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> A Declaração Universal dos Direitos Humanos como sustentação do “discurso politicamente correto” e a 
disseminação dessa retórica na mídia ocidental. Discussão de sua abrangência universal/global e de sua 
aplicação normativa (por imposição/fiscalização). Uma reflexão sobre as propostas de “conscientização” do 
conceito “direitos humanos” sob a ótica da territorialidade. 
Direitos Humanos – Discurso Politicamente Correto – Violência – Território 
 
> The Universal Declaration of Human Rights, a reference all over the world, cannot be universally applied 
for it is based on an Western world conception. It has become a rethorical instrument without real effectivity: 
although with its principles widespread via media, the violence against Human Rights is increasing in the 
Modern Age. Suggestion of adoption of a territorial approach to convert local societies to human dignity. 
Human Rights – Politically Correct Discourse – Violence – Territory 
 

Chegamos ao terceiro milênio e milhares de homens, mulheres e crianças continuam 
morrendo anualmente nos quatro cantos do mundo. Morrem brutalmente. Assassinados, 
estuprados, queimados – torturados. Condenados pela ira do outro, são excluídos pela cor 
da pele, pela religião, pelo sexo, pela nacionalidade. Outros milhares sofrem morte mais 
lenta, fruto de tortura psicológica e moral, de discriminação velada, de perseguição. Como 
dizer que tais homens, mulheres e crianças têm direito à vida e à liberdade? Como falar em 
dignidade, justiça social e democracia nesse mundo de miséria, opressão, violência e 
guerra? 

Desde 1948, quando foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
nunca se fez e falou tanto sobre direitos do homem como agora. Mas a despeito de toda a 
mobilização mundial em defesa dos cidadãos, poucas vezes se registrou tanta agressão, 
abuso e desrespeito à integridade humana. 

A declaração passou a exigir moralmente que os governos respeitassem e 
garantissem o respeito aos direitos fundamentais do ser humano. Organizações não-
governamentais multiplicam-se, desde então, na defesa da causa e na fiscalização de 
governos e instituições. Replicadora das bandeiras capazes de mobilizar a opinião pública, 
a mídia tem crescentemente dado voz a estes movimentos e tornado a denúncia dos abusos 
cometidos contra os direitos do cidadão um prato cheio para os noticiários. A mídia 
sensacionalista, então, nem se fala: pegou carona da defesa desses direitos e tem cada vez 
mais explorado o assunto com matérias muitas vezes apenas comercialmente apuradas e 
divulgadas. Atordoada com informação de toda parte dando conta de abusos de todo tipo, a 
população mundial está como nunca em contato com o problema e sendo instada a se 
posicionar sobre ele. 

Alguns episódios chegam a suscitar a inevitável comparação com períodos de 
barbárie da história. Classificados por Veja como um “genocídio de proporções 
apocalípticas”, os massacres de Ruanda (onde cerca de um milhão de homens, mulheres e 
crianças morreram por conta de rivalidades tribais entre hutus e tutsis) ofereceram à 
população mundial, entre outros horrores,  

um exemplo individual de barbárie: uma menina de um ano teve os 
genitais mutilados, maneira ‘tradicional’ de avisar que dali nunca sairão filhos 
da tribo inimiga (abril, 12, 1995, p. 40).  
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Não menos arrepiantes têm sido as imagens vindas diariamente do conflito entre 
judeus e palestinos no Oriente Médio. Algumas cenas nos cercam mais estreitamente: 
crianças em trabalho pesado na América Latina, prostituição de meninas no Nordeste 
Brasileiro, roubo de crianças para a venda de órgãos, existência de trabalho escravo nas 
fazendas do interior do Brasil, tortura no interior das delegacias, discriminação de negros, 
abuso sexual de mulheres, abandono de crianças, interdição de idosos, miséria –  notícias 
freqüentes de desrespeito aos direitos humanos parecem levar à constatação de que o 
progresso no mundo e, particularmente, aqui no Brasil, longe de resolver as questões 
fundamentais de dignidade, justiça social e felicidade, tem feito o homem andar para trás. 

A indignação traz à tona a contradição. Por que razão toda a mobilização em torno 
dos direitos humanos não foi capaz de reverter esse quadro? Talvez a resposta esteja na 
reavaliação da afirmação de que “nunca se fez e falou tanto sobre Direitos Humanos”. Uma 
observação mais atenta irá revelar que o correto seria reduzi-la para “nunca se falou tanto 
sobre Direitos Humanos”. O “fazer” diluiu-se numa declaração de intenções. Se tudo o que 
se disse que foi feito pela causa tivesse resultado na defesa efetiva de integridade do 
cidadão, o quadro seria outro. As iniciativas concretas de trabalho resultaram em mera 
retórica: diz-se que os direitos humanos foram defendidos através desse ou daquele projeto, 
mas a ação sucumbiu sem reação; além disso, a única reação resultante desses movimentos 
se deu no campo da retórica – a propagação do discurso politicamente correto. Em ambos 
os casos, o problema esbarra na comunicação, e acaba reproduzindo novos desrespeitos ao 
cidadão.  

A defesa dos direitos humanos, como tem sido conduzida até agora, se dá em três 
níveis: o do discurso de esclarecimento e conscientização dos direitos; o da criação de leis 
que impeçam os abusos; e, por último, o da fiscalização do cumprimento dessas leis. Em 
cada um desses níveis, no entanto, se aloja um problema. 

O discurso de esclarecimento e conscientização esbarra na limitação de um conceito 
que, equivocadamente, se supõe universal. Na verdade, não há como negar que o conceito 
de direitos humanos nasceu na civilização ocidental e cresceu junto com o racionalismo, o 
individualismo, o antropocentrismo e o tecnicismo, como explica o historiador Joel Rufino 
(1992, p. 52). Sendo assim é possível que o homem não-ocidental não seja capaz de 
assimilar o conceito e que, mesmo entre os ocidentais, possa haver dificuldade de aceitação 
do conceito graças à existência de contextos culturais “modernos” e “arcaicos”. É assim, 
por exemplo, que Rufino acredita que os direitos humanos seriam um conceito estranho à 
psicologia social do povo brasileiro, condenado por 400 anos à escravidão, um abominável 
regime de tortura. Como então se pode esclarecer e conscientizar um povo que desconhece, 
despreza ou não reconhece, os direitos que dizem ser dele? 

Incapaz ou não de assimilar o conceito, o povo pode ter que passar a aplicá-lo por 
força da lei. Neste caso, haveria a imposição de um valor a ser incorporado como ordem 
suprema. Rufino coloca bem o problema: pode a democracia ser imposta e continuar demo-
cracia? Tomada de cima para baixo e sem ponto de toque com o sistema de valores do 
povo, a lei estaria condenada a ser transgredida. Pior:  

Direitos humanos impostos nada mais são que justificação para a 
dominação do mais forte, do mais rico, do mais letrado e assim por diante. 
Nesse caso, a sua rejeição se confundirá com a luta pela justiça social (Rufino, 
ibidem). 

Havendo a possibilidade de transgressão, cumpre instituir a figura do fiscalizador. 
Mas se os direitos humanos no contexto cultural brasileiro não servem à função de justiça 
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social e felicidade (posto que são estranhos à “psicologia social do povo”), não haverá de 
ser a imposição de uma lei, muito menos a fiscalização de seu cumprimento, o instrumento 
capaz de defender a aplicação do conceito. 

Nesta linha de ação, tudo o que se propôs fazer pela defesa dos direitos humanos 
esbarrou na impossibilidade prática de se superar a indiferença do povo na visualização do 
problema. Incapaz de localizar a questão na comunidade real, o problema permanece sem 
solução: intolerância e exclusão do outro subsistem sob olhares desanimados dos que 
insistem em salvar o Brasil pela janela do mundo ocidental. Novamente, é Rufino (idem, p. 
57) quem faz a triste constatação: 

Patinam os partidos políticos e os movimentos sociais – o Eclesial de 
Base, o Negro, o de Mulheres, o Sindical, o dos Sem-terra, tão promissores há 
vinte anos. (...) Já não é só o país que morre, morrem juntos os que pensaram 
em salvá-lo. 

O movimento fez muito barulho, ficou na retórica das intenções que não se podiam 
viabilizar, e não obteve maiores conquistas além da aceitação do princípio dos direitos 
humanos apenas como discurso. Este sim, obteve espaço na mídia, ganhou a boca do povo 
e o patrocínio de políticos em ano de eleição. Mas, na verdade, o discurso de defesa do 
cidadão foi carregado da retórica que mantém o discurso politicamente correto cheio de boa 
intenção, mas vazio de pragmatismo. E isso não é o pior: o discurso politicamente correto, 
que é a versão popular e visível do discurso de defesa dos direitos humanos, além de não 
“tocar na raiz de um mal-estar civilizatório” que discrimina e até mesmo exclui grupos 
humanos do processo de socialização, ainda acaba por se colocar a serviço de uma forma 
inédita de racismo – o neo-racismo, prática na qual heterofobia dá lugar à heterofilia. 

Trata-se de operações ideológicas e retóricas constantes do discurso 
neo-racista pós-moderno, que culturalizam o vocabulário tradicional, 
pressionando-o a abandonar os enunciados de valorização da “raça” ou do 
“sangue”. Os discursos de aceitação e integração das diferenças, de 
hipervalorização das diferenças étnicas e culturais, de “amor” ao outro de si 
mesmo são construções retóricas sofisticadas (que incorporam os avanços da 
antropologia cultural e da filosofia da diferença), prontas para o teste da 
hipervisibilidade proporcionada pela irradiação dos meios de comunicação de 
massa (Sodré, 1992, p. 115).  

O discurso politicamente correto, ao pregar a hipervalorização das diferentes etnias, 
culturas locais e dialetos regionais, consiste na “absolutização cool da alteridade” (idem, p. 
122), uma forma nova e sutil de discriminação que impede a aproximação real do outro. 

Se a causa dos direitos humanos é justa mas não encontra passagem em nosso 
contexto cultural – nem através de leis nem da conscientização do povo, posto que ambos 
seriam processos   impostos –, urge buscar uma nova ótica para o problema que não a dos 
direitos humanos. 

O horror que nos causa a tortura não pode ser encarado unicamente pela 
ótica dos direitos humanos. Se for assim, o torturador jamais o experimentará. 
Temos de descobrir, algum dia, o que torna a tortura também um horror do 
ponto de vista dele (Rufino, p. 56). 

Senão, vai-se continuar a reproduzir a violência expressa na surdez de um discurso 
que, como compara Rufino, fala como papagaio para urubus que não o entendem. Não é 
uma questão só de mudar a “tortura”. Há que se mudar o torturador. E como despertá-lo 
para a mudança senão através da alma?  
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As transformações do homem só se dão verdadeiramente se provocadas por uma 
conversão na alma. Esta não se deixa levar por discursos persuasivos e nem sofre as 
imposições da lei. Não adianta denunciar os abusos cometidos contra os cidadãos; não 
adianta fazer a população recitar a cartilha dos direitos humanos; não adianta punir os 
infratores: há que se afetar cada indivíduo na sua essência, tocar o seu território. Alma e 
território se fundem num domínio simbólico que não se limita ao tempo histórico e ao es-
paço geográfico mas que, dialeticamente, caracteriza o “ser no mundo” de cada um.  

Segundo o geógrafo Milton Santos, o “território em que vivemos é mais que um 
simples conjunto de objetos, mediante os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas 
também um dado simbólico” (1993, p. 61). Assim, completa ele, a territorialidade “não 
provém do simples fato de viver num lugar, mas da comunhão que com ele man-
temos”(Ibidem, p.62). Esta relação de comunhão entre o homem e o lugar simbólico é o 
que caracteriza, segundo Victor Li Carrillo, o modo de ser no mundo, uma situação que 
compreende também “um corpo, uma posição, um passado, uma relação fundamental com 
os outros homens” (1968, p. 12). 

Deixar-se ver a si próprio segundo a ótica do seu território: um exercício de auto 
consciência que fortalece o homem, convertendo-o em cidadão; única forma de reforçar as 
identidades culturais/territoriais do indivíduo e torná-lo resistente às formas de vida não-
cidadãs. 

Sujeito dessa conversão, o homem descobre o seu lugar, aos poucos constrói a sua 
identidade, ganha uma dimensão particularizada de espaço e tempo, reconhece seus limites, 
os limites do outro, identifica a sua noção de felicidade, amor, integridade, dignidade, 
justiça social, bem comum. Sob a ótica do seu território, percebe na alma aquilo que o 
Ocidente nomeou de Direitos Humanos. 
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