuja realidade não pode ser de-
monstrada de modo algum segundo leis naturais, portanto, tam-
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bém não em qualquer experiência possível” (KANT, 1968, p. 459). 
Ao mesmo tempo, no entanto, seria uma “premissa em retrospec-
to necessariamente prático, que se ponha a liberdade da vontade 
como propriedade da vontade de todos os seres racionais” (KANT, 
1968, p. 447). Disso resultaria que se deveria conferir a todo ser 
racional, que tem uma vontade, necessariamente também a ideia 
da liberdade.

Portanto, para Kant a razão é a condição para uma 
autodeterminação a partir da liberdade, somente seres racionais 
podem ser considerados como fim em si mesmos. A consequência 
é que compete dignidade somente ao ser humano. A outros seres 
vivos não compete essa dignidade por falta da razão.

Marx expôs a estrutura dos Direitos Humanos “cidadãos” 
propriamente ditos em sua Schrift zur Judenfrage (Sobre a questão 
judaica). Aqui ele formula também sua antítese. O Direito Humano 
à liberdade não se basearia em ligação, e, sim, em separação dos 
homens entre si. Os Direitos Humanos seriam direitos do homem 
egoísta, e o emprego prático útil do direito à liberdade seria 
meramente o direito humano à propriedade privada. É importante 
lembrar que Marx é um crítico do capitalismo de sua época e, 
portanto, da pedra angular que o sustenta, o individualismo 
burguês.

A crítica de Marx, ao denunciar a separação da Sociedade 
Civil da Política de Estado (trabalhadores e burgueses), instaura o 
espaço de debate acerca da possibilidade de existência e eficácia 
dos Direitos Humanos.

Em suma, nesta exposição do desenvolvimento do topos 
Direitos Humanos, sucintamente esboçada e necessariamente 
muito reduzida pela seleção dos filósofos, deve ser destacado, entre 
outros, um ponto de vista importante: A fundamentação filosófica 
da ideia dos Direitos Humanos na antiguidade e na Idade Média se 
restringe a um discurso espiritual-moralista. Com a superação da 
concepção de ordem medieval, liberou-se, na época do iluminismo, 
o caminho para a entrada dos Direitos Humanos na discussão 
política-jurídica. A tensão entre validade normativa universal e 
realidade política influenciou, doravante, também a continuação do 
discurso.
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Consequentemente, o governo político foi colocado, na época 
do Iluminismo, em nome dos Direitos Humanos, sob a obrigação 
de uma nova fundamentação, que persiste até hoje. De modo 
semelhantemente novo, o poder teve que ser legitimado, a dimensão 
do domínio sobre seres humanos teve que ser fundamentada, e 
teve que ser exigida liberdade individual. Formaram-se sistemas de 
ordem políticos a favor de um modo de vida individualizado por 
um lado, bem como, por outro lado, a favor de uma estabilização 
da ordem estatal pela concordância espontânea dos homens que 
vivem nessa ordem como seres humanos livres e iguais. Esses 
desenvolvimentos fornecem o combustível para o conflito atual de 
culturas ocidentais e não ocidentais no seio do debate dos Direitos 
Humanos.

PLURALIZAÇÃO INTERCULTURAL DOS DIREITOS HUMANOS

A antiga ideia dos Direitos Humanos ressuscitou de verdade 
depois do choque global da Segunda Guerra Mundial na forma 
da internacionalização dos Direitos Humanos. Aquele choque 
foi, entre outras, paradigmático para a problemática transição da 
declaração filosófica-abstrata para sua moderna proteção pela ONU. 
A proteção moderna dos Direitos Humanos começa com a Carta 
das Nações Unidas de 26 de junho de 1945. Em virtude dos alvos 
ali ancorados foram elaborados numerosos tratados, declarações 
e resoluções nessa área. Entre eles consta a Declaração Geral dos 
Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948. Começou uma 
nova época dos Direitos Humanos, a saber, aquela da pluralização 
intercultural dos Direitos Humanos, que equivale a um significativo 
questionamento da ideia dos Direitos Humanos reinante até agora.

Até sua época atual, a ideia dos Direitos Humanos sofreu 
consideráveis mudanças no decorrer de seu desenvolvimento 
histórico, que acarretou, em seu todo, uma expansão progressiva em 
dimensão de conteúdo e de espaço. No que diz respeito à dimensão 
de conteúdo, pôde-se observar uma paulatina ampliação da ideia 
dos Direitos Humanos. A ampliação ocorreu paulatinamente em 
três etapas, às quais correspondem a cada vez tipos diferentes de 
Direitos Humanos, essencialmente os direitos liberais, políticos 
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e sociais. Enquanto os direitos liberais somente visam garantir 
a segurança e a liberdade de cada pessoa contra interferências 
estranhas, especialmente contra interferências do poder do Estado, 
os direitos políticos já exigem algo mais: eles exigem de toda ordem 
social não apenas a liberdade de todos os cidadãos, mas também 
garantir sua participação igualitária na formação política da 
vontade sobre assuntos públicos. A isso se soma uma expansão da 
ideia dos Direitos Humanos na dimensão de espaço.

Isso se refere à crescente divulgação desses direitos por 
todo o mundo, a sua universalização que contém, entre outras, os 
esforços de granjear aos Direitos Humanos validade internacional, 
procurando-se comprometer os diferentes Estados – especialmente 
por meio de convênios de direitos dos povos – com esses direitos, 
de respeitar e protegê-los em seus territórios.

Atrás da fachada da confissão geral da ideia dos Direitos 
Humanos escondem-se, todavia, concepções disformes e 
controversas. Manifestaram-se argumentos contra a universalidade 
dos Direitos Humanos. Alguns países, sobretudo,  enfatizam o direito 
ao desenvolvimento e persistem no princípio da não intromissão 
na soberania de cada Estado justamente também em assuntos de 
Direitos Humanos.

Aos Direitos Humanos gerais se objeta, entre outras, que eles 
seriam concebidos demasiadamente unilaterais, eurocêntricos e 
demasiadamente antropocêntricos; negligenciariam a necessidade 
de certos direitos grupais coletivos, razão pela qual sua validade 
universal seria uma utopia. Inicialmente muitos países em 
desenvolvimento estigmatizaram a universalidade dos Direitos 
Humanos como imperialismo cultural e os interpretaram como 
excrescência da cultura ocidental. Também autores ocidentais, 
entre eles o Vincent, manifestaram-se nesse sentido. Em seu livro 
“Human Rights and International Relations”, ele menciona inclusive 
o relativismo cultural e afirma que a moral seria diferente de um 
lugar para o outro. Para ele não existe moralidade universal, e 
toda tentativa de impô-la seria uma versão oculta de imperialismo 
que tentaria generalizar valores de determinada cultura. 
Consequentemente, considera a validade universal dos Direitos 
Humanos como proclamação sem perspectivas, visto que eles são 
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derivados de princípios morais de uma cultura (VINCENT, 1995, p. 
38).

Disso deriva que nunca vivemos um momento histórico 
mundial tão cheio de perplexidades, de contradições e dilemas como 
em nosso mundo atual. Por um lado, assistimos a avanços, mesmo 
que ainda tímidos na defesa dos direitos humanos neste século, por 
outro lado, vivenciamos tanto num passado mais recente, como nos 
dias atuais, uma constante violação dos Direitos Humanos.

É inegável o dilema acerca da compreensão de direitos 
humanos numa perspectiva universal frente aos desafios das 
diversidades culturais, das não simultaneidades e dos multiversos 
culturais. Embora seja prudente que existam valores que devam 
ser considerados universais, não podemos fechar os olhos paras 
as diferenças. Tal é a reconstrução necessária acerca do atual 
paradigma de Direitos Humanos.

NÃO SIMULTANEIDADE E MULTIVERSO CULTURAL

Inicialmente convém introduzir aqui os conceitos blochianos 
de não simultaneidade e consequentemente a trans-simultaneidade 
dos tempos6. Esses conceitos nos remetem a conteúdos temporais, 
ao futuro e ao passado. Um esboço sistemático da ideia de “não-
simultaneidade do simultâneo” aparece na obra de Bloch Erbschaft 
dieser Zeit (Herança deste tempo).

Nesta obra, Bloch explica que numa sociedade existem 
diversas classes sociais, cada uma com seu tempo particular. E 
dentro das próprias classes coexistem vários estratos sociais e, 
paralelamente, tempos latentes – míticos e arcaicos ou utópicos 
e antecipadores (FURTER, 1974, p. 50). Com isso, Bloch distingue 
entre várias camadas de não simultaneidade, quer dizer, que 
também coexistem não simultaneidades no campo social, cultural, 
econômico e físico. Portanto, isto implica que diversos tempos 

6  Preferimos traduzir o termo alemão “Ungleichzeitigkeit” por não simultaneidade, seguindo o exemplo de 
Pierre Furter (1974) e contrariando a opção de Nelson Brissac Peixoto (1987) (não contemporaneidade). 
Kurt Scharf (1987), “não-contemporaneidade” sugere uma referência à nossa época, enquanto que o 
termo de Bloch, na verdade, é mais abrangente. Além disso, essa opção também permite a cunhagem de 
“trans-simultaneidade” para “Übergleichzeitigkeit” – outro termo importante, que obviamente não pode 
ser traduzido por “super-contemporaneidade “e, menos ainda, por “trans-contemporaneidade”.
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podem atuar no presente, e que um mesmo nível de tempo pode 
ter distintos níveis de consciência e de condições. Assim, por 
exemplo, uma consciência não simultânea também pode tomar 
uma posição crítica e romper com o simultâneo, e antecipando 
novas perspectivas7.

Essa lógica de pensamento nos leva a perceber e entender o 
contraditório no processo universal e compreender conceitualmente 
a dinâmica da história. E por contradição Bloch entende a diferença 
entre o agora não realizado e o verdadeiro futuro impedido. Na 
verdade, Bloch parte de uma tríade conceitual8: não simultaneidade, 
simultaneidade e trans-simultaneidade; com isso, postula o resgate 
e a transformação dialética do que merece ser herdado do passado, 
da não simultaneidade.

É justamente nesse sentido que Bloch faz uso do conceito de 
trans-simultaneidade dos tempos, aquilo que sobrepassa o presente, 
seria ao contrário, o lado positivo da não simultaneidade, algo que 
deveríamos herdar. A trans-simultaneidade seria o movimento 
progressivo, antecipador e utópico, aquele movimento que se 
adiantaria à condição histórica. E, assim, na obra “Experimentum 
Mundi”, Bloch escreve: “Aqui se tem em vista de maneira totalmente 
inconfundível (com respeito ao retrógrado) precisamente o trans-
simultâneo com um futuro realizável no lugar de um passado 
conjurado e conservador” (1975, p. 87).

Dessa forma, já podemos entender que para Bloch a categoria 
da não simultaneidade possui várias dimensões: por um lado, afirma 
7  Partindo deste cenário, pretende-se, de forma resumida, expor a línea de desenvolvimento blochiano 

sobre o conceito de não simultaneidade. Conforme Dietschy (1988, p. 124-152; também 2003, p. 146-
154), referindo-se à obra Erbschaft dieser Zeit (Herança deste Tempo), poderíamos extrair os seguin-
tes materiais heterogêneos: A não simultaneidade de estruturas mentais, de racionalidade, de níveis de 
consciência e de imaginação; As estruturas de classe, que não podem ser reduzidas simplesmente a 
um esquema de duas classes ou classes antagônicas, e seus tempos sociais; As tendências desiguais de 
desenvolvimento em esferas espacialmente restringidas, como por exemplo: na cidade e no campo, em 
regiões e nações, e no âmbito dos modos de produção; As estruturas heterogêneas do tempo no âmbito 
político, legal e cultural; Anacronismos, o arcaico e as formas de regressão no sujeito, a esfera do nível 
inconsciente.

8  Bloch partiu da tese de Marx, de que os modos de produção materiais e os desenvolvimentos socio-
culturais não necessariamente correm de maneira sincrônica e transformou a não simultaneidade em 
categoria da crítica da ideologia, que servia para perceber o desagradável, o subversivo e o utópico. A 
este conceito corresponde necessariamente o da simultaneidade, que se refere à relação de produção com 
seu antagonismo entre capital e o trabalho; o da trans-simultaneidade, nele se expressa o futuro. E esses 
movimentos não simultâneos devem ser tratados dialeticamente e racionalizados publicamente. Bloch 
busca aqui se contrapor ao racionalismo abstrato, próprio de um marxismo preso a um realismo estreito 
e fechado à imaginação e à utopia.
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o espírito utópico da humanidade e da cultura; por outro, afirma a 
descontinuidade no processo histórico. Com isso, Bloch reconhece 
o caráter plural do mundo global, ou seja, fala de um mundo com 
vidas, memórias, histórias, identidades e culturas diferentes, fala 
de um multiversum. Com este termo (multiversum), Bloch enfatiza 
a igualdade e a unidade substancial como também as possibilidades 
múltiplas de interconexão. Bloch vincula a problemática da cultura 
com a pergunta filosófico-social acerca das circunstâncias da vida e 
as relações de produção.

Uma definição mais precisa sobre a categoria blochiana de 
multiversum, aparece somente mais tarde, na obra de Tübinger 
Einleitung in die Philosophie, especificamente na quarta tese 
Differenzierung im Begriff Fortschritt. Ali Bloch aplica o termo 
de não simultaneidade também ao conceito de Progresso e ao 
multiversum, e com isso introduz também a heterogenidade e 
multiplicidade histórica e cultural, a qual Bloch procura expressar 
e fundamentar com o termo Multiversum.

No lugar da unilinealidade requer-se um 
“multiversum” amplo, elástico, totalmente dinâmico; 
um contraponto contínuo e frequentemente enlaçado 
de vozes históricas. Desta maneira e para fazer justiça 
ao gigantesco material extraeuropeu, já não é possível 
trabalhar de modo unilineal, sem sinuosidades na 
série (ordem), sem uma complexa e nova variedade 
de tempo [...]. Todo conteúdo da meta a que se refere 
o verdadeiro progresso e ao que conduz deve ser 
reconhecido igualmente de modo amplo e profundo 
de maneira que os diferentes povos, sociedades, 
culturas na terra – com toda a uniformidade de seus 
estados de desenvolvimento econômico e social e 
suas leis dialéticas – tenham lugar nele e para ele. 
Assim, pois, hão de se apresentar no marco de uma 
filosofia da história as culturas extraeuropéias 
existentes sem violação europeizante e nem sequer 
com uma nivelação de seus testemunhos específicos, 
como testemunhos da riqueza da natureza humana. 
(BLOCH, 1970, p. 146).
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Essa questão ganha uma nova atualidade, se pensarmos 
na não simultaneidade dos tempos, no multiversum cultural, na 
heterogeneidade, na diversidade e na multiplicidade – enquanto aos 
espaços, às características, às memórias, aos ritmos e às culturas. 
Com esses conceitos de Bloch e com os conteúdos que lhes são 
inerentes, se pode compreender e discutir hoje os problemas e as 
tendências da globalização e dos direitos humanos, precisamente 
no sentido da necessidade de uma interculturalidade.

Bloch, ao falar da “proximidade dos corpos do povo” (BLOCH, 
1962, p. 99) que se diluem em um “multiversum” das culturas, 
expulsa o falso conteúdo ideológico da ocupação conceitual 
feita pelos nacional-socialistas dos términos “povo”, “nação” ou 
“socialismo” (BLOCH, 1962, p. 98s; KUFELD, 2003, p. 68). Portanto, 
os nazistas valiam-se desta não simultaneidade dos tempos de 
forma enganosa para chegarem ao poder, ou seja, pela propaganda 
enganosa.

Partindo desse espírito internacionalista e universalista, uma 
das estratégias alternativas – para resistirmos e enfrentarmos os 
falsos conteúdos ideológicos da globalização econômica ilimitada; 
organizada “como guerra da totalidade contra o multiversum” – deve, 
segundo Dietschy, ser compensada por estratégias de “regulações de 
eficácia global, regras de direito internacional público, instituições 
globais como instrumentos de uma democracia que abarque toda 
a terra” (DIETSCHY, 2002, p. 8). Ou seja, segundo Aínsa, recuperar 
os aspectos positivos desta dimensão mundializada da política, dos 
problemas sociais e ecológicos, e do que Leonardo Boff denomina 
a “ética planetária”, deveria ser um dos modos mais eficazes de 
enfrentar em seu próprio terreno a ideologia do globalismo, 
imposta pela ditadura neoliberal do mercado. (AÍNSA, 1975, p. 17).

Sabemos que infelizmente as organizações existentes como 
a ONU ou a Organização Mundial do Comércio seguem a lógica do 
mercado internacional e não contêm uma filosofia multiversal de 
inclusão das culturas (KUFELD, 2003, p. 68). Portanto, a unificação 
econômica não gera um mundo globalmente integrado e incluso.

É evidente que este antagonismo abre dois caminhos 
opostos: um dos caminhos leva a integração política a grande escala 
(globalização); o outro caminho leva a movimentos regionalistas 
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e etnonacionalistas, o qual na maioria das vezes contém um forte 
elemento racista (particularização). Com isso, quer-se também 
chamar atenção para os novos partidos políticos de extrema direita 
que hoje tendem – a exemplo dos nazistas – para um possível uso 
ou interpretação inadequada dos termos de multiversum e não-
simultaneidade, para justificar a incompatibilidade, o racismo 
e a divisão das culturas. Obviamente que, para Bloch, a relação 
entre unidade e pluralidade, entre universum e multiversum, entre 
regional e global, jamais deve ser interpretada de forma unilateral, 
centrifugal e antidialógica. Aqui as contradições polares serão 
interligadas, ou seja, a identidade e a diferença implicam processos 
dialéticos e dialógicos. Portanto, nesse duplo movimento simultâneo 
de integração e de fragmentação, de abertura e de fechamento que 
a categoria multiversum defende tanto a diversidade quanto os 
particularismos culturais sem deixar de abrir-se, ao mesmo tempo, 
às perspectivas de uma interculturalidade a escala planetária.

 A PERSPECTIVA DA INTERCULTURALIDADE

Bloch aproxima-se muito dos princípios da interculturalidade 
ao empregar o conceito de unidade e multiversum das nações, das 
identidades e das culturas – em que o particular e o universal sejam 
preservados (BLOCH, 1962, p. 396). Com isso, ele não somente 
quis expor o pluralismo de diferentes maneiras de viver. Pois 
também compreendeu este pluralismo no seu aspecto temporal, 
contextual, global, unitário, ético e intercultural. No fundo, o 
conceito de multiversum provoca a discussão sobre o tema da 
multi e da interculturalidade. Ou seja, apesar do multiversum – de 
caminhos e de culturas – nós temos uma história universal comum, 
ou seja, o multiculturalismo, o multiversum e a não simultaneidade 
devem também estar unidos com o conceito de interculturalidade, 
alteridade, identidade e com o universal. Somente nesse âmbito 
podemos pensar e discutir a cultura no sentido plural.

Esse cenário nos leva a repensar os Direitos Humanos e os 
Multiversos Culturais a partir dos pressupostos da Filosofia e da 
Ética Intercultural. É a tentativa de criar, entre as diferentes culturas, 
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a partir das potencialidades filosóficas, um ponto de convergência 
comum, sem dominação ou colonização.

Evidenciam-se, assim, alguns pressupostos da Filosofia e da 
Ética Intercultural. Em primeiro lugar deve-se ressaltar a dimensão 
ética, jurídica e política da tarefa da Filosofia e da ética intercultural 
em sua contribuição para uma argumentação de uma teoria crítica 
dos Direitos Humanos. É uma proposta ética e pragmática para uma 
nova transformação da Filosofia. A transformação da filosofia diz 
respeito ao contexto e à recontextualização do ato de filosofar diante 
da identidade, do singular, e à universalidade da multiplicidade das 
Tradições, da Religião, da Política e do Direito.

A ética intercultural refere-se, pois, “às enormes 
transformações socioculturais, refletidas na linguagem cotidiana 
sob as expressões de crise moral, relativismo moral e individualismo” 
(ASTRAIN, 2010, p. 21). Em termos mais específicos, ela se relaciona 
ao amplo e complexo debate filosófico atual sobre o sentido da 
vida em comum, onde se constatam transformações relevantes dos 
âmbitos valorativos e normativos das sociedades pluricêntricas 
modernas (p. 21). Nessas sociedades, marcadas pela diversidade 
cultural, os sujeitos convivem e, às vezes, somente sobrevivem, 
em meio a crescentes controvérsias a respeito de suas certezas e 
crenças morais. Nesse horizonte,

[…] a ética intercultural é uma proposta filosófica 
que esboça teoricamente um modo de compreender 
os registros discursivos que condensam as formas 
de reflexividade em torno aos valores e normas das 
culturas. Os diversos modos de entender os nexos 
entre tais registros, que formulam o modo de entender 
os conflitos morais no interior da própria constelação 
cultural, apresentam indicações a respeito do modo 
como se assume o vínculo de sentido no interior 
de uma forma de vida e com outras formas de vida 
(ASTRAIN, 2010, p. 39).

O objetivo da con-vivência não deve confundir-se, em nenhum 
caso, conforme Fornet-Betancourt indicou com a pacificação das 
conflitivas controvérsias entre as diferenças, mediante sua agrupação 
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em uma totalidade superior, apropriando-as e harmonizando-as. 
Com certeza, a con-vivência requer a harmonia, no entanto, ela não 
deve nascer pela via rápida das apropriações reducionistas, como 
tentou, tantas vezes, a racionalidade ocidental. A con-vivência, ao 
contrário, designa a harmonia que se iria alcançando através da 
constante interação no campo histórico-prático e sua consequente 
construção intercomunicativa, que os discursos iriam tecendo na 
mesma explicação de suas controvérsias (FORNET-BETANCOURT, 
2001, p. 47)9.

Assim denominada, a interculturalidade aparece como uma 
categoria ética inerente à época da globalização. Segundo Astrain 
(2010, p. 60), “trata-se de uma época na qual tomamos maior 
consciência do viver e do conviver entre tempos e espaço próprios”. 
Porém,

Se desejamos evitar cair no precipício do 
fundamentalismo e do fechamento cultural, que 
conduz à exclusão do outro, é imprescindível 
gerar caminhos de reconhecimento com o fim de 
estabelecer determinadas exigências comuns a 
todos. Esse esforço não presume abandonar, de 
forma alguma, a narrativa da própria identidade, mas 
permite re-situá-la e re-contextualizá-la espacial e 
temporalmente. Todavia, não se trata somente de 
interpretá-la permanentemente, mas de argumentar 
e reconstruir valores e normas pluri-universais. Que 
esta seja uma proposta ética, não significa que ela não 
possa ser concretizada nos diversos espaços sociais 
das sociedades multiculturais, onde predomina a 

9  Seguem as principais líneas substanciais, que são, segundo Fornet-Betancourt, os eixos fundamentais que 
orientam esta prática de filosofar. Fornet-Betancourt (2003, p. 15-16) as resumiu da seguinte maneira: 
Trata-se de um filosofar contextual; Por isso, a filosofia e a ética intercultural são uma filosofia que 
acompanha os processos e as práticas culturais com que a gente trata de dar conta e de justificar sua vida 
e suas aspirações, seus medos e esperanças, nos contextos da sua cotidianidade. É um filosofar situado na 
pluralidade das razões cotidianas, na diversidade dos contextos de vida; Dali segue, de que a filosofia e a 
ética intercultural são um projeto de diálogo de contextos, é o diálogo de filosofias em, com e desde seus 
respectivos mundos; A filosofia e a ética intercultural não pensam o mundo desde a filosofia nem buscam 
a realização da filosofia no mundo, mas sim, é um intento de repensar o que chamamos filosofia desde 
os diferentes mundos culturais e suas práticas. Trata-se de que haja mais mundo salvando as diferenças, 
defendendo a pluralidade dos universos culturais e apostando pela convivência; Nesse sentido, a filosofia 
e ética intercultural se projetam como um filosofar de e para a convivência entre os muitos mundos em 
que a humanidade busca a solidaria realização do “humanum” em cada ser humano.
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anomia, a heterogeneidade e a exclusão. (ASTRAIN, 
2010, p. 60)10.

Assim sendo, a filosofia em seu horizonte ético e intercultural 
não se fundamenta apenas numa única verdade e nem pratica uma 
única forma epistêmica. Sendo um processo aberto, é um processo 
polifônico, de contínuo aprendizado. Aí ocorre “a renúncia à 
hermenêutica reducionista” 11, ou seja, nega um único paradigma de 
interpretação.

Também seria tarefa da filosofia e da ética intercultural 
desarmar a razão armada. Raimon Panikkar, filósofo indiano traz 
essa expressão desarmar a razão armada referindo-se à tarefa da 
filosofia, que ressalta a atitude da filosofia intercultural. Em sua 
análise deixa claro que:

A tarefa mais urgente da filosofia hoje consiste em 
desarmar a razão armada, mas, quem sabe, a mais 
importante seja a que faz com que nos demos conta 
de que, com mera boa vontade, não se vai muito longe. 
O urgente é desarmar a razão, mas o importante é 
compreender que não se trata de vencê-la com outra 
razão superior ou com o que quer que seja, mas de 
com-vencê-la, por um lado, e de convencê-la, por 
outro, que ela não é apenas o árbitro da realidade. 
(PANIKKAR, 2002, p. 198).

Dessa perspectiva deriva-se, por consequência lógica, 
que um dos principais objetivos da ética intercultural foi e será, 
em nome do pluralismo cultural, da não simultaneidade e do 
multiversum cultural, impedir de que a heterogeneidade cultural 

10  É da consciência destas injustiças que surge esse verdadeiro imperativo ético. Disso deduz-se: que a 
necessidade do diálogo intercultural é a exigência de realizar a justiça, de tornar factual um contato justo 
com o outro livre. Por certo, isso quer dizer que é necessário reconhecer o outro como pessoa humana 
portadora, justamente na sua diferença, de uma dignidade inviolável, que nos faz iguais. (FORNET-
-BETANCOURT, 2001, p. 264).

11  Como decorrência, deixa de existir um centro onde predominaria a reflexão filosófica, como o euro-
centrismo ou qualquer outra centralização e experimenta a construção de uma razão interdiscursiva, 
construtora de pontes. Dá-se outra ideia de universalidade, que não é justaposta à unidade. A universa-
lidade não se realiza em ideários metafísicos unitários. Refaz a ideia de universalidade, regulada pela 
solidariedade em todos os universos que compõem o nosso mundo cultural. (PIRES, p. 7).
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seja tratada de forma homogênea. Ou seja, a filosofia intercultural, 
segundo Estermann, é a tentativa aberta e engajada de superar 
a monoculturalidade da filosofia e dos direitos humanos, mas 
sem defender uma suposta universalidade ou absolutidade 
supracultural. Ela é uma reflexão consciente sobre as condições, 
possibilidades e limites do intercâmbio intercultural.

Trata-se, pois, de tematizar o inter, o espaço intermediário 
“utópico” que torna possível o encontro e a fecundação mútua. A 
filosofia intercultural só pode acontecer como diálogo. Por isso 
consideram-se como pressupostos imprescindíveis do filosofar 
intercultural o respeito pela alteridade, a disposição de questionar 
criticamente a própria interpretação do mundo e colocá-la em 
discussão na confrontação com outros projetos culturais, bem 
como uma grande abertura para envolver-se nesse que é, a rigor, um 
processo de busca interpessoal sem colocar de antemão as barras 
de delimitação intelectuais (ESTERMANN, 2003; 1996, p. 119-149).

A partir desses princípios podemos entender e confrontar 
os desafios e as estratégias da globalização econômica e cultural, a 
qual (globalização),

traça um novo mapa do mundo e impõe um novo tipo 
de relações entre os seres humanos, tanto entre si 
como consigo mesmo e com a natureza. As estratégias 
da globalização do capitalismo neoliberal promovem 
assim, ao mesmo tempo, uma mudança de nossa 
geografia e de nossa antropologia. E transtornando 
nossas referências geográficas e antropológicas, 
transtorna as bases de nossas biografias, de nossa 
capacidade para “escrever” nossas vidas, ou ser 
autores de nossas biografias. (FORNET-BETANCOURT, 
2003, p. 16-17).

Diante dessa orientação e desafio, diante dessa guerra da 
totalidade contra o multiversum, ou seja, consciente desta não-
simultaneidade do simultâneo no processo da globalização, que a 
filosofia intercultural e os direitos humanos procuram ser a prática 
e a consciência de trans-simultaneidade. Aquela consciência que 
rompe e que ultrapassa a mera reprodução dos falsos conteúdos 
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ideológicos da globalização econômica e cultural, aquela consciência 
do multiversum cultural e filosófico, aquela consciência do particular 
e do universal, aquela consciência do passado-presente-futuro, 
aquela consciência da “herança” mística, religiosa e do “saldo 
cultural”, aquela consciência de transição, construção e identidade, 
aquela consciência do “possível real objetivo”, aquela consciência de 
mediação entre o “eu” e o “nós”, aquela consciência dos problemas 
sociais e ecológicos, aquela consciência da necessidade de uma 
aliança técnica, aquela consciência da necessidade da convivência 
e do diálogo.

Convém, ainda, lembrar de que o processo de conscientização, 
de interculturalidade e de libertação só se torna possível à base 
do princípio da dialogicidade, conforme se expressa na seguinte 
passagem: “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: 
os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 1987, p. 29).

Como decorrência, deixa de existir um centro onde 
predominaria a reflexão filosófica, como o eurocentrismo ou 
qualquer outra centralização, e experimenta a construção de uma 
razão interdiscursiva, construtora de pontes. Dá-se outra ideia de 
universalidade, que não é justaposta à unidade. A universalidade 
não se realiza em ideários metafísicos unitários. Refaz a ideia de 
universalidade, regulada pela solidariedade em todos os universos 
que compõem o nosso mundo cultural.

Nessa perspectiva da interculturalidade associada a uma 
razão ética, trazemos o argumento de Astrain:

A interculturalidade é uma nova tomada de consciên-
cia cada vez mais nítida de que todas as culturas estão 
em um processo de gestação de seus próprios univer-
sos de sentido e que não existe a possibilidade teórica 
de substituir completamente o outro em seu sistema 
interpretativo. (2010, p. 58).

Produz-se, pois, uma nova cultura de amplitude de direitos 
e de compreensões voltadas para afirmações das diferenças. 
Esse processo de gestação pode ser traduzido numa política de 
resistência cultural, associada à ideia de isonomia, que requer 
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tratamento igual, no sentido do respeito aos direitos de todos.
Com isso, podemos concluir que a Filosofia em seu horizonte 

Intercultural e Ético traz suportes para uma Teoria Crítica dos 
Direitos Humanos na atualidade12.

Nesse contexto, os direitos humanos são e devem ser 
entendidos como patrimônio comum da humanidade, como pilares 
de um diálogo válido entre nações, culturas e comunidades, capazes 
de estabelecer referenciais jurídicos e morais para analisar a 
legitimidade do poder Estatal, conformando limites objetivos para a 
cidadania e à soberania nacional, a fim de que estas não funcionem 
como formas de produção de diferença excludente (LUCAS, 2010, 
p. 276-277).

O pensamento intercultural é um novo paradigma para 
encontrarmos uma harmonia para o mundo contemporâneo. São 
necessários princípios éticos sustentadores para refletirmos sobre 
as ameaças das mundializações e sobre a globalização econômica. 
O pensamento intercultural é fundamental para um resgate da 
dignidade histórica do ser humano com toda sua cultura face ao 
avanço da globalização econômica.

Por isso, no entendimento de Panikkar, é necessário que os 
direitos humanos surjam como resultado de uma efetiva tomada 
de consciência acerca do ser humano e de sua dimensão universal. 
Para finalizarmos, destacamos a seguinte metáfora:

Os direitos humanos são uma janela através da 
qual uma cultura determinada concebe uma ordem 
humana justa para os seus indivíduos, mas os que 
vivem naquela cultura não vêem a janela; para isso, 
precisam da ajuda de outra cultura, que, por sua 
vez, vê através de outra janela. A paisagem humana 
vista através de uma janela é, simultaneamente, 
semelhante e diferente da que se vê da outra. 
Sendo assim, deveríamos estilhaçar as janelas e 

12  Ou seja, os Direitos Humanos devem ser entendidos como o único meio capaz de sugerir validamente 
os limites do diálogo entre a igualdade e a diferença em uma sociedade multicultural, pois tem o condão 
de promover a aproximação entre as culturas, o reconhecimento do outro e a produção de respostas de 
ordem global. Enfim, os direitos humanos devem funcionar como o mediador entre as igualdades e as 
diferenças, como limite ético para o reconhecimento das particularidades e para a afirmação das igual-
dades que não homogeneízem e não sufoquem a humanidade presente na experiência de cada homem 
isoladamente considerado (LUCAS, 2010, p. 276-277).



AUTOGOVERNO E FORMAÇA O HUMANA EM TEMPOS SOMBRIOS: ASPECTOS E TICOS E POLITICOSAUTOGOVERNO E FORMAÇA O HUMANA EM TEMPOS SOMBRIOS: ASPECTOS E TICOS E POLITICOS

121

transformar os diversos portais numa única abertura, 
com o consequente risco de colapso estrutural, ou 
deveríamos antes alargar tanto quanto possível as 
vistas, e sobretudo, tornar as pessoas cientes de que 
existe, e deve existir, uma pluralidade de janelas? 
Juntar-se a esta última evolução é optar por um são 
pluralismo. (PANIKKAR, 1982, p. 90).

Por isso torna-se imperioso e urgente avançar na direção 
de uma concepção de direitos humanos não mais meramente 
formalista, estática e monocultural. Para isso, o compromisso é 
com um referencial crítico dos direitos humanos fundamentais em 
sua dimensão de resistência, de reconhecimento da alteridade, de 
emancipação e, portanto, de interculturalidade.
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