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apresentação

Ao fim da primeira metade do século XX, a civilização ocidental se viu 
diante de um problema jurídico-político paradoxal: de um lado, os horrores 
do fascismo e nazismo reacenderam nas elites acadêmicas ideias tipicamente 
jusnaturalistas de que existem certos valores e concepções éticas que são váli-
dos ou inválidos em qualquer lugar, a qualquer tempo, para qualquer povo. 
Surgiu, então, a doutrina eticamente universalista dos direitos humanos.

Por outro lado, os horrores do nazismo e do fascismo também reve-
laram a perversidade das ideias discriminatórias, que possuem em sua base 
a crença de que existem, justamente, concepções éticas que são superiores 
às outras. Lembre-se, por exemplo, de que os colonizadores europeus se 
consideravam “povos civilizados” superiores aos “selvagens”. Assim, parte 
da elite acadêmica caminhou em outra direção, passando a defender o igual 
respeito às diversas concepções de justiça e vida boa em um discurso em 
favor do multiculturalismo e do relativismo ético que o acompanha. 

Com a globalização, a tensão entre o universalismo dos direitos hu-
manos e o relativismo ético das doutrinas multiculturalistas extrapolou a 
escala nacional e passou a ser um problema de natureza transnacional. Se, 
por um lado, a interferência internacional em assuntos internos se tornou 
prática corriqueira, por outro lado, as reações comunitárias contra essa 
interferência têm se fortalecido a partir da primeira década do século XXI, 
gerando eventos como o Brexit, o terrorismo religioso islâmico e a eleição 
de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. 

Esta obra busca discutir alguns problemas oriundos dessa disputa en-
tre a doutrina dos direitos humanos – que pretende ser universalizada – e 
as compreensões éticas e políticas de comunidades nacionais que exigem 
respeito à sua soberania e sua forma de vida.

O primeiro capítulo irá situar o leitor diante de um dos problemas 
centrais: é possível relativizar a soberania de uma nação – inclusive, no que 
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diz respeito aos seus entendimentos éticos – para forçá-la a respeitar os di-
reitos humanos? Ao responder essa pergunta, buscaremos mostrar as justi-
ficativas morais e condições procedimentais que tornariam tal intervenção 
legítima, ao menos em tese. 

No segundo capítulo, analisaremos um caso prático em que houve essa 
disputa entre “direitos humanos” e “soberania”. É o exemplo dos julgamen-
tos contraditórios da Lei de Anistia brasileira pelo STF e pela Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos, que resultou em um mal-estar ainda não resol-
vido entre os representantes políticos do país e as autoridades internacionais. 

No terceiro capítulo, analisaremos a possibilidade de se construir uma 
comunidade política transnacional com base no artigo “The European Na-
tion State”, de Habermas, verificando se a proposta conseguiria superar as 
dificuldades oriundas da diversidade ética existente entre os povos. Nesse 
ponto, veremos que mesmo as concepções procedimentais (ou seja, aquelas 
que são intencionalmente despidas de particularismo ético) e desconstruti-
vistas de justiça (aquelas que questionam os dogmas axiológicos ocidentais) 
estão impregnadas das marcas da civilização ocidental, ferindo, de qualquer 
forma, a soberania de incontáveis povos na escolha de suas concepções de 
justiça e de vida boa. 

Essas dificuldades só poderiam ser resolvidas se considerassemos que 
essa comunidade transnacional não precisaria ser constituída por vínculos 
políticos rígidos nos moldes de um “Estado soberano”. Com isso, o direito 
também não teria o caráter estatal e positivista consolidado na moderni-
dade, derivando mais dos entendimentos deliberativos entre os povos e 
organizações do que da vontade de uma autoridade formal. 

A violência latente do processo de universalização das normas, assim, 
seria potencialmente diminuída pela assunção de um direito que fosse legí-
timo por atender às necessidades reais das nações e grupos envolvidos e não 
simplesmente por repetir as “soluções dos direitos humanos” já praticadas 
nos países ricos do ocidente. 

A formação de tal confluência deliberativa exigiria, por sua vez, uma 
ética de tolerância entre os povos que diminuísse os ruídos nos diálogo 
intercultural e intercivilizacional. Contudo, como a tolerância é uma ca-
tegoria que possui múltiplos significados, fecharemos esta obra com uma 
discussão sobre qual significado ela deve assumir para que seja possível 
conciliar as particularidades éticas dentro de uma comunidade globalmen-
te unida por vínculos de respeito. 


