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ROL DE ABREVIATURAS 

 
 

Usam-se os termos abaixo para abreviar as expressões completas: 

 

a.) Dignidade: o postulado da dignidade da pessoa humana; 

b.) Declaração: a Declaração Universal dos Direitos do Homem (Humanos), de 
1948; 

c.) DDHH: direitos humanos; 

d.) Constituição: Constituição da República Federativa do Brasil, de 10 de 
outubro de 1988. 
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RESUMO 

 
 

Essa dissertação analisa o princípio constitucional da Dignidade da 

Pessoa Humana, começando por identificar o entendimento doutrinário nacional e 

internacional (Sarlet), para contrastar os argumentos utilizados na compreensão 

do postulado frente a (nova) teoria crítica do direito (Habermas, Warat, Streck) e 

com a teoria biopolítica (Agamben – com o instituto do estado de exceção); após 

se analisa a Ética da Libertação (Dussel). Desta busca um conteúdo material 

para fundamentar o princípio da dignidade e assim segurar sua ambigüidade 

lingüística. Finalmente se estuda a teoria anti-especista (Felipe) e com seus 

pressupostos se anseia suprir as insuficiências no quesito da coerência da 

igualdade de consideração (Primatt) entre todos os sujeitos-de-uma-vida 

(Regan). Com esses estudos se sugere o enunciado de um “princípio da 

dignidade do sujeito-de-uma-vida” e a necessidade do neo-abolicionismo. 

 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation analyses the constitutional principle of the Dignity of 

the Human Person. It starts identifying the national and international doctrinaire 

understanding (Sarlet) in order to contrast the arguments used to comprehend 

that postulate with the (new) critical legal theory (Habermas, Warat, Streck) and 

the biopolitical theory (Agamben – with the state of exception). After that, the 

Ethics of Liberation (Dussel) is analyzed to find a material content for grounding 

the principle of dignity and then hold its linguistic ambiguity. Finally, the anti-

speciesist theory (Felipe) is studied and their presuppositions are expected to 

supply the insufficiencies associated to the coherence of equal consideration 

(Primatt) to all the subjects-of-a-life (Regan). Based on these studies is proposed 

the “principle of the subject-of-a-life dignity” and the necessity of the neo-

abolitionism. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Circunscreve-se como objeto precípuo desta dissertação a pesquisa 

dos argumentos teóricos que se apresentam acerca o postulado da dignidade da 

pessoa humana. Envidar-se-ão os esforços no sentido de reconstituir um 

significante do postulado pela filosofia e doutrina jurídica nacionais e 

internacionais, extraídos de Sarlet através de uma observação analítico-reflexiva 

de seus escritos, para assim perpetrar questionamentos desse frente a: (a) teoria 

crítica do direito (Warat, Habermas, Streck - principalmente); (b) a teoria 

biopolítica (estado de exceção e poder soberano) de Agamben; (c) a Ética da 

Libertação e sua estrutura criada por Dussel; e, por fim, (d) a teoria crítica do 

anti-especismo, com Felipe e suas influências de Regan e Primatt, 

principalmente.  

A dinâmica desta dissertação segue a base lógica indutiva, mesmo 

tendo em mente suas limitações. Operacionaliza-se através de pesquisas em 

bibliografia e outras fontes – como periódicos e provenientes de meios 

eletrônicos, utilizados, destarte, para corroborar nas conclusões desejadas. Parte-

se de argumentos de autores julgados relevantes à matéria. Segue-se uma 

estrutura analítico-reflexiva, destarte esta dissertação visa reconstituir ao máximo 

os conceitos centrais empregues pelos autores, suas filiações teóricas, as 

estratégias de argumentação; as propostas e as concepções desenvolvidas por 

cada um deles em seus textos, para, finalmente, empreender uma compreensão 

diferenciada do objeto em questão. 

Como referencial metodológico deste texto dissertativo, utiliza-se 

três obras base, de Pasold1, Colzani2 e Eco3. As duas primeiras serviram 

principalmente como fundamento para as configurações e apresentação desse 

documento. Traz com grande praticidade os recursos necessários. A terceira 

                                                
1 PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa jurídica - idéias e ferramentas úteis para o 

pesquisador do direito. 8. ed. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2003. 243 p. 
2 COLZANI, Valdir Francisco. Guia para redação do trabalho científico. 2. ed. Curitiba: Juruá, 

2002. 
3 ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Trad. de Gilson Cesar Cardoso de Souza. 18. ed. São 

Paulo: Perspectiva, 2002. 
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ofereceu bom embasamento teórico acerca da amplitude pessoal a ser alcançada 

com o trabalho, incutindo úteis experiências nos rumos a serem seguidos. 

Ainda, em alguns trechos, utilizou-se a técnica gramatical de separar 

as palavras em seus prefixos, radicais e sufixos, com o intuito de chamar atenção 

à significação de cada uma de suas partes. Nas palavras alvejadas por esta 

técnica se toma o cuidado de realizar o grifo itálico.  

Os objetivos desta dissertação são: o institucional, de se produzir um 

trabalho dissertativo para a obtenção do título de Mestre em Ciência Jurídica pela 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI); o geral, de visitar os argumentos 

doutrinários do postulado da Dignidade, inserido na Constituição e na doutrina, 

questionando-o perante algumas teorias jurídicas, políticas e filosóficas; e os 

específicos: (a) observar a (in)coerência argumentativa epistemológica e 

(in)validade do postulado perante a (nova) teoria crítica do direito; (b) testar os 

argumentos (dimensões) da Dignidade com função de assegurar a ordem 

humanista estabelecida em face da teoria biopolítica; (c) entrelaçar a segurança 

desejada pelos teóricos tradicionais ao postulado da Dignidade com o auxílio do 

princípio ético material universal da Ética da Libertação; (d) traçar alguns limites 

do postulado frente a teoria anti-especista, apresentando uma proposta de novo 

enunciado para o princípio, revisionado pelas teorias antecedentes. 

Sobre o postulado da Dignidade (como também os DDHH) se trata 

atualmente na doutrina como um marco do desenvolvimento jurídico-político da 

civilização ocidental. Principalmente nos países signatários da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (1948), a qual esta revitalizou o instituto para a 

defesa de todos os seres humanos – estendeu-se a consideração moral a todos 

os indivíduos da espécie humana. Esta dissertação contempla, destarte, a 

questão do alcance e o dos limites do princípio, o qual, após marcha histórica, 

pós-Declaração, foi finalmente inserido como um dos basilares na Constituição, 

elencado logo no seu artigo primeiro, inciso terceiro.4 

                                                
4 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Município e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo político. Parágrafo Único. Todo o 
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição.”  
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Os autores pesquisados com maior destaque para informar essa 

pesquisa são: (a) Ingo Wolfgang Sarlet; constitucionalista este que já apresenta 

diversos artigos e obras especialmente sobre a Dignidade, inclusive construindo 

uma proposta de conceito jurídico para o princípio em tela. Grande parte do que 

escreve se extraiu da obra Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais 

na constituição de 1988, onde ele reconstitui a marcha histórica e correntes de 

pensamentos que falam da Dignidade. Aqui será utilizada como base doutrinária 

contemporânea para tecer muitas das reflexões; após vêm (b) Luis Alberto 

Warat, (c) Lenio Luis Streck e (d) Jürgen Habermas, lidos seus escritos que 

informam a (Nova) Teoria Crítica do Direito; a problemática entre Filosofia da 

Consciência e da Filosofia da Linguagem; do jusnaturalismo e positivismo; (e) 

Giorgio Agamben, filósofo político italiano que atualmente relê vários tópicos, 

como por exemplo: o estado de exceção e o poder soberano, para analisar as 

estruturas de manipulação, incertezas e inseguranças que a biopolítica aponta no 

sólido ordenamento jurídico; seguindo a reflexão analisar-se-ão as teorias/teses 

de (f) Enrique Dussel, principalmente sua releitura do paradigma da 

modernidade e da sua Ética da Libertação, abraçando aqui as orientações do ex-

celso comentador (g) Celso Luiz Ludwig, com sua analise condensada da 

extensa teoria libertária dusseliana; finalmente serão abordados os escritos de (h) 

Sônia Felipe; (i) Humphry Primatt e (j) Tom Regan os quais visam questionar o 

paradigma humanocêntrico e especista que segue a sociedade hegemônica 

ocidental oferecendo estes argumentos para uma revisão de algumas estruturas 

sociais.  

Restam, destarte, as seguintes hipóteses: (a) o princípio da 

Dignidade na doutrina brasileira resta fundamentado por argumentos 

contraditórios e alimentado por um senso comum teórico insuficiente em sua 

epistemologia; (b) mesmo a alternativa consensualista/contratualista (positivismo) 

não assegura politicamente os destinatários do postulado, pois o sentido das 

palavras são manipuláveis pelo que detêm o poder soberano; (c) a resistência à 

dominação por conta da linguagem poderia vir através de uma ética de conteúdo,  

fundada em princípios materiais (pré-ontológicos) e com um momento auto-crítico, 

para re-inserir as possíveis vítimas no sistema; e (d) além dos problemas 

epistêmicos, o princípio abriga a discriminação especista, pois delimitar o círculo 
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moral de consideração somente aos seres da espécie humana. Necessita, por 

questão de coerência aos demais argumentos que o informam, abarcar os demais 

sujeitos-de-uma-vida. 

Assim, para distinta jornada investigatória se analisa no primeiro 

capítulo, os conceitos levantados na revisão histórica empreendida por Sarlet, 

dos argumentos defensores a dignidade dos seres humanos. O autor demonstra a 

dificuldade de lidar com esse princípio no mundo jurídico (brasileiro) por falta de 

escritos doutrinários dedicados a isto, também da falta de um conceito jurídico 

com grau de exatidão e aplicabilidade que garanta segurança jurídica. Após a 

revisão propõe o entendimento do postulado. Subdivide-o em quatro dimensões. 

Com base nessas dimensões apresenta seu conceito jurídico da Dignidade. Ainda 

no primeiro capítulo serão analisadas reflexivamente as filiações teóricas, 

estratégias de argumentação, propostas e concepção da Dignidade do autor. 

No capítulo segundo se parte para uma abordagem mais específica. 

Enfocou-se de forma sucinta as teorias jus naturalistas e positivistas, questões 

relacionadas a Filosofia da Consciência e asserções de suas insuficiências 

epistemológicas dos teóricos da viragem lingüística. Habermas foi apresentado  

para analisar alguns caracteres que formam a Filosofia da Linguagem. Estudou-

se os argumentos da dimensão ontológica proposta por Sarlet em comparação 

com os destas correntes de pensamento vistas. No segundo capítulo se estudou 

também a teoria biopolítica de Agamben e suas revisões dos seguintes institutos: 

homo sacer, vida nua, bando, poder soberano e o estado de exceção; para 

finalmente questionar a efetividade do princípio da Dignidade na prática 

(bio)política. 

Partindo para o capítulo terceiro se estudou a revisão realizada por 

Dussel ao paradigma da modernidade. Por um lado subsumindo a racionalidade 

emancipadora desse e, por outro, apontando o seu mito irracional violento. A 

partir dessa revisão constitui os seis momentos da sua Ética da libertação, 

fundada no anseio de libertação da maioria vitimada do sistema-mundo 

contemporâneo, resultado de uma Modernidade excludente, e nessa dissertação, 

buscar-se-á o auxílio de Ludwig para empreender o estudo desses momentos, 

quando, ao final do capítulo se propôs sugestões de preenchimento do aparente 
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vazio princípio da Dignidade com os caracteres materiais da ética-crítica 

apresentada. 

O quarto e último capítulo enfoca principalmente com Felipe a forma 

de discriminação social humana aos seres de outras espécies. Chamada 

especismo (paralelo aos já conhecidos: machismo, racismo, geracionismo, 

sexismo ou elitismo), excluindo-os da consideração por parte da comunidade 

moral, mesmo sendo pacientes morais dos agires humanos. Com Primatt, 

considerado o primeiro Moderno a defender racionalmente os animais não-

humanos (publicando em 1776 sua dissertação sobre o tema), apresentou-se 

alguns argumentos os quais são utilizados até a contemporaneidade frente 

discriminação especista da humanidade. A Dignidade, postula-se, tem uma faceta 

que delimita o círculo dos sujeitos considerados moralmente. Finalmente, 

analisou-se a proposta de Regan sobre a justificativa dos direitos humanos, 

quando propõe a categoria do sujeito-de-uma-vida como fundamento para 

considerar o indivíduo como um sujeito de direitos. No final desse capítulo 

escreveu-se um princípio que tenta congregar caracteres ético-reflexivos 

fundados na vida concreta, independente da espécie desta. 

Realizam-se, por último, as Considerações Finais abreviando o 

conteúdo total investigado. Trouxe-se as conclusões resultantes e a confirmação 

(ou não) do conteúdo hipotético inicial. 

Tomou-se a decisão nessa dissertação, considerada necessária, de 

recortar e reduzir até um resumo, várias teorias analisadas. Isto por conta da não 

possibilidade (limite temporal e de conhecimento) de abarcar ampla e analítico-

reflexivamente todas elas. Trabalhos posteriores e específicos analisarão mais 

alguns dos pontos aqui afastados. 
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Capítulo 1 

 

O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE NA DOUTRINA E 
NA CONCEPÇÃO DE SARLET 

 

 

 

À guisa de preâmbulo se admite desde já a impossibilidade teórica 

de se traçar um discurso ou uma análise perfeitos, isentos de pessoalidade ou 

mesmo purificado por meio de um ou mais métodos. O tema se analisa aqui por 

um ser-no-mundo. Carrega, destarte, embutido diversos desejos, alguns 

expressos, alguns não, conscientes ou não. Esta é a dinâmica a qual se toma 

responsabilidade desde já. Esta é a cor, o timbre, o aroma, a textura e o sabor 

admitidos e impressos nestas páginas. 

Pois bem, empreende-se neste primeiro capítulo uma analise-

reflexiva do postulado como Dignidade por um jurista nacional, Ingo Wolfgang 

Sarlet5. Acolheu-se este autor para o estudo do objeto em questão pois 

nacionalmente é o mais destacado a lançar letras especificamente no tema. 

Jurista e magistrado, é doutor em direito pela Universität Ludwig Maximilians, 

Alemanha; escreve especialmente no campo do direito constitucional, com mais 

de quarenta artigos jurídicos publicados e um rol extenso de palestras e 

conferências ministradas dentro e fora do Brasil. No direito constitucional escreve 

sobre Direitos Fundamentais e sua eficácia6. Deu especial atenção ao princípio 

constitucional da Dignidade – para ele e mais juristas, considerado basilar no 

ordenamento jurídico brasileiro. Com obras sobre esse tema e inclusive traduções 

de textos estrangeiros, Sarlet vem aumentando o acesso aos escritos, trazendo o 

tema ao debate.7 O mesmo que se intenta fazer aqui. Adiante se seguirá numa 

                                                
5 Cf. http://lattes.cnpq.br/7185324846597616 . 
6 Sendo sua mais destacada obra: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 

6.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 493 p. 
7 Além da obra mais visitada nessa dissertação, vide: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Dimensões 

da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Trad. de Ingo Wolfgang 
Sarlet, Pedro Scherer de Mello Aleixo e Rita Dostal Zanini. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2005. 184 p. Obra esta que encerra textos, além de Sarlet, de Béatrice Maurer, Kurt Seelman, 
Michael Kloepfer e Peter Häberle. 
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estrutura analítico-reflexiva, o escrito do autor será reconstituído na seguinte 

divisão: (a) conceitos centrais empregues pelo autor; (b) suas filiações teóricas; 

(c) a sua estratégia de argumentação; (d) as proposições; e (e) as concepções 

desenvolvidas em seu texto, para, com estas informações detalhadas e 

escutando seus argumentos, finalmente, empreender as análises da Dignidade 

em confronto aos recortes de outros autores e teorias.8 

 

1.1 RECONSTITUIÇÃO CONCEITUAL DE SARLET NA MARCHA HISTÓRICA. 

 

No primeiro momento da obra são expostos numerosos pensadores, 

os quais Sarlet invoca para reconstituir, à sua maneira, as concepções na análise 

do seu objeto, a Dignidade. Não se traz aqui por um prurido de cientificidade 

bibliográfica, mas para poder, adiante, defrontar essas linhas teóricas ou 

negações com outros autores, estudados posteriormente.9 O leitor deverá ter 

paciência para descobrir o fio condutor da discussão que será desenvolvida pelo 

jurista nacional através de seus autores tratados. 

Preliminar às análises conceituais, Sarlet prefere apresentar 

algumas questões as quais acredita estar envolto o postulado da Dignidade. 

Busca de Pierre Teilhard de Chardin, para introduzir o tema, o entendimento da 

Dignidade vinculada umbilical e geneticamente à vida e à humanidade inerente ao 

                                                
8 Essa é a técnica apresentada pela filosofa, PhD., Sônia Felipe. Orientações passadas 

pessoalmente por e-mail para proceder à leitura acurada de textos filosóficos de cunho 
argumentativo, ordenadas por ela ao longo de mais de 30 anos de leitura em filosofia. A qual, 
segundo ela, tem ajudado muitos estudantes e até doutores, os quais “[...] viviam penando sem 
saber ler analiticamente um texto.” Ela estabelece, primeiramente, cinco eixos para orientar a 
leitura dos textos e organização do conteúdo, que é o que se faz aqui: 1. Conceitos empregues 
pelo autor (dando atenção a conceitos tradicionais e a novos conceitos); 2. Estratégia de 
argumentação (observando os argumentos, procurando distinguir os que reconstituem 
concepções ou teorias de outros autores, e os que servem para fundamentar a concepção do 
autor que está a ser lido); 3. Propostas (com atenção à forma pela qual o autor procura 
estabelecer distinções entre sua proposta e a dos demais, que eventualmente ele esteja a 
analisar, avaliar, julgar, reforçar); 4. Filiações teóricas (investigando atentamente os autores e 
livros citados no texto, procurando sempre deixar clara a forma pela qual o autor os cita, se para 
corroborar sua posição, se para derrubar a deles); 5. Concepção (analisando com especial 
atenção à concepção do autor sobre o objeto em questão). Técnica que se seguirá nesse 
capítulo. 

9 Optou-se por não se citar por apud todos estes autores, pois muitos já eram citados por Sarlet de 
forma indireta dos autores alemães que lhe influencia, escrever-se-á o nome por completo, não 
somente o sobrenome, como se faz com os autores que se cita em nota de rodapé. 
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ser humano,10 sendo ela e os direitos fundamentais. Disto parte, para o autor,  a 

relevância do estudo, pois há grande polêmica e controvérsias na doutrina e 

jurisprudência mundial, principalmente no concernente ao conteúdo do princípio. 

E aí resta, para ele, o desafio: considerar as relações desse princípio-base do 

ordenamento jurídico nacional, um valor considerado pressuposto da existência 

humana, uma qualidade intrínseca e indissociável que garante a dignidade do 

humano no mundo; conjuntamente aos direitos fundamentais.11 

Pois bem, para buscar um significado e conteúdo, invoca Bernard 

Edelman, por compartilhar que conceitos, como o da Dignidade, possuem uma 

história, a qual precisa ser retomada e reconstruída para entender sua evolução 

semântica.12 Com isto Sarlet inicia a análise histórica, retrocedendo até ao 

período de determina ser o do pensamento clássico e cristão. Com base em 

Christian Starck (sem apresentar os argumentos diretamente dos autores 

daquela época), lembra a concepção que tanto no antigo como no novo 

testamento do livro sagrado cristão (Bíblia) se valorava de forma intrínseca a 

pessoa humana, não se admitindo sua transformação em objeto ou instrumento 

de outrem pois era considerado imagem e semelhança do deus cristão.13  

Continua, observando que por outro lado, a visão filosófica e política 

da antiguidade clássica, afirmava serem as pessoas dignas tão somente os 

membros de uma comunidade e que gozassem de merecimento por feitos ou 

posses, assim sendo esta uma dignidade quantificável e modulável.  

Remontando ao pensamento estóico, diz que a Dignidade era uma 

“[...] qualidade que, por ser inerente ao ser humano, o distinguia das demais 

criaturas, no sentido de que todos os seres humanos são dotados da mesma 

dignidade [...]”. Concepção essa considerada intimamente ligada à noção da 

liberdade pessoal dos indivíduos, do “[...] Homem como ser livre e responsável 

                                                
10 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988. 4 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p 25. 
11 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p 25-27. 
12 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 29. 
13 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 30. 
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por seus atos e seu destino.”14 Buscando de um texto de Carlos Miguel Ruiz, 

aponta a concepção de Cícero, o qual postulava a dupla dimensão da Dignidade, 

uma desvinculada do cargo ou posição social, por compartilhar da co-existência 

humana; e outra meritosa, no sentido de posição social e política ocupada pelo 

indivíduo; aponta, com Klaus Stern, um argumento de Tomás de Aquino, 

segundo o qual por serem imagem e semelhança do deus cristão, os seres 

humanos herdariam uma dignidade hierárquica.15 Remete depois a Giovanni 

Pico della Mirandola para o qual a dignidade se aufere aos humanos por conta 

de uma qualidade inerente e peculiar da racionalidade humana, “[...] esta a 

qualidade que lhe possibilita construir de forma livre e independente sua própria 

existência e seu próprio destino [...]”, sendo esse o fundamento que fortalece a 

grandeza e superioridade do “homem” em relação aos demais seres animados. 

Para Mirandola, a espécie humana é uma 

[...] criatura de Deus, ao homem (diversamente dos mais seres, de 
natureza bem definida e plenamente regulada pelas leis divinas) foi 
outorgada a natureza indefinida, para que fosse se próprio árbitro, 
soberano, dotado da capacidade de ser e obter aquilo quer ele próprio que 
e deseja.16 

 

Nessa reconstituição, Sarlet apresenta, por meio de um texto de 

Martin Kriele, a concepção de Francisco de Vitória, do século XVI, quando esse 

se utilizou dos argumentos do direito natural e do postulado natureza humana 

para a defender os índios americanos da exploração espanhola, na defesa da 

liberdade e igualdade daqueles, independente de serem, cristãos, católicos ou 

protestantes. Já de Christian Starck, importa o autor o argumento de Samuel 

Pufendorf, o qual defendia a Dignidade, pois os humanos, diferente dos demais 

seres, acordam com sua razão.17 Até esse momento somente analises indiretas 

de pensadores de correntes teóricas diferentes, segue-se. 

                                                
14 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 30. 
15 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 31 
16 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 31-32. 
17 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 32. 
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Kant é citado como o principal pensador utilizado pelas teorias do 

postulado da Dignidade, tanto para Sarlet, como também, com diz este, pela 

maior parte da doutrina jurídica nacional e estrangeira18, pois sua concepção de 

que a Dignidade parte da autonomia ética do ser humano, concluindo o autor que 

através do pensamento kantiano “[...] se completa o processo de secularização da 

dignidade, que, de vez por todas, abandonou suas vestes sacrais.”19 Entende 

Kant que “[...] o Homem, e, duma maneira geral, todo ser racional, existe como 

um fim em si mesmo, não simplesmente como meio para o uso arbitrário desta ou 

daquela vontade.”20 Explicando essa afirmação diz:  

Os seres cuja existência depende, não em verdade da nossa vontade, mas 
da natureza, têm, contudo, se são seres irracionais, apenas um valor 
relativo como meios e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres 
racionais se chamam pessoas, porque a sua natureza os distingue já como 
fins em si mesmos, quer dizer, como algo que não pode ser empregado 
como simples meio e que, por conseguinte, limita nessa medida todo o 
arbítrio (e é um objeto de respeito).21 

 

Enquanto nesse texto afirma ser o fundamento para o postulado da 

Dignidade, uma qualidade insubstituível no ser humano, como fim em si mesmo. 

Detalha Kant:  

[...] no reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 
uma coisa tem um preço, pode pô-se em vez dela qualquer outra 
equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo preço, e portanto 
não permite equivalente, então tem ela dignidade... Esta apreciação dá 
pois a conhecer como dignidade o valor de uma tal disposição de espírito e 
põe-na infinitamente acima de todo preço. Nunca ela poderia ser posta em 
cálculo ou confronto com qualquer coisa que tivesse um preço, sem de 
qualquer modo ferir a sua santidade.22 

 

Com esse argumento e aceitando o pressuposto de que os humanos 

são cada um fim em si, restaria sua dignidade garantida, diferente dos seres não-

                                                
18 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 34. 
19 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 32. 
20 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Coleção Os Pensadores – Kant 

(II), Trad. de Paulo Quintela. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 134-141. 
21 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, p. 134-135. 
22 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, p. 140. 
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humanos, que são considerados “coisas com preço” e que se pode “trocar” por 

outra igual.23 Essa é a visão kantiana que fundamenta grande quantidade de 

autores no postulado da Dignidade, inclusive Sarlet, ele próprio afirma. 

Continua sua pesquisa histórico-conceitual, afirma Sarlet que a 

concepção de Hegel concebe a Dignidade como sendo uma prestação, dada a 

pessoa como uma conquista, assim o ser humano “[...] torna-se digno a partir do 

momento em que assume sua condição de cidadão.”24 Suas considerações sobre 

Hegel, é somente de menção, pois não compartilha com essa concepção. 

Para finalizar sua “[...] sumária evolução da construção de uma 

concepção filosófica e secularizada de dignidade, que encontrou em Kant o seu 

mais aclamado (mas não único) expoente [...]”, Sarlet evoca o nome dos 

pensadores: Karl Marx, Maurice Merleau-Ponty, Burrhus Frederic Skinner e 

Jeremy Bentham25, os quais, para ele, negaram qualquer tentativa de 

fundamentar religiosa ou metafisicamente a Dignidade. Sequencialmente e de 

forma enigmática, buscando de Eric Hobsbawm, aparenta relacionar o 

pensamento daqueles autores (céticos ou malditos) com as desastrosas 

experiências ocorridas nas guerras durante o “breve século XX”.26 As grandes 

guerras mundiais. Da revisão histórico-conceitual, finaliza apresentando a 

                                                
23 Por outro lado, alerta Sarlet, baseado em Martin Neumann, que, nesta perspectiva, o fato de a 

pessoa desempenhar funções sociais em geral não se enquadra nessa objetificação humana, 
pois essa função está vinculada ao que ele chama de “recíproca sujeição”, ai o humano em 
função de outro não estaria completa e egoisticamente disponibilizado a pessoa por outro, “[...] 
no sentido de que se está a utilizar outra pessoa apenas como meio para alcançar determinada 
finalidade [...]”, passando a ser o critério decisivo para uma identificação de violação da 
dignidade o do objetivo da conduta, isto é, a intenção de instrumentalizar, coisificar, o outro. 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 
de 1988, p. 51. 

24 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 
de 1988, p. 36. 

25 Sarlet tece um comentário no seguinte teor: “Ao menos é a lição de C. Starck, Menschenwürde 
als Verfassungsgarantie..., p. 461-2. Neste contexto, cumpre citar a posição de M. Kriele, 
Einführung in die Staatlehre, p. 215-6, para quem a corrente mais forte que se opôs à concepção 
da dignidade da pessoa humana (como sendo valor intrínseco e intangível de todos o seres 
humanos) e dos direitos humanos dela decorrentes foi a ética utilitarista, principalmente de 
Bentham, que justificou restrições e agressões ao direitos humanos em função dos valores de 
natureza permanente da comunidade ou da humanidade em seu todo (sacrifício eventual da 
felicidade de um ou de alguns justifica a maior felicidade da maioria), de tal sorte que a doutrina 
utilitarista acabou servindo para justificar, por exemplo, práticas como a escravidão e o 
extermínio dos povos indígenas. Registre-se, ainda, que aqui não nos detivemos em averiguar 
até que ponto a crítica tecida por Kriele é correta, já que acabamos não nos conferindo o 
pensamento dos autores referidos.” (grifa-se). Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa 
humana e direitos fundamentais na constituição de 1988, p. 37 

26 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 
de 1988, p. 38. 
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explicação de Tatjana Geddert-Steinacher de seu entendimento sobre a 

concepção behaviorista e marxista. Pondera que: 

[...] para Skinner liberdade e dignidade são categorias ultrapassadas, já 
que a autonomia não é empiricamente comprovável, não sendo o próprio 
ser humano quem dirige o seu comportamento, mas sim, este é controlado 
pela natureza, de tal sorte que os conceitos jusnaturalistas de liberdade e 
dignidade deveriam ser substituídos por uma ‘tecnologia do 
comportamento’, ao passo que para muitos autores marxistas não há como 
aceitar a idéia de um estatuto da liberdade (e dignidade) pré-estatal, já que 
são as forças econômicas e a luta de classes os fatores condicionantes do 
fenômeno jurídico.27 

 

Das reconstituições conceituais históricas, Sarlet argumenta que a 

ordem constitucional remanesce, direta ou indiretamente, e, diz, sem quaisquer 

dúvidas, centrada na concepção jus naturalista, a qual “[...] parte do pressuposto 

de que o homem, em virtude tão-somente de sua condição humana e 

independente de qualquer outra circunstância, é titular de direitos que devem ser 

reconhecidos e respeitados por seus semelhantes e pelo Estado.”28 

 

1.2 OS CONCEITOS ACOLHIDOS DA DIGNIDADE. 

 

Segue o autor o trabalho de recolher os conceitos acerca da 

Dignidade, com o intuito de assegurar de maneira mais firme, juridicamente, os 

ditames desse princípio, diz ele. Reflete Sarlet, que a escolha do caminho a 

seguir, em termos de significado e conteúdo, com Michael Sachs, esbarra em 

uma característica dessa norma fundamental que, para eles, não trata de 

aspectos específicos da existência humana (integridade física, intimidade, vida 

etc.), mas de uma  

[...] qualidade tida como inerente a todo e qualquer ser humano, de tal 
sorte que a dignidade – como já restou evidenciado – passou a ser 
habitualmente definida como constituindo o valor próprio que identifica o 
ser humano como tal, definição esta que, todavia, acaba por não contribuir 

                                                
27 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 37-38. 
28 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 38. 
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muito para uma compreensão satisfatória do que efetivamente é o âmbito 
de proteção da dignidade, na sua condição jurídico-normativa.29 

 

Demonstrando acreditar nessa inerência, passa Sarlet a buscar uma 

conceituação dessa norma inerente, para, diz, evitar interpretações 

desviacionistas na prática jurisprudencial, mesmo se tratando de uma categoria 

axiológica aberta, por conta do contexto multicultural das sociedades 

democráticas contemporâneas. Por isso considera correto afirmar que esse 

conceito estará em constante processo de construção e desenvolvimento, mesmo 

sendo inerente, “[...] reclamando constante concretização e delimitação pela 

práxis constitucional, tarefa cometida a todos os órgãos estatais.”30 

Jürgen Habermas, para Sarlet, não admite uma apropriação 

jurídica do postulado, pois relega tal tarefa a um debate público se processando 

notadamente em esfera parlamentar, não cabendo aos juízes ingressar na esfera 

do conteúdo ético da Dignidade.31 Dissonando de Habermas, o autor, seguindo 

os apontamentos de Erhard Denninger, afirma a necessidade de uma 

conceituação jurídica do postulado, por acreditar que os juízes, nos casos em que 

precisam decidir diversas questões que envolvem a Dignidade, demandam 

conceitos jurídicos, já que das sentenças serão extraídas conseqüências 

jurídicas.32  

Essa inerência ao ser humano da Dignidade dá a promoção, assim, 

da igualdade entre todos os seres humanos, diz ele, independente de suas ações 

concretas presentes ou passadas em sociedade (“dignas” ou “indignas”). José 

Afonso da Silva, também constitucionalista renomado na doutrina brasileira, é 

chamado para fortalecer essa concepção do autor na qual esse princípio trata de 

constituir “[...] atributo intrínseco da pessoa humana e expressa o seu valor 

absoluto, é que a dignidade de todas as pessoas, mesmo daquelas que comente 

                                                
29 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 40. 
30 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 41. 
31 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 43. 
32 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 43. 
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as ações mais indignas e infames, não poderá ser objeto de desconsideração.”33 

Quando ele remete ao texto da Declaração que inspira o pensamento de 

igualdade na família humana. Aponta Sarlet ao seu artigo primeiro: 

Aliás, não é outro o entendimento que subjaz ao art. 1º da Declaração 
Universal da ONU (1948), segundo o qual ‘todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e 
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e 
fraternidade’, preceito que, de certa forma, revitalizou e universalizou – 
após a profunda barbárie na qual mergulhou a humanidade na primeira 
metade deste século – as premissas basilares da doutrina kantiana.34 

 

Assim demarca seu entendimento de pretensão à igualdade da 

dignidade entre todos os seres humanos.  

Posteriormente busca a concepção de Jorge Miranda a qual, 

partindo de outro fundamento – diferente da pertença a família humana –,  diz que 

todos os humanos são iguais pois são dotados de razão e consciência35; e de 

Günter Dürig, para o qual a dignidade da pessoa humana consiste no fato de que 

‘cada ser humano é humano por força de seu espírito, que o distingue da 
natureza impessoal e que o capacita para, com base em sua própria 
decisão, tornar-se consciente de si mesmo, de autodeterminar sua 
conduta, bem como de formatar a sua existência e o meio que o 
circunda.’36 

 

Remete a concepção de José Joaquim Gomes Canotilho, a qual 

consubstancia a Dignidade um princípio antrópico o qual compreende o 

pensamento pré-Moderno e Moderno “[...] da dignitas-hominis (Pico Della 

Mirandola), ou seja, do indivíduo conformador de si próprio e da sua vida segundo 

o seu próprio projeto espiritual (plastes et fictor).”37 

Diversos argumentos são citados nos escritos de Sarlet, mas 

aparentemente como forma de colheita exemplificativa, não explicados ou 

                                                
33 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 44. 
34 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 44. 
35 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 44. 
36 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 44-45. 
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propostos claramente, no sentido de definir se os humanos têm dignidade 

simplesmente porque pertencem a espécie humana; ou por compartilharem de 

razão e consciência; ou ainda por apresentarem uma espécie de espírito (alma?) 

humana, que lhes dá a determinação de si. De qualquer maneira, sem escolher 

ou rejeitar nenhum desses, o autor aceita que existe a inerência.  

Passa em seguida a defender que: mesmo sendo inerente e igual a 

todos essa Dignidade, seu conteúdo possui uma dimensão cultural relativa. Nesse 

ponto dizendo que mesmo apresentando traços tendencialmente universais entre 

todos os humanos, estará situada em um “contexto cultural” – como denomina 

Häberle.38 

Aponta uma concepção de Niklas Luhmann, a qual atropela na 

contra-mão desse pensamento jusnaturalista. Para esse a pessoa alcançaria 

(conquistaria) a dignidade a partir de uma conduta autodeterminada e da 

construção exitosa da sua própria identidade; sendo esta uma perspectiva 

hegeliana, para a qual, como a liberdade, a dignidade é um resultado e condição 

da exitosa auto-representação.39 Sarlet não aceita esse argumento e informa que 

tal concepção é considerada, por Christian Starck, como um equívoco 

sociológico (ein soziologiesches Missverständnis),40 pois, ao se tornar a obrigação 

de consideração ou prestação às pessoas pelo Estado somente quando estas 

conquistassem sua autodeterminação ou identidade, poder-se-ia, para ele, 

inviabilizar a proteção de pessoas em seu processo de formação da 

personalidade, então “[...] o fato é que a concepção da dignidade como prestação, 

no sentido ora criticado é levada ao extremo, acaba por colocar 

desnecessariamente em risco uma proteção efetiva da dignidade da pessoa 

humana.”41 Nega esse pensamento pelos riscos de ser manipulado, acreditando 

                                                                                                                                              
37 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 45. 
38 HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal. In: SARLET, 

Ingo Wolfgang (org.). Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito 
constitucional. Trad. de Ingo Wolfgang Sarlet e Pedro Scherer de Mello Aleixo. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005, p. 135-151. 

39 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 
de 1988, p. 48.  

40 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 
de 1988, p. 48. 

41 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 
de 1988, p. 48-49. 
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ser mais seguro considerar os sujeitos humanos, desde sempre, inerentemente, 

dignos. 

Pois bem, continuando a pesquisa conceitual, Sarlet parte para 

entender uma outra dimensão no conteúdo da Dignidade, a qual remonta ao que 

chamou de “dever defensivo e prestacional”, na qual o Estado tem de garantir a 

proteção, aos humanos, de serem atacados na sua Dignidade e de lhes auxiliar a 

desenvolver as capacidades humanas. Sarlet agora colhe a lição de Adalbert 

Podlech, o qual entende que na condição de limite da  

[...] atividade dos poderes públicos, a dignidade necessariamente é algo 
que pertence a cada um e que não pode ser perdido ou alienado, 
porquanto, deixado de existir, não haveria mais limite a ser respeitado 
(este sendo elemento fixo e imutável da dignidade). Como tarefa 
(prestação) imposta ao Estado, a dignidade da pessoa reclama que este 
guie suas ações tanto no sentido de preservar a dignidade existente, 
quanto objetivando a promoção da dignidade, especialmente criando 
condições que possibilitem o pleno exercício e fruição da dignidade, sendo 
portanto dependente (a dignidade) da ordem comunitária, já que é de se 
perquirir até que ponto é possível ao individuo realizar, ele próprio, parcial 
ou totalmente, suas necessidades existenciais básicas ou se necessita, 
para tanto, do concurso do Estado ou da comunidade (este seria, portanto, 
o elemento mutável da dignidade).42 

 

Assim, colaciona a concepção dúplice da dignidade (limite e tarefa), 

baseada em Martin Koppernock43 e Ronald Dworkin44, sustentando que: 

[...] uma dimensão dúplice da dignidade manifesta-se enquanto 
simultaneamente expressão da autonomia da pessoa humana (vinculada à 
idéia de autodeterminação no que diz com as decisões essenciais a 
respeito da própria existência), bem como da necessidade de sua proteção 
(assistência) por parte da comunidade e do Estado, especialmente quando 
fragilizada ou até mesmo – e principalmente – quando ausente a 
capacidade de autodeterminação. Assim, a dignidade, na sua perspectiva 

                                                
42 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 47. 
43 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 49. 
44 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 49. Sarlet destaca ainda sua discordância com a concepção, algumas vezes 
empregada, que remete o postulado da Dignidade a dados exclusivamente biológicos, a qual 
chama de “biologização da dignidade”; no entanto admite ser a desvinculação total  da vida e 
dignidade igualmente incompatível. Admite deixar de desenvolver esse ponto na obra. SARLET, 
Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição de 1988, 
p. 50. 
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assistencial (protetiva) da pessoa humana, poderá, dadas as 
circunstâncias, prevalecer em face da dimensão autonômica, de tal sorte 
que, todo aquele a quem faltarem as condições para uma decisão própria 
e responsável (de modo especial no âmbito da biomedicina e bioética) 
poderá até mesmo perder – pela nomeação eventual de um curador ou 
submissão involuntária a tratamento médico e/ou internação – o exercício 
pessoal de sua capacidade de autodeterminação, restando-lhe, contudo, o 
direito a ser tratado com dignidade (protegido e assistido).45 

 

Relê Dieter Grimm, aceitando sua concepção, a qual a Dignidade 

gera para o indivíduo o direito de decidir de forma autônoma sobre seus projetos 

existenciais e felicidade, inclusive caso lhe falte a autonomia, aduz que essa 

deverá ser protegida a pessoa por sua condição humana, pois:  

[...] onde existe vida humana esta deve ter assegurada a proteção de sua 
dignidade, não sendo decisivo que o titular tenha consciência de sua 
dignidade ou que saiba defender-se a si próprio, bastando, para 
fundamentação da dignidade, as qualidades potenciais inerentes a todo 
ser humano.46 

 
Com esse argumento visa se livrar das questões utilitaristas as 

quais diriam que os sujeitos em estados de redução da consciência ou perda 

(parcial ou total) da autonomia perdessem as proteções decorrentes de sua 

Dignidade.  

Cumpre asseverar que o significado adotado para a Dignidade, em 

Sarlet, deverá ser atribuído à pessoa singular, para assegurar a não existência de 

atentados à dignidade em abstrato ou a pessoa como um ser ideal. Diz que essa 

concepção é fundamentada pela escolha textual feita pelo constituinte brasileiro 

de 1988, o qual fala de uma dignidade da “pessoa” humana como fundamento da 

República e do Estado Democrático de Direito. A concepção de dignidade tem, 

para Sarlet, então como escopo o indivíduo (pessoa singular). Remete a Kurt 

Bayertz para justificar esse argumento: essa pessoalidade serve para evitar a 

possibilidade do sacrifício da dignidade de uma pessoa singular em prol da falácia 

da dignidade humana (como o de fazer o bem a toda humanidade ou dimensão 

                                                
45 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 49. 
46 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 51. 
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transindividual em detrimento do indivíduo).47 Ao atribuir essa pessoalidade à 

dignidade, remete a já lida questão de uma interpretação comunitária (ou social) 

da Dignidade. Cita-se aqui Sarlet e sua interpretação de Kant: 

O próprio Kant – ao menos assim nos parece – sempre afirmou (ou, pelo 
menos, sugeriu) o caráter intersubjetivo e relacional da dignidade da 
pessoa humana, sublinhando inclusive a existência de um dever de 
respeito no âmbito da comunidade dos seres humanos.48 

 

Mesmo afirmando ser ontologicamente inerente a todos os humanos 

a dignidade, argumenta que para instrumentalizar a intersubjetividade na 

Dignidade, seguindo os ditos de Franck Moderne, deve-se haver uma 

“magistratura moral coletiva” das pessoas “[...] para a o reconhecimento e 

proteção do conjunto de direitos e liberdades indispensáveis ao nosso tempo.”49  

Cita brevemente mais autores para enriquecer seus pensamentos, 

como: João Carlos Gonçalves Loureiro, o qual diz implicar a imperiosidade de 

haver uma obrigação geral e constante de respeito pelo indivíduo singular50; 

Arendt51, recolhendo que mesmo sem prejuízo de dimensão ontológica (inerência 

e valor em si da Dignidade) dever-se-ia entender que a Dignidade, por ser um 

valor próprio de cada e todas as pessoas humanas, apresenta uma dimensão 

política, baseada na igual consideração e respeito por parte do Estado e da 

comunidade; reconcilia-se com Jürgen Habermas para ressaltar essa relação 

interpessoal marcada pela recíproca consideração e respeito52; traz, para 

favorecer a concepção de conteúdo intersubjetivo do postulado, Hasso Hofmann, 

para o qual “[...] a dignidade necessariamente deve ser compreendida sob 

                                                
47 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 52. 
48 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 52-53. 
49 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 53. 
50 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 54. 
51 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10.ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 

198-199. 
52 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 54-55. 
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perspectiva relacional e comunicativa, constituindo uma categoria da co-

humanidade de cada indivíduo (Mitmenschlichkeit des Individuums) [...]”.53  

Por fim, diz, para surpresa, não ter intenção de solucionar as 

dificuldades e contradições epistemológicas entre inerência e intersubjetividade,  

dizendo pensar ser fascinante o tema da intersubjetividade e problema de 

ambivalência multicultural da Dignidade, mas, “[...] estando ele longe de alcançar 

o tratamento desejável, por seus desdobramentos peculiares, deixa em aberto o 

tema.”54 Nessa dissertação se arriscará tratar desse tema, no capítulo segundo e 

terceiro. 

Do que descrevera, Sarlet diz observar grande dificuldade, ou 

impossibilidade em conceituar de maneira fixista, a Dignidade, assim mesmo 

empreenderá a necessária tarefa de gerar a mínima objetividade, segurança e 

estabilidade jurídicas, apresentando um conceito, mesmo que incompleto. 

Como ponto de partida para uma jus-concepção, aponta o conceito 

de Günter Dürig,  

[...] para quem (na esteira da concepção kantiana) a dignidade da pessoa 
humana poderia ser considerada como atingida sempre que a pessoa 
concreta (indivíduo) fosse rebaixada a objeto, a mero instrumento, tratado 
como uma coisa, em outras palavras, sempre que a pessoa venha a ser 
descaracterizada e desconsiderada como sujeito de direitos.55 

 

Lido esse conceito, Sarlet indica sua limitação, a qual seria de não 

definir previamente o que deve ser protegido pelo postulado, e que poderia 

ocasionar em casos concretos a existência de uma efetiva violação da Dignidade.  

Por fim, apresenta pronta sua concepção do objeto em questão, a 

Dignidade, sustentada, como diz, no caráter multidimensional da Dignidade, 

visando abarcar a dimensão ontológica, a pessoal, a histórico-cultural e sua 

dimensão, ou função, negativa e prestacional.  

Fixa seu conceito (jurídico) da Dignidade em uma 

                                                
53 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 55. 
54 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 57. 
55 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 58. 
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[...] qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além 
de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 
seres humanos.56 

 

Observada esta reconstituição dos conceitos empregues por Sarlet 

para compor sua pesquisa e concepção de Dignidade, passar-se-á agora analisar 

suas influências e filiações teóricas, que corresponderá a(s) corrente(s) teórica(s) 

que o autor herda, por conta dos argumentos que se utiliza. 

 

1.3 A(S) FILIAÇÃO(ÕES) TEÓRICA(S) DE SARLET. 

 

Nesse segundo momento da análise, após reconhecer alguns dos 

autores e argumentos acolhidos por Sarlet, recorta-se os perfis das suas 

influências teóricas e de seus antecessores. Isso pois quando formula e 

desenvolve modelos teóricos, pode-se verificar que cada autor partilha uma 

herança teórica (quando verifica os argumentos, admitindo ou negando) a qual dá 

continuidade com suas próprias contribuições, adições. Ao observar esse autores 

que o jurista se utiliza se deseja montar a corrente teórica que se filia, e, partindo 

dessa análise, observar as vantagens e desvantagens epistemológicas de sua 

teoria. 

Pois bem, Sarlet e os principais autores por ele citados seguem, 

uma mescla jusnaturalista, principalmente racionalista, com grande influência 

kantiana, mas, por outro lado também coaduna argumentos juspositivistas, 

consensualista. Disso, os estudos do autor sobre a Dignidade demonstram 

receber grande influência dos autores e concepções alemães, mesmo que alguns 

desses sejam de linhas teóricas diferentes. Pensadores que admitem argumentos 

metafísicos (Kant, Hegel, Häberle) e pensadores que não os admitem, ou 

                                                
56 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 60. 
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buscam na razão comunicativa contratual seus fundamentos (Habermas), 

parecem permanecer indistintamente lado-a-lado para conjurar suas teorias. 

Sua mais forte influência parece ser Häberle, pois se encontra 

enorme semelhança as idéias do texto de Sarlet com um artigo daquele, 

intitulado: Die Menshenwürde als Grundlage der Staatlichen Gemeinschaft (A 

dignidade humana como fundamento da comunidade estatal); herda inclusive as 

análises de autores utilizados nesse artigo. Häberle também é um 

constitucionalista de renome, nascido em 1934, em Göppingen, Alemanha, 

estudou nas universidades alemãs de Tübingen, Bonn, Freiburg e na francesa de 

Montpellier. Em sua tese de doutorado, analisou os direitos essenciais na Lei 

Fundamental de Bonn. Atualmente é professor titular aposentado de Direito 

Público e Filosofia do Direito da Universidade de Bayreuth (Alemanha). Destaca-

se por escrever a partir de uma visão republicana e democrática da interpretação 

da Constituição; centrado na idéia de que uma sociedade aberta exigiria a 

interpretação igualmente aberta de sua lei fundamental. Uma das obras mais 

conhecidas do autor, publicada no Brasil, chama-se Die offene Gesellschaft der 

Verfassungsinterpreten. Ein Beitrag zur pliralistischen und “prozessualen” 

Verfassungsinterpretation, traduzida por Mendes como Hermenêutica 

constitucional: a sociedade aberta dos interpretes da constituição: contribuição 

para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição57, propõe que no 

processo interpretativo constitucional estejam potencialmente vinculados órgãos 

estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, destarte não 

podendo estabelecer um elenco fechado de intérpretes da constituição58, 

propondo assim o que chama de “virada hermenêutica radical”, para que assim 

um Estado de direito tivesse a pretensão democrática e social. Coelho, em dois 

de seus artigos59, aponta uma possível influência teórica de Häberle advinda de 

Lassalle, esse por sua vez, um precursor da social-democracia alemã, advogado, 

contemporâneo de Marx, autor que em sua obra Über die Verfassung (sobre a 

                                                
57 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos interpretes da 

constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Trad. 
de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997 

58 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional, p. 13. 
59 COELHO, Inocêncio Mártires. As idéias de Peter Häberle e a abertura da interpretação 

constitucional no direito brasileiro. Revista de informação legislativa. Ano 35. n. 137. Brasília, 
1998; e Konrad Hesse/Peter Häberle: um retorno aos fatores reais de poder. Revista de 
informação legislativa. Ano 35. n. 138. Brasília, 1998. 
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constituição60), apregoava ser a essência da Constituição a soma dos “fatores 

reais de poder”, os quais regem uma nação com a força ativa e eficaz que informa 

todas as leis e instituições jurídicas vigentes e que determinam que “não possam 

ser [...]”, as Constituições, “[...] em substância, a não ser tal como elas são [as 

partículas sociais, ou, como preferem chamar, agentes conformadores da 

realidade constitucional e forças produtivas de interpretação].”61 No entanto a 

pretensão aberta da teoria de Häberle não aponta o caminho material para tal 

interpretação e também não estabelece limites claros de responsabilidade dos 

sujeitos.  

Sarlet utiliza-se de Häberle tanto para fundamentar a possível 

dimensão cultural da interpretação do princípio da Dignidade, como para alertar 

de possíveis extremismos advindos dessa “liberdade” interpretativa. Agora, no 

que concerne a herança teórica passada de Häberle à Sarlet, note-se que esse 

abraça em seu texto, de forma muito semelhante, grande parte dos autores e 

argumentos citados por aquele, para citar alguns se tem: Kant, quando fala da 

autonomia ética humana como fundamento para a dignidade que lhe proíbe ser o 

tratado como objeto e ainda (paradoxalmente) a inerência do princípio à natureza 

humana; Podlech, sobre história da Dignidade em Aquino, e dos limites e da 

tarefa possivelmente implícitos no postulado da Dignidade; Starck, sobre a 

história da corrente jus naturalista e, desse ainda, os conceitos sobre Marx, 

Ponty e Skinner e suas aversões ao caminho de argumentação metafísico; 

Luhmann, sobre os limites da dogmática jurídica, por essa não se ocupar das 

demais ciências humanas e sociais; e na crítica a esse por seu “erro sociológico”, 

em pensar que o humano conquista a sua dignidade (realizado por Starck); 

Dürig, sobre o argumento de o “humano ser humano por seu espírito”; e do 

compromisso constitucional com a Dignidade; Benda, sobre a pessoalidade da 

Dignidade, como dignidade do indivíduo singular e não da humanidade, 

genericamente; Denninger, sobre a necessidade de se construir um conceito 

jurídico da Dignidade; Stern, sobre uma abertura do entendimento de Dignidade, 

admitindo diversas posições ideológicas fundamentais de uma sociedade 

                                                
60 LASSALLE, Ferdinand. A essência da constituição. Trad. de Walter Stönner. Pref. De Aurélio 

Wander Bastos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 40 p. 
61 COELHO, Inocêncio Mártires. As idéias de Peter Häberle e a abertura da interpretação 

constitucional no direito brasileiro. p. 158. 
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pluralista; Koppernock, sobre a Dignidade limitar a ação dos indivíduos; 

formatando assim sua existência e o meio de convivência humano; e por entender 

que o ser humano é consciente e auto-determinado; Grimm, sobre a 

conseqüência de considerar o valor intrínseco o argumento que gera o direito de 

autonomia. Todos estes são autores e suas respectivas idéias que Sarlet 

diretamente utiliza semelhantemente ao texto em tela de Häberle sobre a 

Dignidade.  

Seguindo essa herança de Häberle, importa a teoria 

constitucionalista alemã desse autor para o âmbito nacional e para a Constituição, 

postulando à doutrina brasileira a Dignidade como qualidade inerente ao humano 

(postulado jusnaturalista, existindo independente dos sujeitos, mas 

paradoxalmente também intersubjetiva – construída culturalmente).  

Sarlet, continuando, filia-se também aos argumentos de Kant; e 

aponta, de maneira tópica que, como ele, os seguintes autores seguem a também 

linha teórica kantiana: Carmen Lúcia Antunes Rocha; Fábio Konder 

Comparato; Fernando Ferreira dos Santos; José Afonso da Silva; Jorge 

Miranda. Sobre Kant, pode-se dizer brevemente62, que nasceu em Königsberg, 

22 de Abril de 1724 – falecendo lá mesmo em 12 de Fevereiro de 1804 –, foi um 

filósofo prussiano, considerado como o último filósofo dos princípios da era 

moderna, representando o Iluminismo. Kant teve grande impacto no Romantismo 

alemão e nas filosofias idealistas alemãs do século XIX. Essa vertente que 

desemboca na filosofia de Hegel; considerado por levar ao nível da epistemologia 

uma síntese entre o Racionalismo continental (de Descartes e Leibniz, onde 

impera a forma de raciocínio dedutivo) e a tradição empírica inglesa (de Hume, 

Locke ou Berkeley). Uma de suas concepções maior relevância é a do idealismo 

transcendental, a qual argumenta que os sujeitos humanos trazem “formas” e 

“conceitos” a priori, os quais não necessitam de experiência, para a experiencia 

do mundo. Especificamente no que concerne ao estudo da Dignidade, autores se 

utilizam de escritos de Kant para afirmar a inerencia da qualidade aos seres 

humanos, colocando um argumento transcendental para justificar o respeito do 

postulado.  

                                                
62 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. de Valério Rohden e Udo Baldur Moosburger. 

São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 5-18. 
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Outros autores que Sarlet busca seus argumentos são: Canotilho, o 

qual, sobre o tema da Dignidade, segue os argumentos de Mirandola (do 

humano como responsável pelo seu arbítrio e sendo seu soberano e artífice 

existencial); Sachs, ao falar do limite e tarefa do Estado; na qualidade inerente da 

Dignidade e são somente construção por aspectos da existência; Kriele, o qual 

argumenta contra utilitarismo, defendendo a idéia de natureza humana; Moderne, 

exaltando a superioridade humana (dignidade qualidade distintiva); concepção 

ontológica; admite magistratura moral; liberdades para cada tempo; Herdegen, 

falando de Aquino e a semelhança do humano com Deus; Neumann, no que 

concerne a desbiologiazação da Dignidade; Hegel, ao explicar o idealismo 

filosófico alemão; e recordando que este não funda a Dignidade no inerente – 

Sarlet aparentemente não se filia a ele; e Habermas, citado por Denniger, que 

afirma ser esse contra a construção de um conceito jurídico para a Dignidade; de 

outro lado remete a idéia da função condicionante da Dignidade nas interrelações 

humanas. E dentro dessa racionalidade humana, o argumento de Fukuyama, 

para o qual os humanos têm a capacidade de comunicação entre seres da 

mesma espécie. Ainda busca Dworkin, visando confirmar o argumento da 

Dignidade como uma concepção social onde o humano não pode ser considerado 

um mero objeto de outrem, mas sempre sujeito de si.  

Sarlet monta sua concepção se utilizando de autores de correntes 

teóricas diversas, alguns os quais seguem a crença em argumentos metafísicos 

apriorísticos como fundamento para o postulado da Dignidade – esbarrando 

depois na questão de conteúdo ou de quem informará o conteúdo dessa 

qualidade inerente –; enquanto outros autores chamados seguem uma linhagem 

contratualista, centrada na linguagem, na Teoria da Comunicação ou na 

construção intersubjetiva do conteúdo, fundados ainda em uma hermenêutica 

aberta.  
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1.4 A ESTRATÉGIA DE ARGUMENTAÇÃO PARA UM CONCEITO JURÍDICO 

DE DIGNIDADE. 

 

Na sua concepção de Dignidade, Sarlet admite argumentos de 

diversos pensadores de correntes teóricas diferentes. Buscando conciliar-los 

instituindo suas posições em dimensões diferentes.  

Uma as dimensões do princípio é a ontológica e nessa a Dignidade 

se considera inerente ao humano, o que lhe confere um estatuto moral 

diferenciado dos demais componentes do universo. Sarlet transpõe assim, parte 

do postulado para essa esfera metafísica e de não racionalização – legando  a ele 

sua inquestionabilidade e totalização, visando com isso garantir segurança para 

que o postulado não seja destituído ou que os seres humanos sejam-lhe furtados. 

Destarte, considerando o postulado da Dignidade como intrínseco, engaja-se o 

autor em segurar o significante desse para que não seja deturpado ou mesmo 

revogado do estatuto moral humano, tanto em tempos de crises (guerras, estado 

de exceção), como no cotidiano (por interesses egoístas isolados). 

De acordo com Sarlet, o que garante a dignidade para todos (e 

somente para) os humanos, é tão somente a pertença a espécie humana. Não se 

funda o autor que sejam a racionalidade, autonomia prática e domínio da 

linguagem, mesmo admitindo estes argumentos, as bases para essa 

diferenciação entre dignos e indignos, pois se os admitisse, abrir-se-ia espaço 

quando para ferir as proteções garantidas quando humanos perdessem, ou 

fossem tolhidos de tais atributos ou mesmo tivessem sua capacidade reduzida. 

Consegue-se, assim, manter a clássica linha piramidal aristotélica onde o humano 

está no topo da cadeia existencial e de domínio da natureza, estando abaixo dele 

todos os demais objetos, assim considerados (objetos). O único sujeito é quem 

pertence a família humana (espírito ou alma humana).  

A inerência ao ser humano da dignidade também promove, assim, a 

igualdade entre todos os seres da espécie, independente de suas ações 

concretas presentes ou passadas em sociedade (“dignas” ou “indignas”). Sarlet 

reiteradamente frisa a tendência doutrinária e jurisprudencial que conduz a uma 

releitura e recontextualização das teorias de Kant, para quem a autonomia ética 
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humana é o fundamento o qual nega que o sujeito humano seja tratado como 

objeto.  

Essa é a linha jusnaturalista seguida também na Declaração, 

estatuto internacional que influenciou a Constituição portuguesa e que, por 

seqüência, aparenta ter influenciado esse ponto na Constituição brasileira.63 

A outra dimensão formulada por Sarlet é a da Dignidade como 

categoria axiológica aberta. Ela se dá por admitir a multiculturalidade nas 

sociedades democráticas contemporâneas, por isso sendo considerado correto 

afirmar que o conteúdo da Dignidade estaria em constante processo de 

construção e desenvolvimento, “[...] reclamando constante concretização e 

delimitação pela práxis constitucional, tarefa cometida a todos os órgãos 

estatais.”64  

Admite o paradoxo entre a universalidade da Dignidade (formal) e as 

diferenças (materiais) na prática de cada cultura e sociedade, no entanto se 

recusa a avançar nas respostas ou propostas. Daí que, com Häberle, propõe uma 

dimensão cultural relativa, no conteúdo da Dignidade, com o intuito de evitar o 

perigo de seu extremismo (o que deu a entender dos extremismos? Somente as 

atrocidades em guerras do passado). Nessa concepção intersubjetiva relativa da 

Dignidade vislumbrou a possibilidade de construir em grupo o conteúdo para 

melhoria da humanidade em cada tempo/era específico. 

Outra dimensão elencada para a Dignidade é a que institui ao 

Estado o limite e a tarefa (Sachs e Podlech) de auxiliar o desenvolvimento dessa 

em cada humano, na formação da identidade e da autonomia prática da pessoa 

humana. Então, mesmo sendo uma qualidade intrínseca, paradoxalmente precisa 

                                                
63 “Mas parece inequívoco que a influência decisiva sobre o texto constitucional brasileiro de 1988 

partiu para Constituição Portuguesa de 1976, até mesmo sob o aspecto topográfico, dispondo 
no seu artigo primeiro que: ‘Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da 
pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária’. O paralelismo da Carta brasileira de 1988 é total; veja-se a redação do artigo 
primeiro: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV o 
pluralismo político.’ (grifamos) E mais adiante , no Art. 3º, afirma que constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil ‘construir uma sociedade livre, justa e 
solidária’.” ALVES, Cleber Francisco. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: 
o enfoque da doutrina social da igreja. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 129-130.  

64 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 
de 1988, p. 60. 
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ser desenvolvida/criada pelo Estado, mas este resta proibido de interferir na 

Dignidade dos sujeitos ou sua formação (!). 

Para finalizar essa análise da estratégia utilizada por Sarlet para 

constituir sua concepção e conceito de Dignidade, aponta-se que com o intuito de 

assegurar ao postulado sua não utilização de forma a sacrificar o indivíduo 

singular em nome de uma coletividade, o autor, com Benda, Loureiro e Häberle, 

vem argüir a dimensão da pessoalidade (não generalização) da Dignidade, 

implicando na obrigação geral dos sujeitos morais de respeito a cada ser humano, 

portador dessa qualidade de dignificação.  

 

1.5 AS PROPOSTAS COLETADAS E ADMITIDAS PARA O POSTULADO. 

 

De acordo com as analises dos conceitos, das filiações teóricas e 

estratégia de argumentação, vislumbra-se uma divisão em quatro dimensões na 

teoria de Sarlet, sobre o que é a Dignidade. Não necessariamente foram 

ordenadas dessa forma pelo autor, mas aqui assim se organiza para se analisar. 

São elas: 

1.ª – A dimensão ontológica65: a qual informa ser a Dignidade uma 

característica inerente ao ser humano, o que lhe garante ser um sujeito livre e 

portador de direitos (fundamentais), simplesmente por pertencer a espécie 

humana, sendo essa a única condição – a pertença a família humana 

(biologicamente falando); 

2.ª – A dimensão pessoal: informando que cada ser humano é 

detentor de uma dignidade plena e intocável, não podendo essa ser diminuída em 

nome da coletividade ou de um bem maior; 

3.ª – A dimensão cultural relativa: admitindo ser a Dignidade uma 

categoria axiológica aberta, por conta do contexto multicultural das sociedades 

democráticas, em constante processo de construção e desenvolvimento, assim 

admitindo o pluralismo e diversidade de valores em cada sociedade. É relativa 

porque pretende manter alguns caracteres universais (não citando claramente 

                                                
65 A dimensão ontológica apresenta por Sarlet não demonstra qualquer enlace teórico com a 

ontologia fundamental desenvolvida por Heidegger. Na análise das obras, nenhum traço do 
pensamento heideggeriano foi encontrado. Resta somente então a interpretação de ser uma 
ontologia clássica, fundada na separação entre sujeito e objeto. 
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quais – restando aos direitos fundamentais informar), enquanto em alguns 

caracteres apresenta diferenças para cada cultura; e 

4.ª – A dimensão defensiva e prestacional do Estado: é limite e 

tarefa dos Estados constitucionais no sentido de não poderem estes prejudicar a 

Dignidade (princípio da não-maleficência) e estando obrigados a fomentar o 

desenvolvimento da dignidade (ou identidade humana) até a plenitude (princípio 

da beneficência). 

Destarte, as dimensões propostas não são originais, no sentido de 

serem tais argumentos teoricamente desenvolvidos por Sarlet; sua originalidade é 

a sugestão doutrinária para interpretação do princípio da Dignidade na 

Constituição, baseando-se nas tradições teóricas já existentes, as quais foram 

reorganizadas em seu escrito para funcionar no Estado brasileiro com coerência. 

 

1.6 CONCEPÇÃO (JURÍDICA) DA DIGNIDADE. 

 

Observados os argumentos adotados por Sarlet a Dignidade é 

concebida como uma “[...] [a] qualidade intrínseca e [b] distintiva [c] reconhecida 

em [d] cada ser humano que o faz merecedor do mesmo [e] respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, [f] 

um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 

contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 

própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.”66 

Analisando seu conceito expresso, pode-se verificar: [a] a dimensão 

ontológica e a priori (Kant) do postulado; [b] abarcando todos o seres humanos e 

excluindo quaisquer outros os animais, ecossistemas ou seres vivos em geral, 

estes não considerados no círculo fechado do dignos; [c] acepção jusnaturalista 

que entende a pré-existência do princípio, sendo somente necessário ao 

legislador o re-conhecimento pela lei, pois essa já faz parte da natureza humana; 

[d] dimensão pessoal e não abstrata ou coletiva do princípio; [e] proibição ao 

                                                
66 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 41. 



 
 

 

29 

Estado e comunidade em interferir na Dignidade e responsabilidade de a 

fomentar; e a [f] relação do conteúdo do postulado aos direitos e deveres 

fundamentais garantidos constitucionalmente (ou não). 

Destarte, das linhas escritas até aqui se estudou a concepção da 

Dignidade proposta por Sarlet.. Passar-se-á, nos próximos três capítulos, a 

questionar alguns dos argumentos que o autor acolhe, para arriscar um 

significante diferente para o postulado nos pontos considerados insuficientes 

epistemologicamente. 
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Capítulo 2 

 

OS ARGUMENTOS DA DIGNIDADE  SOB A PERSPECTIVA DA 

(NOVA) TEORIA CRÍTICA DO DIREITO E A CONDIÇÃO DE REFÉM 

DO SOBERANO 

 

 

 

Neste capítulo envidar-se-ão esforços no sentido de analisar, 

principalmente, os argumentos das dimensões do princípio da Dignidade na 

concepção de Sarlet, com ênfase na ontológica. Seus argumentos apriorísticos, 

da existência desta qualidade compreendida anterior e independente da 

intersubjetividade dos indivíduos. Uma essência da Dignidade, que seria, de 

acordo com o autor, adaptada em cada cultura (dimensão cultural relativa). Neste 

capítulo são postas em questão. Esta é uma problemática entre jusnaturalismo e 

o contratualismo juspositivista, entre uma concepção que parte de pressupostos 

não apreensíveis através da experiência, considerados válidos a priori, e uma 

outra a qual a normatividade na comunidade humana, ou seja, o estatuto moral, 

dá-se por consenso entre os seus participantes.  

No primeiro momento do capítulo se tratará de forma sucinta das 

concepções de jusnaturalismo e positivismo, também se estudarão as reviravoltas 

crítico-epistemológicas do século XX e atuais para apontar o alcance e limites das 

dimensões propostas por Sarlet ao postulado.  

Após, verificar-se-á, com a teoria de Agamben, a problemática da 

condição de refém que se encontra esse instituto jurídico nas mãos e estruturas 

do soberano e de sua (bio)política. 
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2.1 O(S) JUSNATURALISMO(S) E A ALTERNATIVA JUSPOSITIVISTA, 

CONTRATUALISTA. 

 

Constituída na marcha histórica se dá a escola jurídica do Direito 

Natural, ou jusnaturalismo, nessa a postura de pensamento, o justo, o jurídico, a 

lei, estão ligados a algo mais além, acima do direito escrito pelos humanos, do 

direito positivo, nessa escola, diz Fernández-Galiano, acredita-se haver uma 

ordem precípua de caráter objetivo, imutável, derivado da Natureza e de onde o 

direito humano encontra seu fundamento.67 É uma linha teórica com diversos 

ramos, os quais são utilizados como argumento na história ocidental desde os 

pré-socráticos e se alterando conforme os paradigmas sociais.68 Das diversas 

correntes, cita-se aqui brevemente: [a] o jusnaturalismo ‘pagão’, com exemplo 

principal o dos gregos, um naturalismo cosmológico, o qual entende a natureza 

como cosmos ou conjunto de seres corpóreos ligados a uma phisis, supra 

consciência; [b] o jusnaturalismo clássico ou cristão, com bases aristotélicas 

ornadas com a filosofia e característica romano-cristã, o qual, de acordo com 

aquele autor, na filosofia medieval se apresenta a imagem do mundo fundada na 

idéia da contingência, sendo o universo e seus demais seres, considerados não 

necessários (contingentes), e somente é deus o único ser realmente necessário, 

pois para essa corrente, a essência do deus consiste no existir, tanto dele como 

dos demais seres. Esse direito natural clássico, estava estritamente ligado a 

instituição moral da época, a religião, a Igreja Católica Cristã, tendo ela hierarquia 

própria e responsável objetivamente pela voz, escrita e os pedágios existenciais; 

[c] por fim o jusnaturalismo racionalista, que derivado do jusnaturalismo clássico, 

inicia pequenas transgressões paradigmáticas onde se nota a busca por 

secularizar o Direito – o desindexando diretamente da religião – e uma 

valorização extrema do sujeito humano. Nesse, através de um método 

incontroverso, diga-se “científico”, poderia se deduzir o Direito, da Natureza, 

especificamente o de uma essência humana. Alguns expoentes dessas rupturas 

                                                
67 FERNÁNDEZ-GALIANO. Antonio; CID, Benito de Castro. Lecciones de teoria del derecho y 

derecho natural. 3.ed. Madrid: Editorial Universitas, 2001. p. 426 
68 FERNÁNDEZ-GALIANO. Antonio; CID, Benito de Castro. Lecciones de teoria del derecho y 

derecho natural.p. 337-528. 
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entre moral e direito foram Hugo Grotius, Samuel Puffendorf, Christian 

Thomasius e Immanuel Kant.  

Como escreve Fernández Garcia, o Direito Natural se seculariza, ao 

menos tenta, sendo que a partir daquele momento o fundamento metafísico deixa 

de ser a moral cristã católica e passa a ser a Natureza Humana, deduzida através 

de um método (cartesiano) e dali buscando o fundamento ético e o conteúdo da 

ciência jurídica, sendo essa “estrutura natural racionalizável” universal e de 

validade eterna, imperecível, desindexada do tempo e história.69 Os postulados do 

jusnaturalismo racionalista são: [a] a desvinculação do Direito Natural do deus 

cristão; [b] a construção do direito natural é (re)conhecida pela razão humana; [c] 

diferencia-se o “estado de natureza” do “estado civil” (ficando a liberdade de 

pactuar relativa a esse estado de civilidade); [d] a natureza humana empírica 

como ponto de partida ao reconhecimento do Direito e, por fim, [e] a separação do 

Direito e da Moral.70 

Em contraposição a essa visão científica e do direito fundada na 

natureza (o transcendente), surge o pensamento positivista e o positivismo 

jurídico, com pensadores imaginando um Direito que negasse a vinculação 

objetivista, metafísica, sendo unicamente válido o direito escrito, convencionado 

pelas racionalidades humanas, não mais derivado de essências, baseado 

somente em dados empíricos, do conhecimento humano e em suas experiências. 

Destarte, ao positivismo não se pode reconhecer mais realidade jurídica que a 

aquela a qual se possa abstrair, de forma imediata e empírica, isto é, como diz 

Fernández-Galiano, o Direito Positivo contem somente as leis ditadas pelo 

Estado. Ele é, o juspositivismo, uma visão antagônica ao jusnaturalismo.  

No entanto, esse direito baseado nas racionalidades humana herda 

do jusnaturalismo a tradição existente do Direito (violenta, autoritária, machista, 

racista, especista) e tenta, a partir delas, um trabalho de secularização, de 

purificação, perfeição e rigor científico – semelhando ao trabalho empreendido 

pelos doutrinários com o postulado da Dignidade, visando reformar um “vestido” 

velho (de outras escolas de pensamento) para se encaixar no atual –. O que 

                                                
69 FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusébio. El iusnaturalismo racionalista hasta finales del siglo XVII. In: 

______; PECES-BARBA, Gregório. Historia de los derechos fundamentales. Tomo I: Transito a 
la modernidad, siglos XVI y XVII. Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III, 1998. p. 576-579. 
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existia de Direito a serviço de uma instituição (na Idade Média principalmente a 

Igreja Católica Cristã e a nobreza) agora passa a ser privilégio de outro(s) 

grupo(s), como os governantes do Estado ou a emergente burguesia. O que há, 

então, é uma resignificação do aparato jurídico (retórico) existente, usado para 

manutenção do poder do soberano para ser utilizado com a nova paradigmática 

mecanicista-reducionista. Finalmente colocada nos códigos legais misturas entre 

o jusnaturalismo e positivismo que disputavam obras doutrinais daquela época e 

que formavam o senso comum teórico dos juristas71 e demais pensadores, para 

gerar a necessária segurança jurídica para alguns.  

 

2.2 A QUESTÃO METAFÍSICA E O EMBATE ENTRE FILOSOFIA DA 

CONSCIÊNCIA E FILOSOFIA DA LINGUAGEM. 

 

Da disputa teórica entre os argumentos do jusnaturalismo e 

juspositivismo, sobrepõe-se a questão da Filosofia da Consciência e da Filosofia 

da Linguagem para questionar as certezas tanto de um, quanto de outro. No 

jusnaturalismo racionalista (o qual se firma Sarlet, com Kant, para dizer que a 

dignidade faz parte da natureza humana), existe a problemática do sujeito que irá 

abstrair a norma natural, ou seja, que irá des-cobrir a norma da sua natureza. Por 

outro lado, no juspositivismo, mesmo aceitando que as normas têm origem em um 

legislador e esse tem sua legitimidade democrática garantida para representar o 

povo, tanto o primeiro (legislador) é um ser-no-mundo limitado e com interesses, 

como os interpretes das leis e dos fatos não se podem garantir como neutros nas 

avaliações. O embate agora é epistemológico e recai sobre as duas correntes 

acima citadas. 

A Filosofia da Consciência afirma que o sujeito, portador do cogito, 

da subjetividade, diga-se da consciência, é que, a partir dessa, consegue 

                                                                                                                                              
70 FERNÁNDEZ-GALIANO. Antonio; CID, Benito de Castro. Lecciones de teoria del derecho y 

derecho natural.p. 473-474. 
71 Explica Warat o termo: “Resumindo: os juristas contam com um emaranhado de costumes 

intelectuais que são aceitos como verdades de princípios para ocultar o componente político da 
investigação de verdades. Por conseguinte se canonizam certas imagens e crenças para 
preservar o segredo que escondem as verdades. O senso comum teórico dos juristas é o lugar 
do secreto. As representações que o integram pulverizam nossa compreensão do fato de que a 
história das verdades jurídicas é inseparável (até o momento) da história do poder.” WARAT, 



 
 

 

34 

conhecer o universo, o (meio) ambiente; e desse lugar, desse ponto fundante, 

teria condições de formular um ou “o” conhecimento (verdadeiro). Encaixam-se no 

âmbito dessa tanto o jusnaturalismo como o juspositivismo.  

Habermas levanta algumas críticas a tal concepção. Assevera ele 

que a autoconsciência do sujeito (base da subjetividade abstrata), é tomada, na 

Filosofia da Consciência, como ponto de partida para a análise, assim auto-

referenciada do sujeito cognoscente. A objeção a essa consciência é que ela não 

pode ser um fenômeno originário (apriorístico), pois a espontaneidade da vida 

consciente não consegue assumir a forma de objeto sob a qual ela deveria ser 

subsumida, para que assim pudesse ser detectada no momento em que o “sujeito 

se debruça sobre si mesmo”.72  A sua crítica surge nesse ponto, pois não se 

admite a linha de raciocínio (naturalista ou cientificista positivista) do sujeito 

cognoscente que sai de si, ou seja, de sua historicidade, da limitação temporal e 

empírica, para se (auto)observar como ente (objeto) auto-consciente e assim des-

cobrir a verdade natural ou o sentido da norma. Habermas assevera que os 

entendimentos acerca da lógica e da semântica deram duros golpes na 

concepção da ontologia, da teoria do objeto, a qual resulta a estratégia conceitual 

da Filosofia da Consciência, pois os atos do sujeito vivenciador, agente e 

sentenciador, somente podem se referir a objetos – objetos intencionais, nas 

palavras de Husserl. Todavia, este esboço de um objeto representado não faz jus 

à estrutura proposicional dos estados de coisas pensados e enunciados.73 

Habermas ainda defende que não há conhecimento “espelho” do mundo objetivo 

(nem mesmo mundo objetivo). O conhecimento é sempre tradução e construção. 

Daí resulta que as observações e as concepções que se formulam deveriam 

incluir o conhecimento do observador que concebe. Assim, continua o Habermas, 

o entendimento do objeto com a consciência, tomado como basilar, com caráter 

incondicional e originário, seguindo a linha, por exemplo de Kant, vem a ser 

questionado pelas teorias de Freud e Saussure.74 A problemática apresentada é, 

                                                                                                                                              
Luis Alberto. Introdução geral ao direito I: interpretação da lei, temas para uma reformulação. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1994, p. 15. 

72 HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. Trad. de Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990, p. 53 e ss. 

73 HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos, p. 54. 
74 HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos, p. 54. 
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para ele, de uma epistemologia complexa, que toma forma a partir do 

conhecimento do conhecimento, visando compreender os limites desses.  

Ora, aponta Habermas, a Filosofia da Linguagem vem, por seus 

métodos, apresentar vantagens em relação à da Consciência, rompendo com a 

idéia tradicional, a qual a linguagem deveria ser representada segundo o modelo 

da subordinação de nomes e objetos, sendo compreendida como um instrumento 

de comunicação que permanece fora do conteúdo dos pensamentos, 

apresentando-se em contraponto a uma filosofia do sujeito, cujo acesso às 

realidades da consciência seria inevitável e introspectivo. Determinando, destarte, 

que a Filosofia da Consciência acaba por ser invalidada em seus argumentos, 

tendo em vista a compreensão que o conhecimento não é “retirado” ou “inspirado” 

de um plano ideal, pela razão ou pela auto-consciência, mas sim formado através 

da interação lingüística entre sujeitos.75 

Dessa forma, afirmar um argumento como a Dignidade, baseado em 

algo essencial, note-se, nos moldes dos desejados por Sarlet, significaria dizer 

que alguém haveria de, através de um método ou de uma auto-reflexão, acreditar 

ter chegado a esta essência humana, contando ainda que este alguém seria 

também o responsável por ditar a verdade sobre o preceito. No entanto, da 

mesma maneira, ao seguir um molde estritamente positivista-consensualista (o 

que não foi o caso), a resposta também não é satisfatória, pois alguém também 

haveria de dizer o sentido da norma, interpretar-la. Carregando assim sua 

pessoalidade. A questão apontada, rasga um buraco para o vazio de sentido da 

linguagem, por onde escoam as promessas do direito. 
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2.2.1 Os argumentos da Filosofia da Linguagem Ordinária. 

 

Levantada essa crítica a uma filosofia que funda o conhecimento na 

consciência do sujeito, desenvolve-se a Filosofia da Linguagem76, a qual floresce 

a partir do início do século XX e desenrolando esse pensamento crítico com a 

chamada viragem lingüística. Deu-se em três momentos. Explica Streck77 que o 

primeiro momento se apoiou em argumentos do neopositivismo lógico ou 

empirismo lógico78, buscando a construção de linguagens ideais (inicialmente 

chamado de “Circulo de Viena”, na década de 20). Visava-se reduzir a filosofia à 

epistemologia e, por conseguinte, esta à semiótica, afirmando que a missão mais 

importante da Filosofia deveria se realizar à margem das especulações de cunho 

metafísico, numa busca de questionamentos estritamente lingüísticos. Pregando 

um rigor discursivo como paradigma científico, buscava elaborar uma linguagem 

mais rigorosa que a coloquial (uma linguagem científica, pura). A linguagem, 

destarte, seria objeto da semiótica.79 

Já no segundo momento se desenvolve o que se chamou de giro 

lingüístico, principalmente com o segundo Wittgenstein e Heidegger levantando 

diversas críticas à Filosofia da Consciência. Parte, Wittgenstein, da idéia de que 

não existe um “mundo em si”, existindo independente da linguagem; mas somente 

existe o mundo da linguagem e que as entidades viriam a se manifestar em seu 

                                                                                                                                              
75 HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos, p. 55. 
76 De forma sintética a linguagem pode ser entendida como um sistema de signos inter-

relacionados com o fim de formar signos mais complexos (significando, representando uma 
compreensão de realidade), esta sendo formada por três dimensões: sintática, semântica e 
pragmática. Destarte, a sintática seria o estudo dos sinais relacionados entre si, suas conexões, 
como teoria da construção da linguagem; a semântica vem a ser a inter-relação dos signos com 
os objetos extralingüísticos, ou seja, os objetos denotados, uma vinculação das afirmações do 
discurso com o campo objetivo a que este se refere; e a pragmática estuda o valor informativo 
do signo e os sujeitos inter-ligados a estes signos, verificando, neste momento a conexão 
situacional na qual os signos são utilizados na práxis. (STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica 
jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 4. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003, p. 157-160.) 

77 BLANCO, Carlos Nieto. La consciencia lingüística de la filosofia. Madrid: Trotta, 1997, apud 
STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do direito, p. 157 e ss. 

78 A conceituação de neopositivismo lógico e suas implicações é baseada em WARAT, Luis 
Alberto. O direito e sua linguagem. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editores, 1995. 

79 “Resumidamente, pode-se caracterizar a semiologia pela investigação dos sistemas de signos e 
a semiótica pela tentativa de construção de uma teoria geral da significação.” Cf. ROCHA, 
Leonel Severo. Epistemologia jurídica e democracia. 2. ed. São Leopoldo: UNISINOS, 2003, p. 
9. 
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ser pela linguagem compreendida (“eu sou” enquanto “me é impresso” e o quanto 

“expresso”, mas toda pressão se dá pela linguagem). Diz Streck: 

A linguagem deixa de ser um instrumento de comunicação e passa a ser 
condição de possibilidade para a própria constituição do conhecimento. Cai 
por terra, assim, a teoria objetivista (instrumentalista, designativa). Não há 
essências. Não há relação entre nomes e as coisas. Não há qualquer 
essência comum entre as coisas e o mundo. Abandona-se o ideal da 
exatidão da linguagem, porque a linguagem é indeterminada.80 

 

Com este raciocínio, a linguagem deixa de ser entendida como um 

instrumento de comunicação de conhecimento e passa a ser também o vetor que 

constitui o conhecimento. Argumenta-se então, sem saída, a abolição das 

essências, ou mesmo relação entre os nomes e coisas, visto que o conhecimento 

se dá pela linguagem, a qualidade não é mais inerente ao próprio objeto.81 

Abandona-se, nesse momento, o ideal de uma linguagem exata. O ideal de 

exatidão é entendido como um mito filosófico, pois seria impossível determinar a 

significação das palavras sem a consideração do contexto momentâneo em que 

são utilizadas. Assim, explica Oliveira, a linguagem é sempre ambígua, pois suas 

expressões não possuem uma significação definitiva (em si), destarte, querer 

buscar a exatidão seria como cair em uma ilusão metafísica.82 

Ora, nesse momento, para Wittgenstein as expressões lingüísticas 

humanas têm sentido somente porque há hábitos determinados de se manejar 

com elas. Porque são intersubjetivamente válidos. Poder usar a linguagem quer 

dizer, para ele: ser capaz de se inserir nesse processo de interação social-

simbólica de acordo com os diferentes modos de sua realização.  

Essa capacitação é algo historicamente adquirido, isto porque Wittgenstein 
não separa a linguagem da práxis social. No jogo da linguagem, o homem 

                                                
80 STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 

construção do direito, p. 160. 
81 Ou seja, supera-se a idéia helênica de um plano ideal e um real, onde os objetos trazem dentro 

de si a sua essência prática, ou cognitiva. O exemplo mais comum utilizado é o de uma mesa, 
que por mais que mantenha seus variados detalhes, no plano ideal estaria sempre numa 
categoria de mesa e teria, assim, sua utilidade implicada, de onde o sujeito vivenciador, mesmo 
que não conhecesse sua função a poderia “descobrir”, do plano ideal, através de um esforço 
meditativo (“debruçando-se sobre si mesmo”), que aquela era uma mesa e tinha determinada 
função (como será visto, o mesmo ocorre na jurisdição, onde o Juiz, debruçando-se sobre a 
norma, descobriria seu espírito, a mens legis, dada pelo legislador, para assim aplicá-la com 
toda segurança que sua psique necessita).  

82 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 1996, p. 126 e ss. 
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age, mas não simplesmente como indivíduo isolado de acordo com seu 
próprio arbítrio, e sim de acordo com regras e normas que ele, juntamente 
com outros indivíduos, estabeleceu.83 

 

Por fim, o terceiro momento ocorre quando Wittgenstein e Austin 

apresentam como o desafio central à linguagem a ação de uma filosofia 

pragmática, o que leva ao desenvolvimento da Filosofia da Linguagem Ordinária. 

Na pragmática do discurso está ligado a ações coletivas, intersubjetivas, quando 

se faz a mescla de atos lingüísticos e práticas do momento que se realizam as 

inter-relações. A Filosofia da Linguagem Ordinária dá ênfase à pragmática na 

relação tríade lingüística de: sintaxe, semântica e pragmática. Isso é o que 

constitui o enfoque primordial e maior contribuição para o desenvolvimento da 

Teoria da Ação Comunicativa de Habermas. 

Explica Blanco as premissas deste giro pragmático ocorrido na 

Filosofia da Linguagem, dizendo que o conhecimento se forma na linguagem, pois 

qualquer discurso científico possui em comum com os outros a sua 

lingüisticidade; o mundo acaba por existir na linguagem, como compreensão 

pessoal de cada interprete. “Há um compromisso ontológico preso em toda 

linguagem, pela semantização do mesmo. Este mundo que encontramos na 

linguagem nos afasta dos perigos de uma Filosofia da Consciência, impossível no 

interior de nossa ‘mundanização lingüística’”; o sujeito surge, aparece e ocorre na 

linguagem, como ser que se comunica, enuncia e compreende a linguagem do 

outro; é na práxis da linguagem que ocorre o conteúdo simbólico das palavras, 

compreendida de determinada maneira pela comunidade que a utiliza, assim cada 

grupo social humano expressa uma linguagem de compreensão do ambiente sem 

haver que se expressar de acordo com determinadas palavras, pois estas são 

preenchidas de sentido no momento utilizado.84 

Nesse momento a hermenêutica, afirma Stein, apresenta-se com 

maior importância e como uma “[...] incômoda verdade que se assenta entre duas 

cadeiras, quer dizer, não é nem uma verdade empírica, nem uma verdade 

absoluta – é uma verdade que se estabelece dentro das conduções humanas do 

                                                
83 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea, 

p. 139 e ss. 
84 BLANCO, Carlos Nieto. La consciencia lingüística de la filosofia, p. 271. 
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discurso e da linguagem.” Assim, na hermenêutica, a “verdade”, o sentido das 

expressões, dá-se na práxis, no momento que é utilizada.85 A reviravolta 

lingüística no pensamento filosófico ocidental do século XX se fundamenta, 

destarte, na tese de que: é impossível filosofar sobre algo sem filosofar sobre a 

linguagem, uma vez que esta é o momento necessário para vir a constituir 

qualquer saber humano, de modo que para se formular os conhecimentos 

intersubjetivamente válidos se exige reflexão sobre a sua infra-estrutura 

lingüística. Destarte, torna-se inexorável a mediação lingüística, onde a 

hermenêutica e a pragmática passam a ter papel muito importante.86  

Com fulcro na Filosofia da Linguagem Ordinária e no novo 

desempenho da hermenêutica, a noção existente, das inter-relações sujeito-

objeto restam gravemente prejudicadas em sua inquestionabilidade. 

O que ocorre é que, desde sempre, o “sujeito interpretante” está inserido 
no mundo, em um mundo lingüisticamente constituído, de onde é 
impossível a emergência de um cogito desindexado da tradição. Somente 
compreendendo é que se pode interpretar.87 
 

Conjuntamente, a ontologia ordinária, analítica, é desestabilizada por 

argumentos da Filosofia da Linguagem, visto que esta decreta a morte da idéia de 

subjetividade como instauradora da condição de ser-no-mundo do sujeito. Como 

diz Streck, no advento da ontologia fundamental, de Heidegger, o que morre é o 

sujeito arbitrário, de-nomi-nador do que considera objetos, que se coloca como 

fundamento do mundo. Essa mudança de paradigma provoca grandes ranhuras 

no seio da comunidade dos juristas, pois para o jurista tradicional (que se utiliza o 

senso comum teórico), inserido no paradigma epistemológico da Filosofia da 

Consciência, é a subjetividade do sujeito que funda os objetos no mundo. E que 

se esvai. “Sempre acreditou (e continua acreditando) que é a sua descrição, é 

dizer, sua atividade subjetiva, que se faz com que o mundo ou as coisas sejam 

como são.”88 

                                                
85 STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica. Porto Alegre: Edipucrs, 1996, p. 38 e ss. 
86 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea, 

p. 13. 
87 STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 

construção do direito, p. 225-226. 
88 STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 

construção do direito, p. 170. 
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Essa é uma ranhura perceptível na dimensão ontológica de Sarlet: 

dizer que a Dignidade é inerente, tentando formar com isso uma 

inquestionabilidade no postulado, nos termos apriorísticos kantianos 

(jusnaturalistas) já não se poderia fundamentar, pois não se admite em um 

ordenamento democrático onde quem funda a vontade do legislador é o povo, e 

não a natureza (humana, abstraída por alguém); de outro lado, não se salva 

somente pelo positivismo, pois quando o postulado interpretado, somente o é 

sendo alvo de um ser-no-mundo, sujeito limitado, histórico e carregado de sua 

pessoalidade e dos caracteres prévios e interesses que trarão sua pessoalidade 

ao enunciado do texto. Esses caracteres prévios também carregados de 

ideologia, senso comum e emoção do hermeneuta. A teoria crítica aqui dificulta as 

antigas respostas metafísicas jusnaturalistas e positivistas. 

 

2.3 A DIMENSÃO ONTOLÓGICA DA DIGNIDADE FRENTE A (NOVA) TEORIA 

CRÍTICA DO DIREITO. 

 

Pois bem, com base nessas confrontações epistemológicas do início 

do século, a “Teoria Crítica do Direito”, contam Warat e Pêpe, iniciou, na metade 

do século XX, um movimento com pretensões de questionar as idéias que vinham 

sendo aceitas acerca do Direito e como estas vinham sendo tratadas nas 

universidades até então.89 Das diversas críticas apresentadas uma fora o “caráter 

fetichizado” da cultura jurídica da Modernidade, que, do ponto de vista formal, a 

produção das doutrinas jurídicas (jus naturalismo, jus positivismo, realismo 

sociológico, etc.) exprimiam diversas insuficiências epistemológicas, 

principalmente por serem concebidas à margem dos demais saberes constituídos 

na sociedade, ou seja, por sua linha puramente uni-disciplinar (de “disciplinas 

autônomas”). Outra busca foi a de rompimento do isolamento mútuo entre os 

juristas e os cientistas políticos, para, destarte, repensar uma concepção do 

                                                
89 Explicam Warat e Pêpe que, na realidade, “[...] não se produziu nenhuma teoria crítica, mas 

uma crítica às teorias jurídicas hegemônicas, principalmente ao positivismo jurídico.” Desta 
forma o “[...] que se chama de teoria crítica é tão-somente um conjunto de abalos e 
cumplicidades contras as teorias dominantes. Seu objetivo assemelha-se a uma guerra de 
guerrilhas, isto é, infinitas estratégias teóricas que visam minar os alicerces da fortaleza do 
dogmatismo jurídico. Um espaço teórico bastante fragmentado, nada monolítico e cheio de 
promessas.” (WARAT, Luís Alberto; PÊPE, Albano Marcos Bastos. Filosofia do direito: uma 
introdução crítica. São Paulo: Moderna, 1996, p. 64 e ss.) 
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Estado que não viesse a se encontrar prisioneira da tutela teórica dos juristas ou 

vice-versa.  

Os argumentos desenvolvidos na viragem lingüística (e pela 

Hermenêutica Filosófica) auxiliaram os teóricos críticos na refutação de algumas 

ilusões criadas pela Filosofia da Consciência, não mais se aceitou, a significação 

primeira, ideal; nem mesmo nos preceitos puramente kantianos, do significante 

primeiro que viria a dar os garantes de que os conceitos em geral remetem a um 

único significado.90 Pois crer que há uma essência verdadeira em si mesma do 

Direito, como que à espera de ser captada em sua inteireza pelo sujeito do 

conhecimento, seja mediante um trabalho estritamente racional de índole 

dedutiva, em que as normas do Direito racional, isto é,  

[...] as chamadas leis da natureza, seriam apreendidas como autênticos 
corolários a que se acederia pelo raciocínio a partir de princípios auto-
evidentes estabelecidos a priori; seja captando essa essência na dinâmica 
da vida social, através da investigação sociológica do fenômeno jurídico; 
seja buscando-a na exegese dos textos legais – , crer nisso, não deixa de 
ser confortável.91 

 

Confortável para os juristas nefilibatas (Lyra Filho) escondidos nas 

torres de marfim, distantes do mundo-da-vida, ou melhor, do mundo-da-morte, 

para alguns (humanos ou não), quando somente a morte é o que se pode 

esperar. 

Atualmente se propõe a “Nova Crítica do Direito”92, visando 

demonstrar, similarmente a “Teoria Crítica do Direito”, as (in)conseqüências 

jurídico-sociais geradas pelos paradigmas epistemológicos anteriores, fundados 

na Filosofia da Consciência. Na Nova Crítica do Direito, diz Streck, a qual se 

utiliza da hermenêutica jurídica diferenciada, a Hermenêutica Filosófica, 

compreende que a norma só encontra valor normativo na mente de cada 

hermeneuta, pois ela depende da pré-compreensão do interprete. “Por isso a 

                                                
90 Conforme Tugendhat, apud STEIN, Ernildo. Racionalidade e existência. Porto Alegre: L&PM 

Editores, 1988, p. 39. 
91 MARQUES NETO. Agostinho Ramalho. Subsídios para pensar a possibilidade de articular 

direito e psicanálise, in MARQUES FILHO. Agostinho Ramalho et al. Direito e neoliberalismo: 
elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: Edibej, 1996, p. 28. 

92 Nos moldes que Streck apresenta em suas obras “Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma 
exploração hermenêutica da construção do direito” e “Jurisdição constitucional e hermenêutica: 
uma nova crítica do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.” 
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compreensão necessariamente será um existencial. O interprete não se pergunta 

porque compreende, porque ao compreender, já compreendeu.” Nesse sentido, a 

dogmaticidade da ciência jurídica não encontra mais respaldo, nem mesmo o 

valor dado às normas que visam orientar seus operadores, pois estes nunca 

serão operadores, mas sim co-autores da norma, pois como a norma representa 

uma linguagem (compreendida na sintaxe, semântica e pragmática), os signos, 

em cada interprete terão um caráter subjetivo diferenciado e, mesmo, desejos 

internos, não conhecidos pelo interpretante (nestes interpretantes, leia-se juizes, 

promotores, advogados etc.) que em qualquer momento processual ou não, 

tomarão influência.  

A neutralidade é mero sonho, por sinal metafísico, que exige uma 

castidade de ideologias, essa castidade é a que seguem a maioria dos míticos 

juizes e cia.93 O mito da neutralidade, o qual serve de base para diversas 

construções dogmático-jurídicas, principalmente para vários juízes, só poderia vir 

a existir, mesmo, num plano ideal, pois no mundo-da-vida, onde cada indivíduo 

vive em um constante e desconhecido complexo psíquico, ele não encontra 

respaldo. Afirma Warat que toda e qualquer produção simbólica necessita da 

interpretação, não existe produção de sentido sem um trabalho de interpretação. 

Daí que “La interpre-tración es siempre forzosa dado el carácter incompleto de 

todos los sentidos, de cualquier proceso simbólico, teniendo presente la condición 

de cualquier sentido de no se cerrar nunca, de no poder, en ninguna 

circunstancia, realizar su plenitud”94.  

O jusnaturalismo racionalista considera a existência de um sentido 

escondido na norma/texto, que pode ser alcançado de forma essencialista; ou 

mesmo um sentido imanente, inerente, como uma espécie de elo 

(fundado/fundante) que liga o significante ao significado e pode ser buscado pelo 

sujeito cognoscente, no entanto o argumento é fraco. Somente se pode admitir 

                                                
93 Ora, um Juiz como participante de um circulo científico, já ressaltou Japiassu, quer queira ou 

não, tem um engajamento pessoal com algum tipo de valoração, pois sendo um produto humano 
“[...] a ciência participa das vicissitudes da ação social. Não há ciência absolutamente isenta de 
valoração e de ideologia”. (JAPIASSU, Hilton. O mito da neutralidade científica. Rio de Janeiro: 
Imago, 1981, p. 61. 
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um conhecimento transcendente no momento que se admite alguém que o possa 

dizer, e para isso, há de se admitir a confiança (diga-se fé) nesse sujeito ditador 

da essência, implicando ai sua (in)questionável autoridade. A subjetividade não é 

confiável, nem mesmo atrativa e nem mesmo segura o significado dos 

postulados, pois na marcha histórica a admissão desses mesmos artifícios já 

foram utilizados e a experiência comprovou que os sujeitos podem exprimir 

diversos conteúdos, de acordo com o que desejam, das palavras, normas. 

Argumenta Rosa que o que um sujeito vê, ou seja, sua experiência 

visual, depende das pré-noções e pré-concepções do ‘ser-aí’ (Heidegger) sobre a 

realidade, bem como das suas expectativas.  

Acreditar no contrário é levar muito a sério a analogia dos olhos ao da 
câmera. Os olhos funcionam como tal, mas não podem ser equiparados a 
ela de forma singela. A complexidade da mente humana assim não 
autoriza. Tal questão será retomada, com Heidegger, na mediação 
hermenêutica [...].95 

  

Esse discurso crítico enfoca a quebra do universo jurídico pleno de 

certezas, dogmatismos e valores “a priori”.96 Com o surgimento e 

desenvolvimento da Teoria Crítica do Direito, foi criada e fortificada, em diversos 

filósofos, uma “atitude crítica do Direito”, na qual se buscou (e ainda se busca) a 

quebra do “senso comum teórico”.  

Na busca por factibilizar no campo do Direito a prometida segurança 

jurídica e as promessas humanistas de longa data, neste caso específico, o 

princípio constitucional que institui a Dignidade. Na construção feita por Sarlet se 

pode notar sua preocupação em defender os preceitos humanistas, os quais 

apregoam a liberdade, igualdade e fraternidade entre os sujeitos humanos, e para 

isso a maneira mais segura parece ser retornar à metafísica. No entanto, essa 

dimensão (ontológica), melhor chamado de argumento, apriorístico, apresenta 

                                                                                                                                              
94 WARAT, Luis Alberto. Pálpitos epistemológicos para el siglo XXI (segunda vuelta). Revista 

momento certo kairós. Tubarão, v. 0, p. 27. 2001. Tradução livre: A “interpret-ação” é sempre 
forçada, dado o caráter incompleto de todos os sentidos, de qualquer processo simbólico, pois 
estando presente a condição de que qualquer sentido nunca se fechar, de não poder, em 
nenhuma circunstância, realizar sua plenitude. 

95 ROSA, Alexandre Morais da. Decisão penal: a bricolage de significantes. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 119. 

96 WARAT, Luís Alberto; PÊPE, Albano Marcos Bastos. Filosofia do direito: uma introdução crítica, 
p. 65-68. 
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duas insuficiências: (a) não pode se apreendido pela racionalidade humana, 

restando assim pelo menos anti-democrática a sua interpretação ou re-

conhecimento ; (b) mesmo que um postulado como esse fosse ex-primido de uma 

essência, o seria pela linguagem, e com os estudos pós-viragem lingüística 

demonstram a ambigüidade dessa e sua construção inter-subjetiva e 

paradigmática. 

Destarte, em um ordenamento jurídico como o brasileiro, não cabe o 

argumento metafísico, restando somente a possibilidade de aceitação da 

Dignidade como um postulado formulado consensualmente, aceito entre os 

humanos para seu bem viver, assim tendo que encarar a responsabilidade de sua 

revogabilidade caso os mesmos humanos desejem, ou mesmo, o fazem. O 

romantismo metafísico kantiano, nesse ponto, não serve por suas insuficiências 

acima apresentadas. Assim mesmo, as respostas positivistas também já foram 

rebatidas pela Hermenêutica Filosófica que observa a pessoalidade do exegeta 

sempre é impressa em sua interpretação, por decorrência disso se chega ao 

desmoronamento de estruturas fundantes do próprio positivismo, como a 

neutralidade, cientificidade ou legitimidade. 

 

2.4 A DIGNIDADE REFÉM DO SOBERANO: O POSTULADO FRENTE A 

TEORIA (BIO)POLÍTICA DE AGAMBEN. 

 

Os argumentos trazidos por Sarlet, em seu discurso, fez aparentar 

seu interesse e preocupação legítimos em garantir uma intangibilidade do 

postulado e de evitar a repetição de horrores como os já ocorridos historicamente 

pelos e aos humanos, principalmente em tempos de guerras. As duas últimas 

grandes guerras mundiais chocaram o mundo pelas atrocidades e, após seu 

término, demandaram a refortificação dos DDHH (especialmente com a 

Declaração). 

Mas, anteriormente a experiência dessas duas os DDHH já vinham 

sendo desenvolvidos (inclusive baseados em preceitos jusnaturalistas e também 

inclusive a terminologia da dignidade já presente e mencionada dentro da própria 
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Constituição de Weimar, de 1919, da Alemanha97 - tempo e berço do nazismo), 

então se lançarão algumas palavras adiante para analisar alguns mecanismos 

político-jurídicos que, desde outrora, servem para suspender os ordenamentos 

jurídicos e os direitos (e também aquilo em cada momento chamado de 

Dignidade) dos sujeitos. Aparentemente, o argumento sendo jusnaturalista ou 

juspositivista, esse pode ser suspenso, de forma expressa ou tácita, por conta de 

algumas decisões soberanas e recursos retórico-lingüísticos políticos. Intentar-se-

á alguma compreensão sobre esta fragilidade na estrutura jurídica-política a qual 

abre espaço às tragédias, que se busca defender classicamente com o princípio 

da Dignidade. 

O autor que se analisará em larga escala nesse ponto é Giorgio 

Agamben e pesquisar-se-á principalmente seus escritos sobre o instituto do 

estado de exceção. Suas teorias parecem demonstrar a fragilidade do 

ordenamento jurídico frente a (bio)política. Lendo a teoria do autor se intenta 

empreender algum conhecimento das formas de funcionamento do 

preenchimento de sentido dado as normas e ações dos sujeitos políticos e das 

formas de suspensão do ordenamento jurídico por vontade do soberano; tanto 

para os casos individuais em tempos de (suposta) paz, como nos momentos em 

que a Dignidade mais deve ser evocada, os tempos de guerra e exceção. 

Sobre Giorgio Agamben, este nasceu em Roma, em 1942, formou-

se em Direito, com uma tese sobre o pensamento político de Simone Weil; foi 

professor da Università di Verona e da New York University98. Atualmente leciona 

Estética na Facoltà di Design e Arti della IUAV (Veneza). Sua produção está 

centrada nas relações entre filosofia, literatura, poesia, direito e, 

fundamentalmente, política. Já conta com uma extensa listagem de publicações 

                                                
97 De acordo com Häberle: “Já na Constituição de Weimar (1919) havia uma disposição textual 

sobre a dignidade humana. O art. 151, inc. III, assim dispunha: ‘a disciplina da atividade 
econômica deve corresponder aos princípios da justiça, com vista a assegurar uma existência 
humana digna para todos. Nesses limites assegurar-se-á a liberdade econômica dos 
indivíduos.’” Cf. HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da comunidade 
estatal. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Dimensões da dignidade, p. 92. 

98 Cargo que renunciou em protesto à política de segurança do governo norte-americano de 
“fichamento” de toda pessoa ao adentrar no país, após o atentado de 11 de setembro. Agamben 
explica sua atitude perante esse ato – que ele considera uma tatuagem biopolítica. Cf. 
AGAMBEN, Giorgio. Não à tatuagem biopolítica. Pensamento político contemporâneo. Trad. de 
Clara Allain. Disponível em: <http://br.geocities.com/polis_contemp/agamben_tatuagem.html>. 
Acesso em: 27 out. 2006. 
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dentro do gênero ensaístico. Recebe influências de: Martin Heidegger (tendo 

participado do seminário que esse dirigiu em Le Thor, em 1968); Michel Foucault 

e suas idéias sobre biopolítica; Hannah Arendt, sobre o totalitarismo do período e 

pós Segunda Guerra Mundial; Walter Benjamin, estudando com grande extensão 

seus escritos (sendo o responsável pela edição italiana das obras completas 

desse); ainda observando atentamente as teorias de Carl Schmitt. A teoria do 

autor é extensa e de complexidade nos argumentos, destarte, nessa dissertação 

desde já se admite que se tratarão os temas de forma reduzida, limitando-se aos 

temas que de certa maneira se relacionem com os questionamento da Dignidade.  

 

2.4.1 Sobre o homo sacer e a vida nua.  

 

Agamben faz questão de retomar alguns institutos romanos que 

acredita serem de grande importância para o entendimento de micro e macro 

estruturas de manipulação social na política e do jurídico no mundo 

contemporâneo. Um desses é o instituto do homo sacer (homem sacro), que 

remonta a uma antiga pena do direito criminal romano, o qual levava o apenado a 

uma situação peculiar: o indivíduo, após algum evento extraordinário (como 

participar de uma sacrifício religioso e não morrer) ou uma decisão de plebiscito, 

era posto para fora da comunidade moral humana, considerado excluído da 

normatividade, tanto da vida religiosa como, de toda vida política. Em 

conseqüência a essa situação que criou um homo sacer, para ordenamento 

religioso e para o jurídico não era mais possível lhe inserir em processos de 

sacrifício ou mesmo processos jurídicos, pois aquele se encontrava fora do círculo 

moral. Destarte, caso viesse, um homo sacer, a ser assassinado por alguém, o 

indivíduo que o fizesse não poderia ser acusado ou julgado por homicídio, pois 

quem foi morto ou injuriado havia sido excluído do ordenamento jurídico humano.  

Um homo sacer era um humano vivo, mas excluído do mundo 

humano, e que, no entanto, ainda não havia entrado no reino divino.99 O indivíduo 

caracterizado como homo sacer   

                                                
99 “[...] no caso do homo sacer uma pessoa é simplesmente posta para fora da jurisdição humana 

sem ultrapassar para a divina.” AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 89. 
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[...] não pode participar dos ritos de sua gens, nem [...] cumprir qualquer 
ato jurídico válido. Além disso, visto que qualquer um pode matá-lo sem 
cometer homicídio, a sua inteira existência é reduzida a uma vida nua 
despojada de todo direito, que ele pode somente salvar em uma perpétua 
fuga ou evadindo-se em um país estrangeiro. Contudo, justamente por ser 
exposto a todo instante a uma incondicionada ameaça de morte, ele 
encontra-se em perene relação com o poder que o baniu.100 
 

Dessa maneira, o homo sacer  não mais poderia fazer parte de um 

ritual sagrado (procedimento que justificasse sua expiação aos deuses, por 

exemplo) pois não se encontrava mais no reinos dos humanos – seu espírito já 

pertencia aos deuses, no entanto ele ainda estava vivo. Caso fosse morto ou 

molestado por qualquer outro sujeito, esse que o fizesse não poderia ser punido 

pela lei humana, pois o homo sacer não era um sujeito a ser defendido – visto ter 

sido banido da consideração humano. Nessa situação, conclui Agamben que ele 

é matável (pois qualquer um tem esse poder sem receber qualquer punição) mas 

não-sacrificável (porque está fora de qualquer ordenamento, procedimento – 

jurídico ou religioso), não poderia entrar em um processo de sacrifício. É o que 

chama de vida nua, despida de toda normatividade humana, mas a mercê da 

política. 

Aquilo que define a condição do homo sacer, então, não é tanto a pretensa 
ambivalência originária da sacralidade que lhe é inerente, quanto, 
sobretudo, o caráter particular da dupla exclusão em que se encontra 
preso e da violência à qual se encontra exposto. Esta violência – a morte 
insancionável que qualquer um pode cometer em relação a ele – não é 
classificável nem como sacrifício e nem como homicídio, nem como 
execução de uma condenação e nem como sacrilégio. Subtraindo-se às 
formas sancionadas dos direitos humano e divino, ela abre uma esfera do 
agir humano que não é a do sacrum facere e nem a da ação profana 
[...].101  

 
Essa é a característica do homo sacer: vida matável, mas 

insacrificável. Seu assassinato não constitui, “[...] nem uma execução capital, nem 

um sacrifício, mas apenas a realização de uma mera ‘matabilidade’ [...].”102  

                                                
100 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 189. 
101 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 90. 
102 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 121. 
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O homo sacer seria o indivíduo banido da consideração digna, no 

sentido de se encontrar nu de quaisquer defesas jurídicas e ter partido dessa 

condição qualitativa do humano. Homo sacer, como o caso dos judeus no campo 

de concentração, os quais os atos seriam atrozes se realizados em algum outro 

ser humano (portador da Dignidade). 

 

2.4.2 O bando e o poder soberano.  

 

Adiante, em seus argumentos, Agamben reconstitui outra categoria 

peculiar da antiguidade, a qual terá papel em sua teoria: o bando. Segundo o 

autor, esse é um antigo termo germânico que designa tanto: (a) a exclusão de um 

indivíduo da sua comunidade; (b) quanto o poder de comando e a insígnia do 

soberano do reino. Conta que aquele que fora banido não era, na verdade, 

simplesmente posto fora da lei e tendo de se portar indiferente a esta, mas é 

abandonado por ela, exposto e colocado em risco no limiar em que a vida e o 

direito, externo e interno, vêm a se confundir. Do abandonado não é literalmente 

possível dizer que esteja fora ou dentro do ordenamento.103 

Essa insígnia de bando, a qual, representa tanto o excluído como 

soberano, eleva o sujeito a uma esfera na qual ele pode – por estar fora do 

ordenamento – matar sem cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício, e 

ainda ele é sacro, isto é, matável e insacrificável, é a vida que foi capturada nesta 

esfera.104 

Neste ponto Agamben postula uma relação, diz que aquilo que é 

capturado no bando soberano é primeiramente a vida humana matável e 

insacrificável; então homo sacer.  

Se chamamos vida nua ou vida sacra a esta vida que constitui o conteúdo 
primeiro do poder soberano [...]. Sacra, isto é, matável e insacrificável, é 
originalmente a vida no bando soberano, e a produção da vida nua é, 

                                                
103 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 36. O autor demonstra a “[...] ambigüidade semântica pela 

qual in bando, a bandono  significam originalmente em italiano tanto ‘à mercê de...’ quando “a 
seu talante, livremente” (Como na expressão correre a bandono), e bandido significa tanto 
“excluído, banido” quanto “aberto a todos, livre” (como em mensa bandita e a redina bandita). O 
bando é propriamente a força, simultaneamente atrativa e repulsiva, que liga os dois pólos da 
exceção soberana: a vida nua e o poder, o homo sacer e o soberano. Somente por isso pode 
significar tanto a insígnia da soberania [...] quanto a expulsão da comunidade. Cf. AGAMBEN. 
Giorgio. Homo sacer. p. 117. 

104 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 91. 
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neste sentido, o préstimo original da soberania. A sacralidade da vida, que 
se desejaria hoje fazer valer contra o poder soberano como um direito 
humano em todos os sentidos fundamental, exprime, ao contrário, em sua 
origem, justamente a sujeição da vida a um poder de morte, a sua 
irreparável exposição na relação de abandono.105 

 
Daí a relação entre homo sacer e soberano, ambos compartilham da 

insígnia de bando. No entanto o sujeito, de fato, soberano, aquele que a qualquer 

momento pode invocar sua potência de matabilidade e insacrificabilidade dos 

súditos, sem poder por conta disso ser punido, reveste-se do biopoder106 de, no 

momento desejado, tornar homines sacri (homens sacros), despir dessa veste 

normativa os indivíduos e os transformar, cada pessoa, em homo sacer.  

Argumenta o filósofo que: 

[...] soberano é aquele em relação ao qual todos os homens são 
potencialmente homines sacri e homo sacer é aquele em relação ao qual 
todos os homens agem como soberanos. Ambos comunicam na figura de 
um agir que, excepcionando-se tanto do direito humano quanto do divino, 
tanto do nómos quanto da phýsis, delimita, porém, em certo sentido, o 
primeiro espaço político em sentido próprio, distinto tanto do âmbito 
religioso quanto do profano, tanto da ordem natural quanto da ordem 
jurídica normal.107  
 

A relevância parece se dar no ponto que o soberano, tendo nas 

mãos a potência de invocar sua insígnia (dada constitucionalmente ou pela 

revolução), ou seja, de poder invocar um estado de exceção108, que é a anulação 

parcial ou total do ordenamento jurídico, faz com que a existência do 

ordenamento esteja não mais tanto forjada na sua própria existência fictícia 

                                                
105 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 91. 
106 Característica da soberania, sendo esse bio-poder a força sobre os corpos vivos, que leva ao 

desenvolvimento da biopolítica: “Nos últimos anos de sua vida, enquanto trabalhava na história 
da sexualidade e ia desmascarando, também neste âmbito, os dispositivos de poder, Michel 
Foucault começou a orientar sempre com maior insistência as suas pesquisas para aquilo que 
definia como bio-política, ou seja, a crescente implicação da vida natural do homem nos 
mecanísmos e nos cálculos de poder.” AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 125. 

107 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 92. 
108 “A exceção é uma espécie de exclusão. Ela é um caso singular, que é excluído da norma geral. 

Mas o que caracteriza propriamente a exceção é que aquilo que é excluído não está, por causa 
disto, absolutamente fora de relação com a norma; ao contrário, esta se mantém em relação 
com aquela na forma de suspensão. A norma se aplica à exceção desaplicando-se, retirando-se 
desta. O estado de exceção não é, portanto, o caos que precede a ordem, mas a situação que 
resulta de sua suspensão. Neste sentido, a exceção é verdadeiramente, segundo o étimo, 
capturada fora (ex-capere) e não simplesmente excluída.” AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 
25. 
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consensual, base do positivismo e do estado democrático de direito, mas na 

existência real da própria pessoa do soberano.109  

Gera-se, destarte, o que para o Agamben é o paradoxo da 

soberania. Enuncia ele: o soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora do 

ordenamento jurídico. Isto porque ao sujeito em soberania é reconhecido pelo 

próprio ordenamento jurídico o poder de pro-clamar o estado de exceção e de 

suspender, deste modo, a validade parcial ou total do ordenamento, “[...] ele 

permanece fora do ordenamento jurídico e, todavia, pertence a este, porque cabe 

a ele decidir se a constituição in toto possa ser suspensa.” E, continuando, nesse 

ponto a especificação ao mesmo tempo não é trivial:  

o soberano, tendo o poder legal de suspender a validade da lei, coloca-se 
legalmente fora da lei. Isso significa que o paradoxo pode ser formulado 
também deste modo: “a lei está fora dela mesma”, ou então: “eu, o 
soberano, que estou fora da lei, declaro que não há um fora da lei”.110  

 

Observando esses argumentos, começa-se a adentrar nas análises 

da mecânica do estado de exceção e seu poder (soberano) de subverter a ordem 

estabelecida. 

 

2.4.3 O estado de exceção e sua relação com a ordem jurídica.  

 

A proximidade entre estado de exceção e soberania foi estabelecida 

primeiramente por Carl Schmitt em seu livro Politische Theologie.111 Para esse a 

definição de soberano era “aquele de decide sobre o estado de exceção”. Diz 

Agamben que, mesmo tendo sido amplamente comentada e discutida, ainda hoje 

falta uma teoria do estado de exceção no direito público, e “[...] tantos juristas 

quanto especialistas em direito público parecem considerar o problema muito 

mais como uma quaestio facti do que como um genuíno problema jurídico. [...]”, 

mas o estado de exceção vem constituir para o autor o ponto chave de 

                                                
109 Invocando Aristóteles, Agamben explica que toda potência é impotência do mesmo e em 

relação ao mesmo. Ou, ainda mais explicitamente: “O que é potente pode tanto ser como não 
ser. Posto que o mesmo é potente para tanto de ser quanto de não ser.” AGAMBEN. Giorgio. 
Homo sacer. p. 52. 

110 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 23. 
111 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção: homo sacer II. Trad. de Iraci D. Poleti. São Paulo: 

Boitempo, 2004, p. 11. 
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desequilíbrio entre o direito público e o fato político que (como a guerra civil, a 

insurreição e a resistência) “[...] situa-se numa ‘franja ambígua e incerta, na 

intersecção entre o jurídico e o político’.”112  

As medidas excepcionais se encontram, diz, em uma paradoxal 

situação de medidas jurídicas que não são compreendidas pelo direito; pois o 

estado de exceção se dá como uma forma legal daquilo que não pode ter forma 

legal. Pois bem, no âmbito jurídico paira a incerteza sobre os limites do conceito 

de estado de exceção e mesmo a incapacidade de segurar a potência soberana 

perante os homines sacri. A simples oposição topográfica (dentro/fora) na teoria, 

parece para Agamben insuficiente para dar conta da complexidade do fenômeno 

que se deve explicar. “Se o que é próprio do estado de exceção é a suspensão 

(total ou parcial) do ordenamento jurídico, como poderá essa suspensão ainda ser 

compreendida na ordem legal?” Agora, se, ao contrário, o estado de exceção for 

uma situação de fato, diga-se estranha ou contrária a lei; “[...] como é possível o 

ordenamento jurídico ter uma lacuna justamente quanto a uma situação crucial? E 

qual é o sentido dessa lacuna?”  

Argumenta, finalmente, que o estado de exceção não é nem exterior 

nem interior ao ordenamento jurídico, essa sua definição dentro do ordenamento 

diz respeito a uma zona de indiferença, em que dentro e fora não se excluem, 

mas se indeterminam. “A suspensão da norma não significa sua abolição e a zona 

de anomia por ela instaurada não é (ou, pelo menos, não pretende ser) destituída 

de relação com a ordem jurídica.”113 É a permissão institucionalizada para o não 

permitido, dentro das próprias normas de proibição, isso para garantir o 

funcionamento do próprio sistema político. 

As referências mais fortes apontadas por Agamben se dão às 

experiências obtidas na Primeira Guerra Mundial e nos anos subseqüentes, pois 

esse período se constituiu como um laboratório da Modernidade em que se 

experimentaram e se aperfeiçoaram os mecanismos e dispositivos funcionais do 

estado de exceção como paradigma de governo.114 

Já no período da Segunda Guerra Mundial, especificamente, 

Agamben aponta a materialização dessa lacuna que é o estado de exceção em 

                                                
112 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 46-47. 
113 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 39. 



 
 

 

52 

um espaço geográfico, o campo de concentração, o qual tem em sua 

característica, ser o local de um não-lugar jurídico, o vácuo onde a norma se 

perde, “[...] um espaço de exceção, no qual não apenas a lei é integralmente 

suspensa, mas, além disso, fato e direito se confundem sem resíduos, neles tudo 

é verdadeiramente possível.”115 A característica apontada como intrigante no 

campo de concentração é que nesse espaço cessa a referencia da exceção a 

uma situação externa e provisória de perigo factício, um devir e passa a se 

confundir com a própria norma.  “O campo é o espaço que se abre quando o 

estado de exceção começa a tornar-se regra.”116 No campo, mesmo 

biologicamente ainda vivos, os prisioneiros se situam em uma zona-limite entre a 

vida e a morte, entre o interno e o externo, na qual não são mais que vida nua – 

vida matável. 

Condenados à morte e habitantes do campo são, portanto, de algum modo 
inconscientemente assemelhados a homines sacri, a uma vida que pode 
ser morta sem que se cometa homicídio. O intervalo entre a condenação à 
morte e a execução, [...], delimita um limiar extratemporal e extraterritorial, 
no qual o corpo humano é desligado de seu estatuto político normal e, em 
estado de exceção, é abandonado às extremas peripécias, onde o 
experimento, como um rito de expiação, pode restituí-lo à vida (graça ou 
indulto da pena são, é bom recordar, manifestações do poder soberano de 
vida e de morte) ou entregá-lo definitivamente à morte à qual já pertence. 
O que aqui nos interessa especialmente, porém, é que, no horizonte 
biopolítico que caracteriza a modernidade, o médico e o cientista movem-
se naquela terra de ninguém onde, outrora, somente o soberano podia 
penetrar.117 

 

O campo de concentração é o lugar onde o estado de exceção 

vigora como regra básica como abismo ao redor direito, onde a exceção soberana 

vigora em potência livre sobre as vidas nuas.118 

                                                                                                                                              
114 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 19. 
115 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 177. 
116 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 175. 
117 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 166. 
118 Assim, segue uma reflexão de Agamben na qual o estado de exceção, no seu arquétipo “[...] é, 

portanto, o princípio de toda localização jurídica, posto que somente ele abre o espaço em que a 
fixação de um certo ordenamento e de um determinado território se torna pela primeira vez 
possível. Como tal, ele mesmo é, porém, essencialmente, ilocalizável (ainda que se possa de 
quando em quando atribuir-lhe limites espaço-temporais definidos).” AGAMBEN. Giorgio. Homo 
sacer. p. 27. O estado de exceção se torna o divisor de águas jurídico, como uma grande 
enchente que, quando sobe, tudo alaga e, quando abaixa, faz aparecer pequenas ilhas 
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Se isto é verdadeiro, se a essência do campo de concentração consiste na 
materialização do estado de exceção e na conseqüente criação de um 
espaço em que a vida nua e a norma entram em um limiar de indistinção, 
deveremos admitir, então, que nos encontramos virtualmente na presença 
de um campo toda vez que é criada tal estrutura, independentemente da 
natureza dos crimes que aí são cometidos e qualquer que seja a sua 
denominação ou topografia específica.119 [grifa-se] 

 
Aqui é o ponto que, em seus estudos, Agamben relaciona a 

condição mundial – de evocação do estado de exceção para manobras 

biopolíticas e de micro-mecanismos (os quais perduram mesmo depois que a 

exceção acaba - como a possibilidade de decretos do executivos com força 

legislativa ou as formas de controle dos humanos através do fichamento, 

rastreamento eletrônico etc.) – com o campo de concentração. Como as atuais 

democracias e seus governantes se utilizam dessas técnicas de governo, todos 

estão em uma potencial condição de homo sacer ou vida nua, dependentes assim 

da vontade soberana. Pois o próprio instituto que suspende o direito está incluído 

e aceito no ordenamento jurídico. Não lhe é estranho.  

Nos totalitarismos modernos, em Agamben, poder-se definir, nesse 

sentido, como a instauração, por meio de estados de exceção, de guerras civis 

legais as quais permitem a eliminação física não só dos adversários políticos, mas 

também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não 

integráveis ao sistema político. Ora, dessa forma a criação voluntária de estados 

de emergência permanentes (ainda que, eventualmente, não declarado no 

sentido técnico) se tornaram práticas essenciais de governo nos Estados 

contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos.120 

O estado de exceção, diz, tende cada vez mais a se apresentar 

como o paradigma de governo dominante na biopolítica contemporânea. 

Argumenta que esse deslocamento de uma medida provisória e excepcional para 

uma técnica de governo já transformou, de modo muito perceptível, a estrutura e 

o sentido da distinção tradicional entre os diversos tipos de constituição, diz. “O 

                                                                                                                                              
(normativas), onde, obviamente, restam os despojos da última elevação. Ilhas estas que, 
seguindo essas idéias bóiam no mar da exceção. 

119 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 181. 
120 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 13. 
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estado de exceção apresenta-se, nessa perspectiva, como um patamar de 

indeterminação entre a democracia e o absolutismo.”121  

Para Žižek, quando a instituição estatal proclama o estado de 

emergência, “[...] ela o faz, por definição, como parte de uma estratégia 

desesperada para evitar a verdadeira emergência e ‘retornar ao estado normal de 

coisas’.” 122 Observa o autor: 

Há uma característica comum a todas as proclamações reacionárias de 
‘estado de emergência’: foram todas dirigidas contra a agitação popular 
(‘confusão’) e apresentadas como medidas para restaurar a normalidade. 
Na Argentina, no Brasil, na Grécia, no Chile e na Turquia, os militares 
proclamaram um estado de emergência a fim de controlar o ‘caos’ da 
politização generalizada. ‘Essa loucura tem de terminar; as pessoas devem 
retomar seus empregos, o trabalho tem de continuar!’ Em resumo, a 
proclamação reacionária do estado de emergência é uma defesa 
desesperada contra o verdadeiro estado de emergência.”123 

 

Na estrutura do jurídico está inserida o mecanismo político que lhe 

suspende. Suspenso o direito os atos cometidos durante o estado de exceção 

escapam a toda definição jurídica (estudado pelo autor, no direito e política 

romanos no instituto do iustitium124). Ora, enquanto não são transgressivos, nem 

executivos, nem legislativos, parecem se situar, no que se refere ao direito, em 

um não-lugar absoluto.125 Para ele essa indefinibilidade e a esse não-lugar, 

responde a idéia de uma força de lei126, como se essa suspensão da lei liberasse 

uma força ou um elemento místico, uma espécie de mana jurídico “[...] de que 

                                                
121 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 13. 
122 ŽIŽEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do Real, p. 128. 
123 ŽIŽEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do Real, p. 128. 
124 Agamben escreve também sobre esse instituto romano, diz ele: “O termo iustitium – construído 

exatamente como soltitium – significa literalmente “interrupção, suspensão do direito”: quando 
ius stat – explicam etimologicamente os gramáticos – sicut solstitium dicitur (iustitium se diz 
quando o direito pára, como [o sol no] solstício); ou, no dizer de Aulo Gellio, iuris quase interstitio 
quaedam et cessatio (quase um intervalo e uma espécie de cessação do direito). Implicava, 
pois, uma suspensão não apenas da administração da justiça, mas do direito enquanto tal. É o 
sentido desse paradoxal instituto jurídico, que consiste unicamente na produção de um vazio 
jurídico, que se deve examinar aqui, tanto do ponto de vista da sistemática do direito público 
quanto do ponto de vista filosófico-político.” Cf. AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 68. 

125 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 79. 
126 Explica essa sua “criação”: “O conceito ‘força de lei’, enquanto termo técnico do direito, define, 

pois, uma separação entre a vis obligandi ou a aplicabilidade da norma e sua essência formal, 
pela qual decretos, disposições e medidas, que não são formalmente leis, adquirem, entretanto, 
sua “força”. [...] O estado de exceção é o espaço anômico onde o que está em jogo é uma força 
de lei sem lei (que deveria, portanto, se escrita: força de lei.” Cf. AGAMBEN, Giorgio. Estado de 
exceção, p. 60-61. 
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tanto o poder quanto seus adversários, tanto o poder constituído quanto o poder 

constituinte tentam apropriar-se.”127 

Dos campos nazistas, a questão mais acertada sobre os horrores 

que se cometeram, diz Agamben, não é a pergunta de: como foi possível 

cometer delitos tão atrozes para com seres humanos? O mais útil é indagar quais 

procedimentos jurídicos e quais dispositivos políticos permitiram que os “[...] 

humanos fossem tão integralmente privados de seus direitos e de suas 

prerrogativas, até o ponto em que cometer contra eles qualquer ato não mais se 

apresentasse como delito [...].128 E nisso concorda Žižek, com a rejeição da 

leitura lacaniana sobre o Holocausto (o extermínio nazista dos judeus), pois o 

termo holocausto, de acordo com o antigo significado judeu, era “o sacrifício a 

deuses obscuros”, destinado a satisfazer suas terríveis exigências de gozo, 

jouissance.129 Mas os judeus, aniquilados na Segunda Guerra, estavam 

reduzidos, também para Žižek, à homine sacri, “[...] razão pela qual eles podem 

ser mortos impunemente, e, por essa mesma razão, não se pode sacrifica-los 

(porque não são uma oferenda sacrificial digna)”.130 Não é digna pois está fora do 

círculo de consideração moral. 

 

2.4.4 O ordenamento democrático para um absolutismo e uma Dignidade 

refém do soberano. O fim da linha pós-moderno. 

 

Pois bem, Agamben afirma que a analogia estrutural entre 

linguagem e direito é esclarecedora, pois como os elementos lingüísticos existem 

na língua sem nenhuma denotação real, as quais só adquirem sentido no discurso 

                                                
127 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 79-80. 
128 AGAMBEN. Giorgio. Homo sacer. p. 178. 
129 ŽIŽEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do Real: cinco ensaios sobre o 11 de setembro e datas 

relacionadas. Trad. de Paulo Cezar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2003, p. 163. 
130 Continua Žižek: “Por que então o termo ‘holocausto’, apesar de ser errado, ganhou tamanha 

aceitação tanto entre os judeus quanto entre os gentios? Ele suaviza o núcleo traumático da 
aniquilação dos judeus fazendo que seja concebida como uma operação sacrificial (perversa, 
mas ainda assim, em última análise) significativa: melhor ser o objeto precioso sacrificado do 
que o Homo sacer cuja morte nada significa... Em 2000, um grande escândalo foi causado em 
Israel pela afirmação de um líder rabino ortodoxo de que os seis milhões de judeus que foram 
mortos pelos nazistas não eram inocentes: sua morte foi um castigo justificado; provavelmente 
foram culpados de terem traído a Deus... A lição que se tira dessa bizarra história é, mais uma 
vez, nossa extrema dificuldade em aceitar a falta de significado da catástrofe absoluta.’ Cf. 
ŽIŽEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do Real, p. 163. 
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em ato (Filosofia da Linguagem Ordinária), também no estado de exceção a 

norma vige sem nenhuma referência à realidade.  

Porém, assim como a atividade lingüística concreta torna-se inteligível pela 
pressuposição de algo como a língua, a norma pode referir-se à situação 
normal pela suspensão da aplicação no estado de exceção.131 

 

Para o autor, de modo geral, não só a língua e o direito, mas 

também as instituições sociais, formaram-se por um processo de 

dessemantização e suspensão da prática concreta em sua referência imediata ao 

real e da mesma maneira como a gramática, produz um falar sem denotação, 

isola do discurso algo como uma língua, e o pôde isolar como uma norma, 

[...] assim também, em todos os campos, o trabalho paciente da civilização 
procede separando a prática humana de seu exercício concreto e criando, 
dessa forma, o excedente de significação sobre a denotação que Lévi-
Strauss foi o primeiro a reconhecer. O significante excedente – o conceito-
chave nas ciências humanas do século XX – corresponde, nesse sentido, 
ao estado de exceção em que a norma está em vigor sem ser aplicada.”132 
 

Para Agamben, no caso do direito, é perfeitamente evidente  

[...] que a aplicação de uma norma não está de modo algum contida nela e 
nem pode ser dela deduzida, pois, de outro modo, não haveria 
necessidade de se criar o imponente edifício do direito processual.133 

 

Destarte, como entre a linguagem e o mundo, também entre a 

norma e a sua aplicação não há nenhuma relação interna que permita fazer 

decorrer diretamente uma da outra.134 Essa união impossível entre norma e 

realidade; e a conseqüente constituição do âmbito da norma, é operada sob a 

forma de exceção, isto é, pelo pressuposto de sua relação. 

Ora, isso significa que, para aplicar a norma, é necessário, em última 

análise, suspender sua aplicação, produzir uma exceção – onde o hermeneuta 

dita o sentido. “O estado de exceção marca o patamar onde lógica e práxis se 

indeterminam e onde uma pura violência sem logos pretende realizar um 

                                                
131 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 58. 
132 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 58-59. 
133 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 62. 
134 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 62. 
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enunciado sem nenhuma referência real.”135 Mesmo que a língua utilizada nos 

governos, por assim dizer, seus os símbolos lingüísticos, sejam de características 

democráticas; sua aplicação se dá por meio dos mecanismos do estado de 

exceção, no entanto fazendo com que se acredite estar em uma democracia, com 

direitos e garantias, mesmo estando em um campo de concentração – vivendo na 

indeterminação. Essa é a extrema “justragédia” que se chega nessa pós-

modernidade. Impossível de ultrapassar. 

Isso significa, para Agamben, que o princípio democrático da 

divisão dos poderes, hoje, caducou, e o poder executivo absorve, de fato, ao 

menos em parte, o poder legislativo. Mesmo que em cada decisão, caiba ao 

judiciário e ao legislativo sua parcela de exceção para a escolha de alegoria de 

significantes. O parlamento, afirma, não é mais o órgão soberano a quem 

compete o poder exclusivo de obrigar os cidadãos pela lei: ele se limita a ratificar 

os decretos emanados do poder executivo. Em sentido técnico, a República não é 

mais parlamentar e, sim, governamental.  

E é significativo que semelhante transformação da ordem constitucional, 
que hoje ocorre em graus diversos em todas as democracias ocidentais, 
apesar de bem conhecida pelos juristas e pelos políticos, permaneça 
totalmente despercebida por parte dos cidadãos. Exatamente no momento 
em que gostaria de dar lições de democracia a culturas e tradições 
diferentes, a cultura política do Ocidente não se dá conta de haver perdido 
por inteiro os princípios que a fundam.”136 

 

Nesse ponto recai a reflexão de Žižek sobre Agamben: para esse 

não existe espaço para o projeto ‘democrático’ de ‘renegociar’ o limite que separa 

o cidadão de pleno direito do Homo sacer ao permitir que, gradualmente, sua voz 

seja ouvida; diz que sua posição, pelo contrário, é que, “[...] na ‘pós-política’ de 

hoje, o próprio espaço público democrático é uma máscara que esconde o fato 

de, em última análise, sermos todos Homo sacer.”137 Continuando a reflexão, um 

problema do o uso da noção de Homo sacer proposta por Agamben, é de ela 

estar inscrita na linha da ‘dialética do Esclarecimento’ de Adorno e Horkheimer, 

ou do poder disciplinador e do biopoder de Foucault, para os quais 

                                                
135 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 62-63. 
136 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção, p. 32-33. 
137 ŽIŽEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do Real, p. 120. 
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os tópicos dos direitos humanos, democracia, domínio do direito e outros 
se reduzem em última análise a uma máscara enganosa para os 
mecanismos disciplinadores do ‘biopoder’, cuja expressão última é o 
campo de concentração do século XX.138 

 

Finalmente, a teoria levantada por Agamben tem como alcance 

essa localização do instituto do estado de exceção como uma abertura 

institucional para o soberano, o governante, ou o hermeneuta, aplicar a violência 

pura, a biopolítica através da suspensão do direito – tanto mediante pequenas, 

como grandes ações governamentais.  

O princípio da Dignidade, também uma norma do ordenamento, 

resta facilmente suscetível a ser suspensa ou direcionada no sentido desejado, 

pois seu conteúdo é formal. Aquele que restar como soberano pode articular esse 

câmbio para converter os indivíduos (sujeitos de direitos) em homo sacer, sujeitos 

que, perante o direito, dele são abandonados. 

Aquela preocupação de Sarlet e também de Häberle139, de, na 

dimensão intersubjetiva existir a possibilidade de se manipular lingüisticamente o 

sentido da norma em sua aplicação, que culminaria em criar os horrores como 

dos campos de concentração, são legítimas, pois a linguagem pode estar a 

serviço do soberano. No entanto, a salvação em atribuir a “inerência” da 

dignidade como qualidade “natural”, “inata” do humano é resposta ultrapassada, 

restou pisoteada pela práxis política e filosófica. 

Na conformação atual, de um ordenamento baseado em princípios 

formais e com uma estrutura jurídica com diversos escapes e insuficiências 

epistemológicos, a defesa dos DDHH, mediante o princípio da Dignidade, é 

insuficiente, dá margem ao atual absolutismo-democrático-mercadológico, que 

constrói um campo de concentração global, com os soberanos controlando os 

homines sacri através da biopolítica. 

                                                
138 ŽIŽEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do Real, p. 115. 
139 Häberle, também como Sarlet, fazem a mistura: “Natureza e cultura devem ser pensadas 

conjuntamente no fórum da dignidade humana e no âmbito do Estado constitucional: a dignidade 
é ‘inata’ à existência humana. Ela constitui ‘natureza’ do ser humano; ela constitui, porém, 
também ‘cultura’, atividade de muitas gerações e dos Homens na sua totalidade (da 
‘humanidade’): a ‘segunda Criação’. A partir dessa ação recíproca se constitui a dignidade do 
Homem.” Cf. HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal. 
In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Dimensões da dignidade, p. 150. 
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Essa é a visão pessimista dos preceitos da Modernidade, que 

Agamben abstrai, a irracionalidade violenta em um discurso com pretensões 

racionais proposto nas promessas da Modernidade. Não se encontra nessa teoria 

uma solução a estrutura de morte atual. 

Segue-se para, no capítulo seguinte, analisar as teses de Enrique 

Dussel, filósofo da libertação, com forte influência marxista, o qual  propõe uma 

visão diferenciada da formação e paradigmática Modernos e que apresenta 

alternativas as quais não somente identificam (como Agamben e os pós-

modernos) como negam a irracionalidade violenta constituída na Modernidade, 

mas admite o ingresso da racionalidade moderna em sua teoria transmoderna, 

inovando com a proposição de um princípio universal material da ética. 

Os argumentos do postulado da Dignidade propostos até o momento 

são insuficientes, sempre foram. Seu conteúdo formal anteriormente postulado 

não mais se admite. A selva dos conceitos modernos é demais densa, há de subir 

os olhos e mirar a vida azul do céu, parcialmente encoberto pelas grandes 

árvores desde baixo. Arriscar o impossível. Levantar vôo. 
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Capítulo 3 

 

DO VAZIO AO PRÉ-ONTOLÓGICO (VIDA HUMANA): A 

DIGNIDADE PREENCHIDA PELO CRITÉRIO MATERIAL DA ÉTICA 

DA LIBERTAÇÃO (DUSSEL) 

 

 

 

Dos pós-modernos vêm as críticas ao edifício da Modernidade. 

Destes resta a vertigem. O deserto do real (Zizek), a expansão ao niilismo. O 

capítulo três desta dissertação, destarte, envida esforços no sentido de, 

analisando alguns dos escritos e teses de Dussel, e com o auxílio de Wolkmer e 

Ludwig, lançar opções diferentes à alguns limites à questão da ambigüidade 

semântica normativa, analisada no capítulo anterior, instrumento da biopolítica e 

severamente criticado tanto pelos pós-modernos, como por Agamben. A teoria 

pós-moderna aponta diversos limites Modernos, mas a escolha, aqui, de Dussel 

se dá por sua reviravolta na estrutura ética, no esforço em incluir a voz as vítimas 

humanas no sistema, um sistema de libertação, que busque atender a urgência e 

imperiosidade de propor alternativas aos sujeito em via de morte.  

O intuito é de, como aponta por Rosa, não rejeitar a crítica negativa 

dos pós-modernos; a qual só, é fria e leva ao imobilismo (Bloch). Quer-se “[...] 

conjugar a realidade pessimista com uma pitada de paixão, com o olhar no futuro, 

na factibilidade do possível.”140 

A função utópica faz caminhar para Dussel. Parte-se de conteúdos 

materiais (opostos à formais), com fulcro na vida (que foi dada a cada um) e sua 

reprodução: evitar a fome (dever de co-responsabilidade de todos – oprimidos e 

opressores). Brada, Rosa:  

Trata-se de aproveitar o momento negativo para projetar, com afeto e 
razão, as alternativas plenamente possíveis e só-negadas a partir da 
leitura das vítimas. Diz: Eu sou. Nós somos. E basta! Temos que agora 
começar. Cuida-se de processo de ser dar conta da realidade a partir de 
suas próprias pulsões (básicas, muitas vezes). Dar vazão àquilo que pulsa 

                                                
140 ROSA, Alexandre Morais da. Decisão penal, p. 51. 
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nos indivíduos, a vida, o fundamento: o critério material de validade 
universal. E tem-se a obrigação de viver, de deixar viver e lutar pela vida. 
Na disposição, interesse em transformar o presente insuportável (da 
opressão), surge a possibilidade de superação do ostracismo, assumindo-
se uma postura de intelectual orgânico (Gramsci). O se rebelar não é 
(mais) inconseqüente, nem pode ser. Não pode ser o ‘discurso da histeria’ 
de Lacan, que quer uma explicação total e para tudo, pois aceita a 
contingência. É fundamentado numa crítica séria, sustentadora teórica da 
transformação baseada na opressão da miséria do mundo da vida, de 
modo factível. E nesse sentido, a esperança é o apetite por um horizonte 
no qual tendem os insatisfeitos. Essa pulsão/volição precisa, todavia, ser 
direcionada positivamente para um projeto social responsável de futuro.141 

 

E, no sentido dado por Wolkmer, tratando a necessidade histórica 

de argumentar em favor da “[...] materialização de elementos iniciais fundantes 

para uma proposta cultural teórico-prática que permita a desmistificação das 

velhas estruturas alienantes [...]” para pensar o passado mundial não só como 

dominação e exclusão, mas como presente e futuro de resistência e de 

construção de uma utopia.142 

Destarte, a parcela de Dussel que se tratará aqui é: (a) de sua 

revisão necessária da marcha histórica e teórica que constituiu a paradigmática 

Moderna; e (b) dos fundamentos e estrutura de sua proposta de Ética da 

Libertação, a qual admite o acolhimento – em seus diversos momentos, 

principalmente os críticos – às vítimas do sistema ou que ela mesmo gera. Essa 

ética libertária traz o diferencial de admitir que mesmo um sistema voltado para a 

manutenção da vida, está propenso a gerar vítimas, pois os sujeitos inseridos no 

mundo-da-vida são limitados existencialmente. Esse é um diferencial a ser 

analisado e que pode dar passagem ao que o autor chama de transmodernidade, 

a qual pretende corrigir as insuficiências teóricas tanto dos pós, como dos 

Modernos. Traz-se a teoria de Dussel para possibilitar uma nova fundamentação 

do postulado da Dignidade, no final do capítulo. 

De Enrique Dussel se pode dizer que este é filósofo, nascido em 24 

de dezembro de 1934, em Mendoza (Argentina), licenciado em Filosofia 

                                                
141 ROSA, Alexandre Morais da. Decisão penal, p. 51-52.   
142 WOLKMER, Antônio Carlos. Fundamentos da crítica no pensamento político e jurídico latino-

americano. In: WOLKMER, Antônio Carlos (Org.). Direitos humanos e filosofia jurídica na 
América Latina. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004, p. 2 e 4. 
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(Mendoza, Argentina, 1957), doutor em Filosofia (Complutense, Madrid, 1959), 

licenciado em Ciências da Religião (Inst. Católico, Paris, 1965), doutor em História 

(Sorbonne, Paris, 1967). É doutor Honoris Causa (Fribourg, Suiza, 1981) e na 

Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia, 1995). Professor de Ética 

(Departamento de Filosofia da Universidad Autónoma Metropolitana/Iztapalapa) e 

na Universidad Nacional Autônoma del México (UNAM), coordenador da 

Asociación de Filosofía y Liberación (AFYL); professor convidado nas 

universidades de Frankfurt, Notre Dame, California State University, Vanderbilt 

University, Loyola University (Chicago), Duke University, Harvard University, etc. 

É autor de mais de 50 livros em diferentes línguas. Sua obra de maior importância 

até o momento é a “Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão”, 

publicada em 1998, a qual foi exposta como curso de mestrado da ENEP-Aragón 

e na Faculdade de Filosofia da UNAM, e, diversos momentos dessa na Espanha 

(Madri, Valença, Múrcia, Pamplona, Cadiz, Ilhas Canárias, etc.), Haiti, Cuba, 

Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Guatemala, Costa Rica, Estados 

Unidos, Canadá, Alemanha, Suíça, Itália, Noruega, Suécia, Egito, Filipinas, no 

Brasil e em outros lugares; debatendo com Karl-Otto Apel, Paul Ricoeur, Gianni 

Vattimo, Richard Rorty, Jürgen Habermas e Franz Hinkelammert.143 

Em 1975, após sofrer um atentado a bomba em sua casa, que 

destruiu parcialmente sua biblioteca, Dussel se exilou no México (onde adquiriu a 

nacionalidade mexicana). Com forte influência marxista, dedicou-se ao estudo da 

obra madura de Karl Marx (principalmente ao que se convencionou chamar a 

"última fase"); às discussões sobre ética e cristianismo (no interior da Teologia da 

Libertação); e a relação frágil e dependente da América Latina em relação ao 

Velho Mundo. Estes últimos estudos o permitiram desenvolver a tese de que a 

descoberta da América é um evento fundamental da formação da subjetividade 

moderna, já que configura a alteridade do sujeito racional europeu. O que será 

analisado a seguir. 

 

 

                                                
143 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão. Trad. de 

Ephraim Ferreira Alves, Jaime A. Clasen e Lúcia M. E. Orth. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 
17. 
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3.1 A MODERNIDADE, SUBSUNÇÃO DA RACIONALIDADE EMANCIPADORA 

E NEGAÇÃO DO MITO IRRACIONAL. 

 

Dussel propõe para sua ética libertária formar uma estrutura que 

inclua as vozes das vítimas144 e se baseie na preservação e reprodução da vida 

concreta de cada indivíduo humano em comunidade; diz fazer isto para superar o 

paradigma Moderno.  O qual, em seu desenvolvimento encobriu a voz das 

maiorias e desenvolveu, para isso, diversos argumentos falaciosos justificando as 

incoerências teóricas. Com a aceitação da morte dos sujeitos humanos (índios, 

negros, mulheres, europeus, etc.), a imposição ideológica (econômica, religiosa, 

artísticas etc.) de desenvolvimento europeu às diversas civilizações encobertas.  

Aponta Ludwig que a crise paradigmática atual demonstra uma 

situação em que ainda se vive nos paradigmas da Modernidade e ao mesmo 

tempo também, já foram realizadas críticas suficientes para dizer que não se está 

mais em uma era Moderna.  

É a pós-modernidade. Contudo, parece que a crítica pós-moderna, ao não 
aceitar qualidades positivas na modernidade, causa impactos, talvez, sem 
precedentes. Até porque a manifestação de uma razão cética e até cínica 
ocorreu diante de tradições que apresentam crença consistente em razões 
hegemônicas. Este argumento pode ser sustentando diante da 
autodiferenciação da razão no processo histórico ocidental.145 

 

Quando remete a esta autodiferenciação da razão, explica Ludwig, 

e considera-se importante lembrar nesta dissertação, do ponto de vista teórico, 

ela se apresenta de duas formas distintas: a razão clássica (Mundo Antigo e 

Medieval) que dispôs sua estrutura analógica em torno do eixo metafísico, 

portanto, teorético e como expressão máxima da filosofia de Aristóteles; e a 

razão moderna (Mundo Moderno) a qual se estrutura e desdobra em torno do eixo 

lógico, primazia evidenciada no método cartesiano e no sujeito transcendental 

kantiano. Estas fortes concepções da razão na história do Ocidente, dado seu 

                                                
144 Explica ele: “Nesta ética, o Outro não será denominado metafórica e economicamente sob o 

nome de ‘pobre’. Agora, inspirando-nos em W. Benjamin, o denominarei ‘a vítima’ – noção mais 
ampla e exata.” Cf. DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 17. 

145 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade: reflexões desde 
a filosofia de Enrique Dussel. In: FONSECA, Ricardo Marcelo (Org.). Repensando a teoria do 
estado. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 284. 
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caráter hegemônico, permitem esclarecer e avaliar a relação entre as dimensões 

do racional e do irracional, como predomínio da racionalidade fundante frente ao 

ceticismo sistemático.146 Esse pensamento pós-moderno anunciado e denunciado 

como a crise da razão. Ludwig resume assim o fenômeno da reflexão pós-

moderna, o qual permitiu o crescimento da já existente crítica à Modernidade: (a) 

crítica da modernidade na condição de subjetividade pensante em detrimento da 

compreensão radical do ser (Heidegger); (b) crítica da razão instrumental (Escola 

de Frankfurt); (c) crítica da universalidade abstrata desde a subjetividade afirmada 

na diferença (Derrida, Lyotard), (d) crítica da modernidade em sua pretensão 

universalista e fundacionista da razão moderna (Rorty, Taylor, McIntyre), (e) 

crítica a certas formas de sujeito, porém com revalorização de outras formas de 

sujeito (Foucault), (f) crítica da racionalidade discursiva com a finalidade de 

realizar promessas da modernidade (Apel e Habermas), (g) crítica de Levinas à 

totalidade, na categoria do desejo metafísico. “Postura crítica, enfim, que vem 

desde Nietzsche. É esse o debate no Norte do mundo; com reflexos por todos os 

recantos. Importante debate, certamente.”147 

Também estão em crise os paradigmas epistêmicos – há interesse para 
que nenhum tipo ou nível de verdade seja possível, pois assim também 
não haverá mentira, não haverá negação. Momento de exasperação das 
contradições entre o Norte rico e o Sul miserável. Concretamente, para a 
maior parte da população nos países pobres, periféricos e 
subdesenvolvidos, a vida não está afirmada. Assim, na Ásia, África, 
Europa Ocidental e América Latina a negação da vida humana é uma 
verdade empírica inafastável, uma injustiça e irresponsabilidade ética 
insustentáveis e uma exigência política de transformação inadiável.148 

 

Diante deste interesse por uma falta de verdade – pois o Mercado se 

apropria do que lhe interessa, e aqui se apropria do niilismo pós-moderno para 

negar a negação da vida – é que virá o filósofo a repensar a Modernidade e 

propor um princípio material com pretensão de universalidade. 

Afirma Dussel sua concepção de Modernidade discordando de 

autores como Charles Taylor, Stephen Toulmin ou Jürgen Habermas, os quais 

afirmam que o fenômeno Moderno se deu exclusivamente na comunidade 

                                                
146 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 284. 
147 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 284-285. 
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européia e foi por ela autopoieticamente desencadeado. Para ele a Modernidade 

aparece quando a Europa se afirma como ‘centro’ de uma História Mundial, que 

ela inaugura ao chegar às novas terras da América, e por isso essa encontra uma 

‘periferia’, a qual é parte de sua própria definição do paradigma. Destarte, propõe 

encadear no rol de significantes da Modernidade o que chama de ‘Mito da 

Modernidade’, no seguinte sentido:  

A Modernidade tem um ‘conceito’ emancipador racional que afirmaremos, 
que subsumimos. Mas, ao mesmo tempo, desenvolve um ‘mito’ irracional, 
de justificação da violência, que devemos negar, superar. Os pós-
modernos criticam a razão moderna porque é uma razão do terror; nós 
criticaremos a razão moderna por encobrir o mito irracional.149 

 

Esse é um Mito de justificação da violência que dá início, afirma 

Dussel, no fatídico 1492, data do ‘nascimento’ da Modernidade. A partir desse 

nascimento inicia o desenvolvimento das estruturas do paradigma, tanto como 

embrião e solo fértil para racionalidade, como para a criação de argumentos que 

servem para justificar a violência empreendida pelo povo europeu ao resto do 

mundo. Ao mesmo tempo violentando e se mantendo em uma pseudo-

racionalidade. 

Na marcha histórica a Europa estava em uma condição periférica 

anteriormente ao evento de chegada na América. No século XV até 1492, o local 

onde hoje se refere a Europa Ocidental, encontrava-se um mundo periférico e 

secundário do mundo muçulmano. Essa Europa Ocidental, diz Dussel, nunca fora 

o ‘centro’ da história mundial pois não ia além de Viena, ao leste, já que até 1681 

os turcos estiveram perto de seus muros; e além de Sevilha em seu outro 

extremo.  

A totalidade de seus habitantes, da Europa latino-germana, não era mais 
de cem milhões (inferior à população do império chinês sozinho nesta 
época). Era um cultura isolada, que fracassara com as Cruzadas por não 
poder recuperar alguma presença num pólo nevrálgico do comércio do 
continente euro-asiático: a conquista do lugar onde estava localizado o 
Santo Sepulcro era, na realidade, o lugar onde o comércio das caravanas 
procedentes da China que chegavam a Antioquia (atravessando o Turão e 

                                                                                                                                              
148 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 285. 
149 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade. Trad. de 

Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 1993, p. 7-8. 
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o Turquestão chinês) se ligavam com as vias de navegação do Mar 
Vermelho e Pérsico na atual Palestina.150 

 

Conta o autor que as cidades italianas de Gênova (a cidade de 

Colombo e de tantos descobrimentos clandestinos desde 1474 nas costas 

atlânticas), Veneza, Nápoles, Amalfi, necessitavam destas vias de comunicação 

para chegar à Ásia tropical, à Índia das especiarias, mas impedidos os europeus 

de poderem controlar o Mediterrâneo oriental, tiveram de ficar isolados, periféricos 

do mundo muçulmano.151 Sitiados no sul e oeste, somente encontravam abertura 

no possível mar Atlântico. “A ocupação de Constantinopla pelos turcos em 1453 

significava para a Europa ficar sitiada e reduzida à expressão mínima.”152  

A Europa Ocidental não era o ‘centro’, nem sua história nunca fora o 

centro da história mundial (de todo globo e civilizações). Recorda que Sevilha era 

terra de mouros, de muçulmanos até  

àquele trágico 6 de janeiro de 1492, quando os reis católicos ocuparam a 

refinada Granada, entregue por Boabdil, o último sultão que pisou em terra 

européia, como término da Idade Média. No acampamento dos bárbaros 

cristãos (quando comparados com a sutileza, educação, boas maneiras do 

antigo califado de Córdoba) caminhava apressado ‘vendendo’ sua idéia 

aos reis (o que, senão isso, são as Capitulações de Santa Fé?) um 

atrevido navegante do Mediterrâneo – haveria de ser o último navegante 

de um mediterrâneo ocidental e periférico do mundo muçulmano – que 

tentava chegar a Índia pelo Mar Oceano, só um mar secundário até esse 

momento, chamado Atlântico. Assim como os cristãos ocuparam Málaga 

[...] cortando à faca as cabeças dos andaluzes muçulmanos em 1487, 

assim também acontecerá com os índios, habitantes e vítimas do novo 

continente ‘descoberto’. Alianças e tratados nunca cumpridos, eliminação 

das elites dos povos ocupados, torturas sem fim, exigência de trair sua 

religião e sua cultura sob pena de morte ou expulsão, ocupação das terras, 

divisão dos habitantes entre os capitães cristãos da ‘Reconquista’. O 

‘método’ violento foi experimentado durante séculos aqui em Andaluzia. A 

                                                
150 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 112. 
151 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 112. 
152 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 113. 
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violência vitimaria e sacrificial pretensamente inocente iniciou seu longo 

caminho destrutivo.153 

 

Será preciso à Europa esperar por 1492 para que a sua centralidade 

empírica constitua as outras civilizações como sua ‘periferia’. Esse fato de ‘saída’ 

da Europa Ocidental dos estreitos limites dentro dos quais o mundo muçulmano a 

prendera. Constitui, na análise de Dussel, o nascimento da Modernidade; essa é 

a data de seu nascimento, da origem da ‘experiência’ do ego europeu de 

constituir os Outros (conforme Levinas) sujeitos e povos como objetos, 

instrumentos, que podiam ser usados e controlados para seus próprios fins 

europeizadores, civilizatórios, modernizadores.  

Espanha e Portugal fazem parte da primeira região da Europa a ter a 

‘experiência’ originária da Modernidade e de constituir o Outro como dominado e 

sob o controle do conquistador, do domínio do centro sobre a periferia. “Essa 

Espanha, que depois a Europa Ocidental esquecerá e desprezará – e que Hegel 

já não considera Europa – é quem começa a Modernidade.”154 A partir desses 

países a Europa se constitui como o ‘centro’ do mundo (em seu sentido 

planetário). “É o nascimento da Modernidade e a origem de seu ‘Mito’.”155 O 

círculo se fechava:  

[...] a terra tinha sido ‘des-coberta’ como o lugar da ‘história universal’; pela 
primeira vez aparece uma ‘Quarta Parte’ (América), que se separa da 

                                                
153 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 9. Adiciona: “Junto a Guadalquivir, em 

Sevilha, à sobra da Torre de Ouro – que nos recorda o Século de ‘Ouro’, a Costa das ‘Pérolas’, 
a Costa do ‘Ouro’ (Panamá), a Costa ‘Rica’, o Porto ‘Rico’, a ‘Argentina’ (de argentum, prata)153 
– a torre para a qual ‘muita prata que aqui se tira e vai para esses Reinos (Europa), é 
beneficiada com o sangue dos índios e vai embrulhada em seus couros’153; torre pela qual a 
riqueza indiana passou para Flandres e depois para a Inglaterra; da África para a Índia e a 
China; torre... onde um novo ‘deus’ começou a ser idolatricamente adorado... exigindo vítimas 
para a sua violência, e continua exigindo-as em 1992.”  Cf. DUSSEL, Enrique. 1492 - O 
encobrimento do outro, p. 10. Atrocidades são parte da história de diversas civilizações, mas já 
que se fala desde aqui, América Latina, por identidade se pode encontrar ainda as dados do 
biocídio perpetrado pelos europeus em: LAS CASAS, Bartolomeu de. O paraíso destruído: a 
sangrenta história da conquista da América. Trad. de Heraldo Berbuy. Porto Alegre: L&PM, 
2001. 

154 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 114. E que até hoje ainda sofrem 
(Portugal e Espanha) as discriminações do resto da Europa por sua bruta história no Novo 
Mundo. Santos denomina de semiperiferia a identidade de Portugal, por exemplo, pois este tem 
uma identidade periférica em relação ao resto da Europa, enquanto carrega uma identidade de 
“centro”, metrópole, em relação países latino-americanos. Cf. SANTOS, Boaventura de Souza. 
Pela mão de Alice: O social e o político na pós-modernidade. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2001, p. 
135-155. 

155 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 15. 
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‘quarta península’ asiática, onde uma Europa que se auto-interpreta, 
também pela primeira vez, como ‘centro’ do Acontecer Humano em Geral, 
e por isso desenvolve seu horizonte ‘particular’ como horizonte ‘universal’ 

(a cultura ocidental).156 
 

Na análise dusseliana o  ego ou a ‘subjetividade’ européia, imatura e 

periférica do mundo muçulmano, desenvolver-se-á até chegar a conquistar o 

México (o primeiro ‘espaço’ onde o referido ‘ego’ efetuaria um desenvolvimento 

prototípico), a se tornar ‘Senhor-do-mundo’, como ‘vontade-de-poder’.157 

A conquista do México, por sua vez, será a primeira experiência ‘forte’ do 
ego europeu de controlar outro império, o Outro como servo, como 
colonizado, como dominado, como explorado e humilhado. Agora podemos 
ver tudo isso a partir de ‘baixo’, desde o Outro, desde o índio, [...] desde o 
Oceano Pacífico, desde a Ásia. Vejamos então agora, só agora, como o 
índio viveu a experiência da chegada desses europeus marginais do 
mundo muçulmano que iniciavam sua carreira triunfal para a ‘centralidade’ 
da História Mundial.158 

 

Os habitantes das novas terras descobertas e suas culturas não 

aparecem como Outros, mas como o Si-mesmo a ser conquistado, colonizado, 

“modernizado”, civilizado, como ‘matéria’ do ego moderno.  

A Europa tornou a outras culturas, mundos, pessoas em ob-jeto: lançado (-
jacere) diante (ob-) de seus olhos. O ‘coberto’ foi ‘des-coberto’: ego cogito 
cogitatum, europeizado, mas imediatamente ‘en-coberto’ como Outro. O 
outro constituído como o Si-mesmo. O ego moderno ‘nasce’ nesta 

autoconstituição perante as outras regiões dominadas.159 

 

Cresce, sim, a Modernidade, nas cidades européias medievais, 

livres, centros de enorme criatividade, no entanto esse nascer e se desenvolver 

se dá quando a Europa pôde se confrontar com um ‘Outro’ e o controlar (vencer-

lo, violentar-lo), “[...] quando pôde se definir como um ‘ego’ descobridor, 

conquistador, colonizador da Alteridade constitutiva da própria Modernidade.” que 

Esse Outro, assevera Dussel, entretanto, não foi ‘descoberto’ como Outro, mas 

fora ‘en-coberto’ como o ‘si-mesmo’. Essa é a data chave e momento do 

                                                
156 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 66. 
157 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 36. 
158 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 114. 
159 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 36. 
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‘nascimento’ da Modernidade como conceito, “[...] o momento concreto da 

‘origem’ de um ‘mito’ de violência sacrificial muito particular, e, ao mesmo tempo, 

um processo de ‘en-cobrimento’ do não-europeu.”160  

Para o filósofo, ao lado do conceito emancipador geralmente 

apresentado pela Modernidade (racionalidade), existe encoberto um componente 

mascarado, sutil, que jaz debaixo da reflexão filosófica e de muitas outras 

posições teóricas do pensamento europeu e norte-americano, um ‘mito’. Trata-se, 

diz ele, do ‘eurocentrismo’ – e seu componente concomitante: a ‘falácia 

desenvolvimentista’161.  

Essa tentativa de uma nova definição, uma nova visão mundial de 

Modernidade – com os agentes e pacientes morais –, é que poderá entender não 

só de seu ‘conceito’ emancipador (que é preciso subsumir – afirma), mas 

igualmente o ‘mito’ vitimário e destruidor, do europeísmo que se fundamenta 

numa ‘falácia eurocêntrica’ e ‘desenvolvimentista’.162 

Mediante violência a Europa se coloca como centro do sistema-

mundo, no entanto, o desenvolvimento de uma racionalidade científica durante 

essa Modernidade serve ao mesmo tempo para justificar o meio pelo qual o povo 

do Velho Mundo se apropria dos bens e das vidas, nesse caso, da América, único 

povo o qual eles encontravam-se em relação ao seu poder soberano. A 

justificativa filosófica para a soberania vem mais tarde com o auxílio de Kant e 

Hegel. A linha de raciocínio para justificar a violência (irracionalidade, para 

Dussel) aparece em recorte na resposta, em 1784, de Kant à pergunta: o que 

significa a Ilustração? Vem ela: 

Ilustração é a saída por si mesma da humanidade de um estado de 
imaturidade culpável... A preguiça e a covardia são as causas pelas quais 

                                                
160 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 8. 
161 Diz: ‘[...] Trata-se de uma posição ontológica pela qual se pensa que o ‘desenvolvimento’ 

(=desenvolvimentismo) que a Europa seguiu deverá ser seguido unilateralmente por toda outra 
cultura. Por isso a ‘falácia do desenvolvimento’ (=desenvolvimentista) não é mais uma categoria 
sociológica ou econômica, mas uma categoria filosófica fundamental. É o movimento necessário’ 
do Ser, para Hegel; seu ‘desenvolvimento’ inevitável. O ‘eurocentrismo’ cai na ‘falácia 
desenvolvimentista’ – são dois aspectos do ‘si-mesmo’.” Cf. DUSSEL, Enrique. 1492 - O 
encobrimento do outro, p. 17. 

162 Apontar aqui, com Dussel, os argumentos da falácia desenvolvimentista eurocêntrica auxiliará 
em aportar, no capítulo seguinte a hipótese de uma falácia evolucionista-dignificante 
humanocêntrica perante os demais seres vivos do planeta. 
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grande parte da humanidade permanece prazerosamente nesse estado de 
imaturidade.163  

 

Desta forma, Dussel explica que para Kant a ‘imaturidade’ ou 

‘minoridade’ é culpada. A ‘preguiça’ e a ‘covardia’ constituem o ethos desta 

posição existencial. No mesmo sentido responde Hegel, nas suas Lições sobre a 

Filosofia da História Universal, ao querer demonstrar como a História Mundial é a 

auto-realização de Deus, da Razão e da Liberdade. Diz Hegel que é um processo 

rumo à Ilustração: 

A história universal representa... o desenvolvimento da consciência que o 
Espírito tem de sua liberdade e também a evolução da realização que esta 
obtém por meio de tal consciência. O desenvolvimento implica uma série 
de fases, uma série de determinações da liberdade, que nascem do 
conceito da coisa, ou seja, aqui, da natureza da liberdade ao se tornar 
consciente de si... Esta necessidade e a série necessária das puras 
determinações abstratas do conceito são estudadas na Lógica.164 

 

A ontologia helegiana desenvolve esse conceito de 

‘desenvolvimento’ como papel central, dialeticamente linear; uma categoria 

primeiramente ontológica (hoje sociológica, mas Dussel retorna a sua origem 

filosófica), mais ainda no caso da história mundial. O ‘desenvolvimento’, em 

Hegel, tem uma direção no espaço: “A história universal vai do Oriente para o 

Ocidente.” 165 Constrói a imagem Europa como absolutamente o fim da história 

universal. A Ásia é o começo. Este movimento Leste-Oeste, eliminando da 

História Mundial a América Latina166 e a África167; além disso situará a Ásia num 

                                                
163 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 17. 
164 ‘Hegel, edição castelhana Lecciones de Filosofia de la História Universal, Revista de Occidente, 

Buenos Aires, 1946, t. I, p. 134; ed. alemã Die Vermunft in der Geschichte, Zweiter Entwurf, 
1830, C,c: em S¨mtliche Werke, ed. J. Hoffmeister, F. Meiner, Hamburg, 1955, p. 167, apud 
DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 18. 

165 Diz: “De Hegel o conceito de ‘desenvolvimento’ passou para Marx, e deste para a economia e 
sociologia do ‘desenvolvimento’. Por isso desejamos hoje retornar ao conteúdo ‘filosófico’ desta 
palavra que, como dissemos, foi o mais antigo. Um país ‘subdesenvolvido’, ontologicamente, é 
‘não-moderno’, pré-Aufklärung, para Hegel.” Cf. DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do 
outro, p. 24. 

166 Diz Hegel: “O mundo se divide em Velho Mundo e Novo Mundo. O nome Novo Mundo provém 
do fato de que a América... não foi conhecida até a pouco pelos europeus. Mas não se acredite 
que a distinção é puramente externa. Aqui a divisão é essencial. Este mundo é novo não só 
relativamente mas também absolutamente; o é com respeito a todos os seus caracteres 
próprios, físicos e políticos... O mar de ilhas, que se estende entre a América do Sul e a Ásia, 
revela certa imaturidade no tocante de apresentar características de juventude geográfica pois 
se, partindo das possessões inglesas, penetrarmos em seu território, descobrimos enormes rios 
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estado de ‘imaturidade’ ou de ‘infância’168 essencial169. Os pensamentos 

hegeliano e kantiano auxiliarão a justificar diversas atrocidades contra a vida (em 

sentido amplo – independente de espécie). 

O discurso da ‘imaturidade’, física (vegetais, animais mais primitivos, 

brutais, monstruosos; ou simplesmente mais fracos, degenerados) é o signo da 

América (Latina), e isso serve para justificar sua culpa. Daí afirma Hegel: 

No que se refere a seus elementos, a América ainda não terminou sua 
formação... A América (Latina) é, por conseguinte, a terra do futuro. Em 
tempos futuros se mostrará sua importância histórica... Mas como país do 
futuro a América não nos interessa, pois o filósofo não faz profecias.170 

 

A América fica ocultada desse conceito de ‘centro’ da história 

mundial, das ‘três partes’ que constituem a Totalidade, das quais duas delas são 

também desqualificadas. O discurso deixa a Ásia, África e América Latina, 

portanto, fora da história mundial e institui literalmente em um texto filosófico o 

                                                                                                                                              
que ainda não abriram seu leito... Da América e de seu grau de civilização, especialmente no 
México e Peru, temos informação a respeito de seu desenvolvimento, mas como uma cultura 
inteiramente particular, que expira no momento em que o Espírito se aproxima dela... A 
inferioridade destes indivíduos é, em tudo, inteiramente evidente.” DUSSEL, Enrique. 1492 - O 
encobrimento do outro, p. 18-19. 

167 Afirma que os escritos de Hegel falando da África e seus povos são, para Dussel, algumas das 
páginas mais insultantes na história da filosofia mundial. Aquele diz: “A África é em geral uma 
terra fechada, e conserva este seu caráter fundamental. Entre os negros é realmente 
característico o fato de que sua consciência não chegou ainda à intuição de nenhuma 
objetividade, como por exemplo, Deus, a lei, na qual o homem está em relação com sua vontade 
e tem a intuição de sua essência... É um homem em estado bruto.”; e mais em Hegel: Esse 
modo de ser dos africanos explica o fato de eles serem tão extraordinariamente facilmente 
fanatizados. O Reino do Espírito entre eles é tão pobre e o Espírito tão intenso que basta uma 
representação que lhes é inculcada para leva-los a não respeitar nada, a destroçar tudo... A 
África... não tem propriamente história. Por isso abandonamos a África para não mencioná-la 
mais. Não é uma parte do mundo histórico... O que entendemos propriamente por África é algo 
isolado e sem história, sumido ainda por completo no espírito natural, e que só pode ser 
mencionado aqui, no umbral da história universal.” DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do 
outro, p. 20. 

168 Afirma Hegel: ‘’A criança não tem racionalidade, a não ser como possibilidade real (...) Só o 
adulto tem inteligência (...) e é o centro de tudo (...) (Ibid., Zweiter Entwurf, C, b; p. 161). ‘A 
primeira figura do Espírito é o Oriente...’ (Ibid., Anhng. 2; p. 244) A ‘imediatez’ da consciência da 
‘criança’ como ‘possibilidade’ não pode ser centro, mas ‘periferia’. Cf. DUSSEL, Enrique. 1492 - 
O encobrimento do outro, p. 25. 

169 Para Dussel, a “[...] soberba européia (o ‘orgulho’ hegeliano que Kierkegaard tanto ironizava) 
mostra-se no texto citado de maneira paradigmática. Mas, no final de contas, também a Ásia 
desempenha um papel puramente introdutório, preparatório, infantil no ‘desenvolvimento’ da 
História Mundial. De fato, como a História Mundial se move do Oriente para o Ocidente, era 
necessário descartar primeiro a América Latina (que não se situava no Leste do Extremo 
Oriente, mas ao Oeste do Atlântico) e a África (o Sul bárbaro, imaturo, antropófago, bestial)” Cf. 
DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 20. 

170 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 19. 
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eurocentrismo e o necessário caminho de desenvolvimento europeu a ser seguido 

pelas outras civilizações. Sarcástico, Dussel aponta o momento de emoção de 

Hegel, em seu discurso idealista alemão, quando este “Põe em suas palavras o 

timbre das trombetas de Wagner e escreve”: 

O Espírito germânico é o Espírito do Novo Mundo, cujo fim é a realização 
da verdade absoluta como autodeterminação infinita da liberdade, que tem 
por conteúdo sua própria forma absoluta. O princípio do Império 
germânicos é fornecer os portadores do Princípio Cristão.171 

 

E abaixo Hegel expressa em suas lições a tese exatamente 

contrária à que Dussel intenta provar na sua ética libertária e fundada no cuidado 

do Outro e constituída comunitariamente. Escreve aquele sobre os povos 

germânicos: 

A significação ideal superior é a do espírito, que volta a si mesmo, desde o 
embotamento da consciência. Surge a consciência da mesma justificação 
de si mesmo, mediante o restabelecimento da liberdade cristã. O princípio 
cristão passou pela formidável disciplina da cultura. E a Reforma lhe dá 
também em seu âmbito exterior, com o descobrimento da América... O 
princípio do Espírito livre se fez aqui bandeira do mudo, e a partir dele se 
desenvolvem os princípios universais da razão... O costume e a tradição já 
não valem; os diferentes direitos precisam se legitimar como fundados em 
princípios racionais. Assim se realiza a liberdade do Espírito.172 [grifa-se] 

 

Portanto para Hegel, a Europa cristã moderna nada tem a aprender 

dos outros mundos, outras culturas, pois tem o princípio em si mesma e é sua 

plena ‘realização’: “O princípio se realizou, e por isso o Fim dos Dias chegou: a 

idéia do cristianismo alcançou sua plena realização.”173 Destarte, ninguém mais 

poderá, afirma Dussel, frente a essa Europa do Norte (como hoje diante dos 

Estados Unidos), pretender ter qualquer direito, tal como se exprimiu Hegel na 

Enciclopédia: 

Porque a história é a configuração do Espírito em forma de acontecimento, 
o povo que recebe um tal elemento como princípio natural... é o povo 
dominante nessa época da história mundial... Contra o direito absoluto que 

                                                
171 ‘Hegel, Lecciones sobre la Filosofia de la História, ed. cast., t. II, p. 258’ Apud DUSSEL, 

Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 21. 
172 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 20. 
173 Ibid., p. 414, Apud DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 20-21. 
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ele tempo ser o portador atual do grau de desenvolvimento do Espírito 
mundial, o espírito dos outros povos não tem direito algum.174 

 

Na tese de Dussel o ‘mito da Modernidade’ se constitui, enfim, da 

seguinte forma: (a) na autodefinição da própria cultura como superior, como mais 

‘desenvolvida’; (b) a outra cultura é determinada como inferior, rude, bárbara, 

sempre sujeito de uma “imaturidade’ culpável. Dessa maneira a dominação 

(guerra, violência) exercida sobre o Outro, será para Kant ou Hegel a 

emancipação, ‘utilidade’, ‘bem ao bárbaro’ que se civiliza, que se desenvolve ou 

“moderniza”. E esse paradigma não parece mudar nas relações internacionais 

contemporâneas.  

Nisto consiste o ‘mito da Modernidade’, em vitimar o inocente (o Outro) 
declarando-o causa culpável de sua própria vitimação e atribuindo-se ao 
sujeito moderno plena inocência com respeito ao ato sacrificial. Por último, 
o sofrimento do conquistado (colonizado, subdesenvolvido) será o 
sacrifício ou o custo necessário da modernização.”175  

 

Em conclusão, essa é a tese dusseliana da Modernidade, que 

desenvolve uma razão emancipadora, por um lado, e por outro uma estrutura 

irracional (incoerente com a anterior) que argumentando a aceitação de suas 

vítimas. Nessa tese não se critica a razão, mas crítica razão vitimaria, violenta – 

que estrutura o aparelhos de dominação. Contra o racionalismo universalista, o 

autor não nega seu núcleo racional mas sim seu momento irracional (mito 

sacrificial). “Não negaremos então a razão, mas a irracionalidade da violência do 

mito moderno; não regamos a razão, mas a irracionalidade pós-moderna; 

afirmamos a ‘razão do Outro’ rumo a uma mundialidade transmoderna.”176   

Destarte, com continuando sua tese, tratar de pensar uma ética 

crítica, conjugando o núcleo racional e emancipador da Modernidade (como 

‘saída’ da imaturidade, mas não culpada), negando o ‘irracional’, eurocêntrico e 

desenvolvimentista da Modernidade. Nesse ‘projeto libertador’, tenta-se superar a 

Modernidade com um projeto de libertação, denominado por ele de 

‘transmodernidade’.  

                                                
174 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 22. 
175 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 75-76. 
176 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 23-24. 



 
 

 

74 

Um projeto de racionalidade ampliada, onde a razão do Outro tem lugar 
numa ‘comunidade de comunicação na qual todos os humanos [...] possam 
participar como iguais, mas ao mesmo tempo no respeito a sua Alteridade, 
ao seu ser-Outro, ‘outredade’ que sabe que está garantida até no plano da 
‘situação ideal de fala’ (para falar como Habermas) ou na ‘comunidade de 
comunicação ideal’ ou ‘transcendental’ (de Apel).177 

 

A Ética da Libertação, na qual Dussel se esforça em construir, 

afirma a razão como faculdade capaz de estabelecer um diálogo, um discurso 

intersubjetivo com a razão do Outro, como razão alternativa. Nessa os 

argumentos são fundados na razão comunicativa, no entanto isso os pós-

modernos já experimentaram. A teoria do autor, diz ele, pretende ir mais longe 

(quem sabe, mais do que a constatação da violência existente entre soberanos e 

vidas nuas, na biopolítica. Um foco paralelo ao trabalho de Agamben de 

identificação dos mecanismos do estado de exceção), além de negar o “mito”, o 

esforço estipular um significante em um princípio da ética que tenha conteúdo 

material e que esteja constituído em uma estrutura que diminua a margem de 

vitimização do sistema, sem apelar à falácias naturalistas. 

 

3.2 FUNDAMENTAÇÃO DA ÉTICA DA LIBERTAÇÃO.  

 

A característica da Filosofia desenvolvida na América-Latina é a de 

libertação, pois desde o nascimento da Modernidade esta é experiência dos 

povos dominados que vivem nessas terras. O fundamento do discurso filosófico 

dusseliano, como latino-americano, segue este viés, reconhece que os sistemas, 

por não serem perfeitos, criam vítimas. Assim, um dos fundamentos pressupostos 

na ética é o ingresso da experiência da vítima humana na conformação da própria 

ética. 

As civilizações mundiais, assevera Dussel, encontram-se diante de 

um fato massivo de crise do ‘sistema-mundo’ que começou a se formar a 5.000 

anos e está se globalizando até chegar todos os pontos da Terra. 

Paradoxalmente excluindo a maioria das vidas.  

                                                
177 DUSSEL, Enrique. 1492 - O encobrimento do outro, p. 172-173. 
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É um problema de vida ou morte. Vida humana que não é um conceito, 
uma idéia, nem um horizonte abstrato, mas o modo de realidade de cada 
ser humana concreto, condição absoluta da ética e exigência de toda 
libertação. Não deve estranhar, então, que esta Ética seja uma ética de 
afirmação total da vida humana ante o assassinato e o suicídio coletivo 
para os quais a humanidade se encaminha se não mudar o rumo de seu 
agir irracional.178    

 

Argumenta que a vida é a condição absoluta do capital e sua 

destruição destrói o capital. No entanto, aponta, no capitalismo o capital não pode 

se auto-limitar, senão cessa sua existência. “Enquanto tal, torna-se o perigo 

supremo para a humanidade.”179 Com isso, na situação atual, o ‘sistema dos 500 

anos’ (Modernidade e capitalismo) enfrenta o primeiro limite absoluto:  

a morte da vida em sua totalidade pelo uso indiscriminado de uma 
tecnologia antiecológica constituída progressivamente a partir do único 
critério da ‘gestão’ quântica do sistema-mundo na modernidade: o aumento 
da taxa de lucro.180  

 

Capitalismo, liberalismo, dualismo (sem valorizar a corporalidade), 

instrumentalismo (o tecnologismo da razão instrumental), etc., para Dussel, são 

efeitos do manejo desta função que coube à Europa, como ‘centro’ do sistema-

mundo. Efeitos que se tornam sistemas e terminam se totalizando. “A vida 

humana, a qualidade por excelência, foi imolada à quantidade.”181 Em sua teoria, 

a questão não está, como para Habermas, na mera superação da razão 

instrumental, ou da razão terror dos pós-modernos, mas da superação do próprio 

sistema-mundo como foi desenvolvido durante quinhentos anos – há necessidade 

de se propor um câmbio epistemológico.  

O problema que se descobre é o esgotamento de um sistema civilizatório 
que chega a seu fim. A superação da razão cínico-gerencial (administrativa 
mundial) do capitalismo (como sistema econômico), do liberalismo (como 
sistema político), do eurocentrismo (como ideologia), do machismo (na 

                                                
178 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 11. Em outro texto, afirma que a amplitude que deseja 

para sua ética: “A ética da libertação não pretende ser uma filosofia crítica para minorias, nem 
para épocas excepcionais de conflito ou revolução. Trata-se de uma ética cotidiana, desde e em 
favor das imensas maiorias da humanidade excluídas da globalização, na presente 
‘normalidade’ histórica vigente. Cf. DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 15. 

179 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 66. 
180 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 66. 
181 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 63. 
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erótica), do predomínio da raça branca (no racismo), da destruição da 
natureza (na ecologia), etc.,182 supõe a libertação de diversos tipos de 
vítimas oprimidas e/ou excluídas. É nesse sentido que a ética da libertação 
se define como transmoderna (já que os pós-modernos são ainda 
eurocêntricos).183  

 

Portanto, os limites absolutos, em Dussel, são:  

a) Em primeiro lugar, a destruição ecológica do planeta. Pois desde 

sua origem a Modernidade constitui a natureza como um objeto ‘explorável’ com 

vistas a aumentar o lucro do capital, e com Marx: “Pela primeira vez a natureza se 

transforma puramente em objeto para o homem, em coisa puramente útil; cessa 

de ser reconhecida como poder para si.”184 Destarte, constituída a terra como um 

‘objeto explorável’ em favor do quantum, do capital, o qual pode e deve vencer 

todos os limites, todas as barreiras, toca finalmente seu limite insuperável, quando 

ele mesmo é seu limite, a barreira intransponível do progresso, está-se próximo a 

esse momento, diz. Destarte: 

Sendo a natureza, para a modernidade, só um meio de produção, corre o 
risco de ser consumida, destruída e, além disso, acumulando 
geometricamente sobre a terra os seus dejetos, até pôr em perigo a 
reprodução ou desenvolvimento da própria vida.185 

 

b) Já o segundo limite absoluto, para Dussel, é a destruição da 

própria humanidade. Pois o ‘trabalho vivo’ é outra mediação necessária ao capital, 

o sujeito humano é o único que pode ‘criar’ novo valor (mais-valia, lucro). A 

atenção do autor vai no seguinte sentido, de que o capital põe cada vez mais 

tempo absoluto de trabalho; no entanto não pode superar esse limite, daí 

aumenta a produtividade pela tecnologia; tal aumento diminui a proporção do 

trabalho humano; há assim humanidade sobrante (desprezada, desempregada, 

excluída). Aquele que resta desempregado não recebe o salário, o dinheiro; e o 

dinheiro é a única mediação eficiente no mercado pela qual podem ser adquiridas 

mercadorias para satisfazer as necessidades.  

                                                
182 Acrescentar-se-á nessa dissertação, no próximo capítulo, a superação do predomínio da 

espécie humana (no especismo). 
183 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 65. 
184 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 65. 
185 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 66. 
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De todo modo, o trabalho não empregável pelo capital aumenta (aumenta 
a desocupação). Aumenta assim a proporção dos sujeitos necessitados 
não solventes – tanto na periferia com no centro. É a pobreza, a pobreza 
como limite absoluto do capital. Hoje constatamos como a miséria cresce 

em todo o planeta.186  

 

Então afirma Dussel que este é o limite dúplice que configura a crise 

terminal do processo civilizatório: (a) a destruição ecológica da vida no planeta e 

(b) a extinção da própria vida humana na miséria e na fome da maioria da 

humanidade. Diante desses dois fenômenos co-implicantes de magnitude 

planetária. Com isso 

[...] pareceria ingênuo e até ridículo, irresponsável e cúmplice, irrelevante e 
cínico o projeto de tantas escolas filosóficas (tanto no centro, mas ainda 
pior na periferia, na América Latina, África e Ásia) encerradas na ‘torre de 

marfim’ do academicismo estéril eurocêntrico.187 

 

Por sua herança mitológica – visto anteriormente e em grande parte 

encoberta junto com os relatos da vítimas – a Modernidade enfrenta a 

impossibilidade de subsumir as populações, as economias, as nações, as culturas 

que atacou agressivamente desde sua origem. Excluiu e continua a excluir do 

horizonte de vida boa e confina na miséria.  

Defende Dussel que este é todo o tema da exclusão da alteridade 

da América Latina, da África e da Ásia, e de sua indomável vontade de 

sobrevivência (como reprodução e desenvolvimento da vida humana).  

A filosofia hegemônica foi fruto do pensamento do mundo como 
dominação. Não tentou ser a expressão de uma experiência mundial, e 
muito menos dos excluídos do ‘sistema-mundo’, mas exclusivamente 
regional, porém com pretensão de universalidade (quer dizer, negar a 
particularidade de outras cultural). Por isso, nas histórias da filosofia em 
uso, só se recorda, [...] o mundo greco-romano; [...] muito pouco do mundo 
muçulmano (e nada da sabedoria do Oriente); e na modernidade, só a 

Europa.188 

 
Por conta disso, “A morte das maiorias exige uma ética da vida, e 

seu sofrimentos nos levam a pensar e a justificar a sua necessária libertação das 

                                                
186 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 66-67. 
187 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 66-67. 
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cadeias que as prendem.”189 Esta justificativa se funda na luta das vítimas por sua 

libertação, tendo como a razão, apenas a ‘astúcia da vida’ do sujeito humano, não 

o inverso.190 Para chegar em uma ética libertária concreta, Dussel empreende 

esforços em argumentar um princípio universal de toda ética crítica: esse, para 

ele, é o princípio da obrigação de produzir, reproduzir e desenvolver a vida 

humana concreta de cada sujeito ético em comunidade.  

Tem pretensão de universalidade, pois se realiza  

“[...] através das culturas, motivando-as por dentro, assim como aos 
valores ou às diversas maneiras de cumprir a ‘vida boa’, a felicidade, etc. 
Mas todas essas instâncias nunca são o princípio universal da vida 
humana. O princípio penetra todas elas, incitando-as à sua auto-
realização. As culturas, por exemplo, são modos particulares de vida 
humana de cada sujeito em comunidade, a partir de dentro. Toda norma, 
ação, microestrutura, instituição ou eticidade cultural têm sempre e 
necessariamente com conteúdo último algum momento da produção, 
reprodução e desenvolvimento da vida humana em concreto.191 

 

Sem a vida humana, não há cultura, portanto a cultura deve 

subsumir a manutenção e reprodução da vida. Com isso Dussel propõe um 

princípio de manutenção e reprodução como universal. Essa universalidade de 

um princípio igual sobre todas as culturas (diferentes, modos de realização 

particular de cada existência comunitária) parece totalizante em um primeiro 

olhar, no entanto ele é proposto com base no argumento de que: para ainda 

existirem como comunidade viva necessitam manter vivo a vida que ganharam 

cada um dos sujeitos em comunidade. Aí entram os postulados morais de cada 

cultura, somente após a existência da vida (senão, não existiriam mais, haveriam 

perecido – os suicidas não existem como cultura, pois cessam o pré-ontológico, 

sua vida).  

Uma característica da ética dusseliana é a grande importância dada 

aos processos auto-organizados ou auto-regulados dessas formas de viver 

comunitária, “[...] já que um certo ‘consciencialismo’ moderno exagerado e 

                                                                                                                                              
188 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 77. 
189 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 17. 
190 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 94. 
191 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 93. 
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unilateral fez perder o sentido da corporalidade orgânica da existência ética.”192 

Dussel, propõe, destarte, seis momentos necessários para sua Ética, para 

estruturar a ética fundada na vida concreta de cada sujeito e aberta a revisão 

pelas vítimas que ela própria gera em seu funcionamento. 

 

3.3 SEIS MOMENTOS DA ÉTICA DA LIBERTAÇÃO. 

 

A situação empírico-objetiva da existência maciça de vítimas no 

sistema-mundo, reflexo da produção de sujeições históricas e mesmo de vítimas 

não-intencionais do próprio sistema, exigiu de Dussel a formulação de uma crítica 

desde um horizonte que ultrapassasse analeticamente a totalidade dialética do 

debate entre a modernidade e a pós-modernidade: o horizonte chamado, por 

diferenciação, de transmodernidade. Ludwig aponta os seis os momentos 

necessários da Ética: (a) desde o momento material ou de conteúdo; (b) 

articulado com o momento formal ou procedimental; (c) até alcançar o momento 

da factibilidade ética como processo efetivo; então, metodologicamente, (d) o 

ponto de partida aparece no momento da crítica material do sistema como 

dominador; (e) abrindo passagem para o momento da crítica formal, na condição 

de nova validade consensual anti-hegemônica desde as comunidades das 

vítimas, para, enfim; (f) enfrentar a construção da nova factibilidade, agora crítica 

(práxis de libertação), como momento final.193  

Sucintamente se escreverá de cada um. 

 

3.3.1 O momento material da ética e da política. 

 

Na Ética, o aspecto material, ou de conteúdo, é o que interessa. 

Neste sentido, é o oposto de formal. A vida concreta de cada sujeito interessa 

pelo conteúdo. Frisa-se desde já que para a Ética de Dussel a vida em jogo é a 

vida humana – nisso seguindo a mesma tradição a qual foca os humanos como 

seres diferenciados dos demais no meio ambiente, por essa diferenciação são 

                                                
192 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 95. 
193 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 288. 
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detentores da dignidade de partilhar a consideração pelo estatuto moral que não 

lhes objetifique. 

Delimitado o círculo de abrangência da comunidade moral, ou seja, 

os humanos, cumpre dizer que essa vida não é entendida como conceito ou uma 

idéia abstrata, mas como modo de realidade do indivíduo, o qual, para o autor, 

difere do modo de ser de uma pedra ou de um animal irracional. Considera-se o 

modo de realidade do sujeito desde o nível fisio-biológico, histórico-cultural, 

econômico-político, ético-estético, político-social, místico-transcendental, desde 

onde surgem os conteúdos de suas ações concretas. Assim argumenta Ludwig, 

que  

Esse modo de realidade determina a racionalidade e também o nível das 
necessidades, pulsões e desejos do sujeito. O modo de realidade do 
sujeito é o marco dentro do qual se fixam fins. A vida humana é um modo 
de realidade, a partir de onde o sujeito concreto encara a realidade. Esse 
modo de realidade do sujeito serve de referência indicativa também dos 
limites da vida. A própria vida do sujeito delimita sua ação vital dentro de 
rígidos limites que não podem ser ultrapassados, quer seja por ação 
própria ou pela ação de outros, sob pena de ameaça real de sua 
eliminação. 
A vida humana impõe limites, fundamenta normativamente uma ordem. A 
vulnerabilidade dessa condição circunscreve a possibilidade do viver 
dentro de certos limites e a partir de certos conteúdos, que vão desde a 
necessidade de alimentos, casa, segurança, liberdade, valores, identidade 
cultural e soberania até as mais sofisticadas manifestações culturais nas 
variadas formas civilizatórias. A vida humana é o modo de realidade do ser 
ético.194 [grifa-se] 

 

Dussel assevera uma ética do cumprimento das necessidades da 

vida (comer, beber, vestir, morar) afirma a dignidade unitária do sujeito ético 

corporal, permitindo a liberdade de realizar suas faculdade características 

(racionais) humanas.195 Uma dignidade fundada no material, no pressuposto para 

o existencial. 

 

 

 

                                                
194 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 289. 
195 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 28. 
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3.3.1.1 O critério material universal da verdade prática. 

 

O fundamento, para dar início a cadeia de significantes e servir de 

referência em cada momento para determinar as mediações adequadas para a 

realização do princípio universal da ética crítica é: o princípio da obrigação de 

produzir, reproduzir e desenvolver a vida de cada sujeito humano em 

comunidade. Destarte, a realidade material afirmada significa conceber a vida 

humana impregnada de ‘necessidades’, porque é uma corporalidade viva e 

vulnerável. O critério material – da produção, reprodução e desenvolvimento da 

vida humana –, realiza-se em cada cultura de maneira diferente, tem pretensão 

de universalidade. Assim, as culturas são modos particulares de vida, movidas 

pelo princípio material universal, que serve de ‘marco’ prévio comum a todas 

elas.196 

Destarte, Dussel propõe seu critério material universal da seguinte 

maneira: 

Aquele que atua humanamente sempre e necessariamente tem como 
conteúdo de seu ato alguma mediação para a produção ou 
desenvolvimento auto-sustentável da vida de cada sujeito humano numa 
comunidade de vida, como cumprimento material das necessidades de sua 
corporalidade cultural (a primeira de todas o desejo do outro sujeito 
humano), tendo por referência última toda a humanidade.197 

 

Destarte, a intenção deste critério universal material, é que toda 

norma, micro ou macroestrutura, instituição, ação ou eticidade cultural deve, 

sempre sob o ponto de vista da ética, buscar conteúdos que tenham por fim a 

produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana. Perante esta exigência 

do aspecto material da vida tem-se pretensão de verdade prática. 

 

3.3.1.2 O princípio ético-material universal. 

 

Pois bem, o tema da passagem do critério ao princípio envolve, 

inevitavelmente, a questão da ‘falácia naturalista’. A questão precisa e decisiva 

apontada por Dussel é esta: “Será que é possível material e concretamente, a 

                                                
196 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 290. 
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partir de enunciados descritivos, fundamentar enunciados normativos?”198 Aqui se 

trata do problema da possibilidade de fundamentar a partir do critério material 

uma exigência (obrigação, um dever-ser éticos), pois o critério material se refere a 

um aspecto puramente descritivo. Diversos são os estudos que demonstram a 

insuficiência do argumento dedutivo formal. Ludwig aponta que essa “[...] 

impossibilidade da ‘passagem’ foi fartamente mostrada desde Hume, Kant, 

Kelsen, e outros. Nem se trata de questionar os argumentos nessa ordem, a da 

lógica formal.”199 Trata-se da problemática da possível fundamentação dialético-

material, a qual Dussel visa fundamentar essa existência da vida como requisito 

pré-ontológico à constituição paradigmática do sujeito, 

Isto é, a produção, reprodução e desenvolvimento da vida de cada sujeito 
humano é ela mesma um fato (sobre o qual podem ser feitos juízos de fato’ 
ou ‘enunciados descritivos’; não meramente da razão analítico-formal ou 
instrumental), que se ‘impõe’ à própria vontade (à ordem pulsional da 
humanidade como gênero, da comunidade e a cada sujeito ético) por sua 
inevitável constituição auto-reflexiva. A vida humana não só se dá 
espontaneamente, mas nos é imposta a nós mesmos como uma 
‘obrigação’ sua conservação e desenvolvimento. Quer dizer, sobre o ‘há 
vida humana’ pode-se ‘fundamentar’ (racional, prático-material e 
reflexivamente) o dever-ser ético (que pode ser emitido como ‘enunciado 
normativo’ ou juízos éticos de realidade’), como pretensão de verdade, 
como exigências deônticas de produzir, reproduzir e desenvolver a própria 
vida do sujeito.200 

 

Diante desse dever-ser, partindo do ser-vivente, para Dussel, do 

sujeito humano, pode-se fundamentar a exigência do dever-ser da própria vida, 

pois a vida, nesse patamar, é reflexiva e auto-responsável, contando com sua 

vontade autônoma e solidária para poder sobreviver. 

Eis aqui a fragilidade, mas ao mesmo tempo a necessidade ética, em seu 
nível deôntico, como normativa! Se a humanidade perdesse esta 
consciência – e parece que está perdendo, como se pode verificar na 
insensibilidade diante do assassinato do Outro, diante da miséria da 
maioria de seus membros no Sul do planeta Terra – poderia precipitar-se 
num suicídio coletivo. O viver transforma-se assim de um critério de 
verdade prática numa exigência ética: no dever-viver. 

                                                                                                                                              
197 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 134. 
198 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 138. 
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Por esse argumento Dussel propõe o que chama de princípio 

material universal da ética, o princípio da corporalidade como “sensibilidade” que 

contém a ordem pulsional, cultural-valorativa (hermenêutico-simbólica), de toda 

norma, ato, microfísica estrutural, instituição ou sistema de eticidade: 

Aquele que atua eticamente deve (como obrigação) produzir, reproduzir e 
desenvolver auto-responsavelmente a vida concreta de cada sujeito 
humano, numa comunidade de vida, a partir de uma ‘vida boa’ cultural e 
histórica (seu modo de conceber a felicidade, com uma certa referência 
aos valores e a uma maneira fundamental de compreender o ser como 
dever-ser, pó isso também com pretensão de retidão) que se compartilha 
pulsional e solidariamente, tendo como referência última toda a 
humanidade, isto é, é um enunciado normativo com pretensão de verdade 
prática, e, em além disso, com pretensão de universalidade.201 

 

Para o momento material da política, de forma inicial e provisória, a 

primeira determinação da racionalidade política é a material, partindo do princípio 

de que a racionalidade política é complexa e tem por conteúdo fundamental a 

exigência de produzir, reproduzir e desenvolver a vida humana em comunidade e 

a vida de toda humanidade. Como fundamento – marco – inicial a racionalidade 

política é prático-material. Os atos, as normas, as instituições, as microestruturas 

e as macroestruturas na condição de mediações têm a obrigação de cumprir o 

imperativo que decorre deste fundamento inicial, a concepção da razão política 

em seu momento material.202 

 

3.3.2 O momento formal da ética e na política. 

 

Dussel postula em seguida que na efetivação e construção da 

norma ou sistema a ser executado na ação não se deve decorrer direta e 

imediatamente do princípio biológico-instintivo, mas no modo de realidade do 

sujeito ético, pois considerando o estágio atual do processo civilizatório e cultural 

humano, é necessário assegurar o concurso de todos, em um espaço decisório 

subjetivo e intersubjetivo. As mediações são buscadas no espaço da 
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autoconsciência, liberdade, responsabilidade e autonomia, para permitir uma 

fundamentação racional (não meramente instintiva) de toda norma, ato, 

instituição, a ser executada na ação.203  

Pois, se se considerasse apenas o 1º ‘momento’, as decisões de conteúdo 
poderiam ser fruto do egoísmo extremado e autoritarismo violento, o que 
se constituiria na negação da própria moralidade. Para que não seja assim, 
passa a haver a exigência de uma norma básica da moral formal a ser 
cumprida para que as decisões éticas – a conduta em seus conteúdos – 
ganhem validade comunitária, universal.204 

 

Esse é o momento que Habermas toma assento na teoria de 

Dussel, a nova ‘astúcia da vida’ tem na razão comunicativa sua forma por 

excelência. Os procedimentos da moral formal para obter a validade com 

pretensão de universalidade são buscados entre os princípios da Razão 

Comunicativa. A validade com pretensão de universalidade passa a ordem da 

fundamentação subjetiva para a fundamentação intersubjetiva desde o núcleo 

básico da infra-estrutura da linguagem. Todavia, ressalta Ludwig, na 

arquitetônica da Ética da Libertação, a questão não se situa meramente no 

horizonte da moral formal, porque antecedida pelo momento material.  

Por isso, a complexidade da questão é ainda maior, dada a necessidade 
de vincular o critério de validade (momento formal) ao critério de verdade 
(momento material). O problema aqui proposto implica, primeiro, em 
diferenciar (a) as questões referentes à verdade das meras pretensões 
formais de validade; e segundo, diferenciar (b) os enunciados descritivos 
ou assertóricos (da razão teórica) dos enunciados normativos (da razão 
prática). Isso permite distinguir entre a questão da verdade prática ou ética 

(de conteúdo material) e a pretensão de validade moral (formal).205 

 

Destarte, a “pretensão de verdade” Ética, em referência prática ao 

conteúdo, por cumprimento das exigências materiais, diz Dussel, não é idêntica à 

“pretensão de validade” moral formal (por cumprimento das regras do consenso 

intersubjetivo).206 

 

                                                                                                                                              
202 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 293. 
203 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 294. 
204 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 294. 
205 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p.294-295. 
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3.3.2.1 O critério intersubjetivo de validade. 

 

A questão da intersubjetividade, aqui, é precedida de um princípio 

material universal da ética. A teoria da verdade como consensualidade 

(Habermas) é utilizada precisamente para articular uma teoria da validade (daí a 

importância da teoria do consenso discursivo) com outra teoria, a da verdade não-

formal, de Dussel.  

Em relação à razão comunicativa há o reconhecimento de sua importância 
na formulação do princípio de universalidade, desde a intersubjetividade, 
superando a razão monológica de estilo kantiano. Porém, sua 
compreensão restritiva do conteúdo material (ausência de pretensão de 
universalidade) implicou na fundamentação reducionista de um conceito 
meramente formal ou consensual da verdade.207 

 

A tarefa central consiste, como ressaltou Ludwig, em diferenciar e 

articular uma teoria da verdade (não-formal) e uma teoria  da validade (formal), 

cabendo mostrar a necessidade da articulação desta última com à primeira, com o 

que a forma é remetida ao conteúdo.  

A ação precisa ser válida, mas também ser verdadeira. As esferas são 
distintas, pois o conceito de verdade nos remete à realidade, enquanto que 
o conceito de validade nos remete direitamente à intersubjetividade.208  

 

O critério de intersubjetividade consiste na escolha racional de 

argumento, que, uma vez aceito, produz consenso. Nisso está a validade (sempre 

histórica e finita) como consensualidade. Cumpre porém registrar que a 

consensualidade se alcança não só pelo acerto no procedimento, mas desde a 

verdade (também sempre histórica e finita) do argumento, que por sua vez é 

impossível, sem a prévia consensualidade. Não há, na Ética proposta por Dussel,  

validade sem pretensão de verdade (material), nem verdade sem pretensão de 

validade (formal intersubjetiva).209 

 

 

                                                                                                                                              
206 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 204. 
207 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 296. 
208 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 295. 
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3.3.2.2 O princípio moral universal de validade. 

 

Neste momento, passa-se do critério ao princípio moral formal. Na 

‘passagem’ se deve partir da distinção entre enunciados descritivos (razão 

teórica) e normativos (razão prática) – tema já clássico, frisa Ludwig – e, ainda, 

proceder à distinção interna destes em normativos materiais e normativos formais. 

Esta última distinção é importante porque nos enunciados normativos materiais 

surge a pretensão de verdade prática e nos enunciados normativos formais a 

pretensão de validade moral (razão discursiva moral-formal).210 Na razão ético-

originário, a vida concreta de cada sujeito em comunidade, é tomada com 

reconhecimento do outro como igual, pois na vida concreta todos são iguais nas 

necessidades básicas. A vida concreta é o antes originário. Só depois aparece o 

sujeito como participante da comunidade de comunicação, origem de possíveis 

argumentos.  

É a partir dessa anterioridade – desde o antes argumentativo -, desde a 
dignidade do sujeito que faz parte da comunidade intersubjetiva racional, 
que se situa a possível comunidade intersubjetiva racional discursiva.211 

 

O Princípio Universal formal moral é assim enunciado por Dussel:  

Quem argumenta com pretensão de validade prática, a partir do re-
conhecimento recíproco como iguais de todos os participantes que por isso 
mantêm simetria na comunidade de comunicação, aceitas as exigências 
morais procedimentais pelas quais todos os afetados (afetados em suas 
necessidades, em suas conseqüências ou pelas questões eticamente 
relevante que se abordam) devem participar facticamente na discussão 
argumentativa, dispostos a chegar a acordos sem outra coação a não ser o 
argumento melhor, enquadrando esse procedimento e as  decisões dentro 
do horizonte das orientações que emanam do princípio ético-material já 
definido.212 
 

Assevera Ludwig que: “Se no momento anterior o marco inicial 

poderia chamar-se de ‘Princípio-Vida’ (Dussel), no momento formal se trata do 

‘Princípio-Democracia’ (Habermas).”213 Destarte, a teoria habermasiana propõe a 

redefinição da racionalidade moderna subjetiva e monológica numa concepção de 

                                                
210 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 296. 
211 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 298. 
212 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 216. 
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racionalidade comunicativa intersubjetiva dialógica. O conceito de razão 

comunicativa passa a ser referência da intersubjetividade regida pelo princípio 

democrático que constitui como critério ou idéia reguladora da produção 

discursiva de consensos.  

Faz-se ingressar na Ética da Libertação as teorias de Karl-Otto 

Apel e Jürgen Habermas para superar o individualismo metafísico no qual caem 

as teorias Modernas (Descartes, Kant, Hegel, por exemplo). Ludwig assim 

argumenta que sendo a comunidade o ponto de partida, esta se comporta como a 

fonte criadora do direito, produzindo seu próprio direito (que assim não depende 

mais dos deuses ou da natureza, nem de uma racionalidade intrínseca ao 

indivíduo, metafisicamente hipostasiado), e, ao mesmo tempo, como destinatária 

do direito.  

Assim considerada a questão, a razão comunicativa pretende a superação 
paradigmática da relação ética e direito defendida por Kant. A distinção 
kantiana da ação moral e ação jurídica, vale dizer, da moral (esfera 
interna) e do direito (esfera externa), é recolocada em outros termos. 
Embora moral e direito configurem no mundo atual sistemas distintos, a 
relação de interdependência existe, no sentido de o sistema Direito 
necessitar de justificação Ética, na sua produção como fenômeno do 
Político.214 

 

Os necessários conteúdos do momento material da política exigem 

que a validade formal (procedimental discursiva) tenha em vista a produção, 

reprodução e desenvolvimento da vida humana concreta de todos e de cada 

sujeito em que vive em comunidade, como modo de realidade. Anterioridade 

material diante da validade formal. 215 

                                                                                                                                              
213 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 299. 
214 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 300. 
215 A teoria do pluralismo jurídico, desenvolvida por Wolkmer – autor brasileiro não observado por 

Dussel somente se referindo aos Comunitaristas – apresenta como novo referencial da 
dimensão política e jurídica o comprometimento tanto com a atuação de novos sujeitos 
coletivos, com a satisfação das necessidades humanas essenciais e também com o processo 
político democrático de descentralização, participação e controle comunitário (estratégias). Com 
um extenso e completo trabalho o autor brasileiro lembra que uma cultura jurídica (pluralista, 
informal e descentralizada) se constrói não a partir da razão metafísica ou do sujeito como 
essência em si, senão de um sujeito histórico-em-relação e de uma nova forma de ver o mundo 
dos valores: parte-se de um espaço marcado não só pela exigência de direitos e pela justa 
satisfação dos interesses desejados, como, sobretudo, pela superação dos conflitos de classes 
e grupos, pela erradicação das formas de opressão, exploração, sofrimento e injustiça.  Teoria 
essa a ser analisada em escritos posteriores com mais atenção. Sobre os fundamentos do 
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3.3.3 O momento da factibilidade da ética e da política. 

 

O terceiro momento é o da factibilidade. A possibilidade ou 

impossibilidade do ‘objeto’ prático constituído nos momentos anteriores, deve 

levar em conta as circunstâncias e efeitos de toda ação, a curto e longo prazo. 

Nesse momento, o verdadeiro e o válido são julgados em sua factibilidade pela 

razão instrumental e estratégica em vários níveis de possibilidade, impossibilidade 

e operabilidade empírica. Da possibilidade lógica, porém impossibilidade 

empírica; da possibilidade empírica, porém impossibilidade técnica; da 

factibilidade técnica, porém impossibilidade econômica; da possibilidade 

econômica, porém impossibilidade ética; da possibilidade ética ao princípio de 

operabilidade, e assim por diante. 

O desenvolvimento desse processo estabelece as condições 

tecnológicas que viabilizam ou não o objeto (seja uma norma, ação, instituição ou 

sistema a operar). Objetivos impossíveis em um momento histórico são possíveis 

em outros, assim como, ações possíveis em determinado sistema mundo (centro) 

não são possíveis em outro sistema mundo (periferia), essas características 

devem ser levadas em conta em um sistema ética levada a sério, como a 

proposta por Dussel. Restam fixados certos marcos de possibilidade: a conclusão 

comum e necessária é que nem tudo é possível fazer.  

O critério de factibilidade exige que se levem em conta as condições de 
possibilidade objetiva (materiais e formais, empíricas, técnicas, 
econômicas, políticas, e outras) para que o ato seja realmente possível. 
Assim, as leis da natureza (da vida em geral) e as humanas, em particular, 
devem ser levadas em conta em todo ato, norma, instituição política a ser 
realizada e transformada. Aqui, estamos no difícil campo da escolha das 

mediações adequadas na realização dos fins pretendidos.216 

 

Como a razão estratégico-instrumental se ocupar da ‘factibilidade’ 

eficaz da ação humana, da relação ‘meio-fins’, sua função é necessária, útil e 

insubstituível. Porém, ainda assim, é insuficiente. Lembrando que a razão 

instrumental deve estar sobredeterminada por exigências de verdade prática e de 

                                                                                                                                              
pluralismo, ver:  WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova 
cultura no direito. 3. ed. São Paulo: Alfa-omega, 2001, p. 232 e ss. 
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validade intersubjetiva, dos momentos anteriores. É essa sua demarcação e na 

dialeticidade das razões em jogo, os momentos – o material e o formal – ao 

subsumirem o critério da factibilidade o transformam em princípio de 

operabilidade ou princípio ético de factibilidade.217 Com base nesse argumentos, 

Dussel formula o princípio que determinará o âmbito do que se pode fazer 

técnico-economicamente, considerado o horizonte (a) do que é eticamente 

permitido fazer e (b) do que se deve fazer necessariamente, diz: 

Aquele que opera ou decide eticamente uma norma, ação, instituição ou 
eticidade sistêmica deve cumprir: (a) com as condições de factibilidade 
lógica e empírica (técnica, econômica, política, cultural, etc.), isto é, que 
seja realmente possível em todos esses níveis, a partir do marco (b) das 
exigências: (b.1) ético-materiais da verdade prática e (b.2) morais-formais 
discursivas da validade, dentro de uma escala que vai desde (b.i) as ações 
permitidas eticamente (que são meramente ‘possíveis’, que não 
contradizem os princípios ético ou moral) até (b.ii) as ações devidas (que 
são as eticamente ‘necessárias’ ao cumprimento das exigências humanas 
básicas: materiais – de reprodução e desenvolvimento da vida do sujeito 
humano – ou formais – desde o respeito da dignidade de todo sujeito ético 
até a participação efetiva e simétrica dos afetados nas decisões.218 

 

Observados os três primeiros momentos, a ética entra em sua 

segunda parte. Na primeira, a pretensão se limitou a indicar o tema positivo da 

verdade, da validade e da factibilidade do bem ou da bondade. Poderia parecer o 

suficiente no plano da afirmação, no entanto: 

[...] já nos alertou Franz Hinkelammert – com o princípio da impossibilidade 
– não ser possível o conhecimento humano perfeito de todos os fatos da 
relação social humana interdependente, com o que compreendemos que 
qualquer ato e toda instituição humana, seja a ordem social vigente – ou 
qualquer sistema histórico, passado, presente ou futuro –, produzem 
efeitos negativos, mesmo que ‘vítimas não intencionais do bem’. Daí a 
necessidade do plano da negação. Com efeito, ‘agora, de pronto, a partir 
destas vítimas a verdade começa a ser descoberta como a não-verdade, o 
válido como o não-válido, o factível como o não eficaz e o ‘bom’ pode ser 
interpretado como o ‘mau’. Julgar o sistema de eticidade (o ‘bem’) como o 
‘mal’, o ‘mau’ ou a ‘maldade’ – como o ‘Mal absoluto (als absolut Böse)’ 

                                                
217 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 302-303. 
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diria Adorno – aparece assim como um momento negativo  do exercício da 
razão ético-crítica.219 

 

Adiante são analisados os três momentos necessários na Ética após 

os efeitos da verdade, da validade e da faticidade vigentes dos sistemas e dos 

subsistemas.  

 

3.3.4 O momento da crítica material ética e política. 

 

A crítica material tem como ponto de partida a negação da vida 

humana empiricamente delimitada. Uma crítica ética ao sistema vigente desde as 

vítimas por ele produzidas, não intencionais do sistema e de seus subsistemas.  

O ponto de partida do critério de criticidade está, diz Ludwig, na 

possibilidade de registrar a existência de vítimas, sem se importar, neste 

momento, com a vítima concreta deste ou daquele subsistema, desta ou daquela 

instituição. É criticável toda ação, norma, instituição, enfim, toda mediação que 

não permitir viver, por outro lado, também se sabe que a vítima é inevitável, é, 

para ele, o paradoxo. Destarte, o ‘fato’ de haver vítimas em todo sistema empírico 

é categórico e por isso a crítica, em uma Ética, é também necessária.220 

O critério, o enunciado de ‘fato’ (juízo descritivo) que registra a 

‘existência de uma vítima’, com novos desdobramentos, pretende ser fundamento 

do normativo, esse princípio ético-crítico é enunciado por Dussel como:  

Os que agem ético-criticamente re-conheceram a vítima como ser humano 
autônomo, como o Outro como outro que a norma, ato, instituição, sistema 
de eticidade, etc., ao qual se negou a possibilidade de viver (em sua 
totalidade ou em alguns momentos); de cujo re-conhecimento 
simultaneamente se descobre uma co-responsabilidade pelo outro como 
vítima, que obriga a tomá-la a cargo diante do sistema, e, em primeiro 
lugar, criticar o sistema (ou aspecto do sistema) que causa esta vitimação. 
O sujeito último de um tal princípio é, por sua vez, a própria comunidade 
de vítimas.221 
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Na crítica material política, a razão política (momento afirmativo) se 

transforma, diz Ludwig, em razão política crítica, na medida em que assume a 

responsabilidade pelos efeitos negativos das ações políticas concretas. O 

questionamento da ação política em sua positividade permite fazer surgir o  ponto 

de partida da razão política crítica:  

desde a negatividade material da cidadania reprimida e excluída da ordem 
política vigente, ou seja, negatividade que consiste na impossibilidade – na 
mediação política vigente – de reproduzir a vida. É desde o momento da 
cidadania negada que se legitima a crítica política. A existência empírica 
real de vítimas como efeito da ação política no sistema vigente permite e 
exige que a ordem política seja colocada em questão. Critério que exige a 
transformação das mediações políticas vigentes. É a transformação da 
própria política através dos novos movimentos sociais, que surgem como 
legítima pretensão de justiça.222 

 

Continua adiante, argumentando que nesse sentido o ético é 

subsumido no político servindo de princípio que parte da negação de conteúdos 

necessários à vida concreta de cada sujeito em comunidade. Assim, o ético e o 

político se entrelaçam. Pois o momento da crítica material da Política subsume o 

momento da crítica material da Ética: a crítica política e ética tem por fundamento 

a negação da vida.223 

 

3.3.5 O momento da crítica formal ética e política. 

 

Um procedimento discursivo intersubjetivo, nesse momento, deve 

ser pensado desde a validade anti-hegemônica da comunidade de vítimas. As 

vítimas são as comunidades excluídas assimetricamente da comunidade de 

comunicação hegemônica. A dificuldade de tratar da ‘comunidade de 

comunicação’ – Razão Comunicativa – agora aumenta: desde as comunidades de 

comunidades de comunicações empíricas, das hegemônicas às comunidades de 

vítimas, desde os consensos aos dissensos. Nesse momento se amplia a 

complexidade da questão, diz Dussel: 

Acredito que se tenha aberto assim um novo horizonte problemático da 
razão discursivo-crítica, comunitária anti-hegemônica, da maior 

                                                
222 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 311-312. 
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importância para os novos movimentos sociais da sociedade civil, dos 
partidos políticos críticos, dos sujeitos sociais ‘emergentes’ na sociedade 
civil. Apel e Habermas, pelo que vi, não vislumbraram estas possibilidades 
discursivas crítico-comunitárias do seu próprio discurso.224 

 

O novo momento mostra a legítima exigência moral de participação 

intersubjetiva dos excluídos em uma nova comunidade de comunicação. Agora, 

comunidade de comunicação das vítimas. Assim, aos olhos das vítimas, os 

consensos hegemônicos iniciais que produzem efeitos negativos perdem validade 

(e legitimidade). Esta é a aceitação da renovação do sistema, comunitária, pelas 

vítimas dele mesmo, nova validade intersubjetiva, agora anti-hegemônica, que se 

torna necessária para negar os efeitos negativos transformadores do modo de 

realidade dos sujeitos em vítimas. Momento a se efetuar um acordo crítico 

configurado em um dissenso em relação ao consensos hegemônicos. Comenta 

Ludwig e adiciona: 

O novo acordo crítico tem por ponto de partida a crítica material – o 
sofrimento, a dor do ‘não-poder-viver’ e a crítica formal – na condição de 
exigência moral: a vítima não pôde participar do discurso em assuntos que 
a afetaram – de construção de nova validade, desde a simetria da 
comunidade dos excluídos assimetricamente da comunidade de 
comunicação hegemônica. É o lugar ético que fundamenta a possibilidade 
e validade do discurso.225 

 

Para Dussel a distinção feita entre as pretensões de verdade e de 

validade ganha agora especial relevância crítica, pois a verdade do sistema 

dominante é a referência ou acesso à realidade, tal como se descobre a partir do 

horizonte do sistema vigente.  

A ‘validade’ intersubjetiva dessa ‘verdade’ é alcançada mediante a 
participação simétrica daqueles que têm o poder no sistema. As vítimas, 
excluídas, descobrem que essa ‘verdade’ encobre um novo acesso à 
realidade a partir da utopia possível da libertação.226 

 

O critério crítico é por ele enunciado desta maneira:  

                                                                                                                                              
223 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 312. 
224 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 465. 
225 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 313. 
226 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 467-468. 
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Alcança-se validade crítica quando, tendo constituído uma comunidade as 
vítimas excluídas que se re-conhecem como dis-tintas do sistema 
opressor, participam simetricamente nos acordos sobre o que lhes toca, 
sustentando além disso que esse consenso crítico se fundamenta por 
argumentação racional e é motivado por co-solidariedade pulsional.227 

 

É o momento da razão crítica desconstrutiva, momento teórico 

crítico de empreender a tarefa da explicação das ‘causas’ políticas, econômicas, 

jurídicas, culturais e históricas da aludida vitimação. A tarefa consiste na projeção 

crítico-utópica do ‘anúncio’ da transformação como ‘projeto libertação’, ou da 

‘utopia’ do princípio esperança, momento da factibilidade antecipatória como 

utopia possível articulada intersubjetivamente pela comunidade crítica das 

vítimas. Momento da validade intersubjetiva crítica anti-hegemônica – momento 

do dissenso: a nova validade. Dá-se o aspecto positivo do princípio: 

A comunidade, a intersubjetividade crítica das vítimas começa a imaginar a 
utopia. É uma imaginação transcendental ao sistema: se o ‘atual’ não 
permite que se viva, é preciso imaginar um ‘mundo onde seja possível 
viver’. A ‘esperança’ como motivação (instinto de vida, do prazer, o 
dionisíaco de Nietzsche, corrigido como ‘desejo metafísico’ de Levinás, 
diante do futuro possível. É a ‘utopia’ possível. Deve-se então explicitar um 
projeto; posteriormente um programa pormenorizado, uma utopia 
alternativa que ilumine o caminho.228 

 

Para a crítica formal política interessa o exercício da razão crítico 

discursiva intersubjetiva desde a comunidade das vítimas. A validade 

intersubjetiva discursiva, fundamento de validade e legitimidade das ações 

políticas visam à transformação da ordem vigente pela imaginação criadora de 

utopias factíveis. Alternativas de transformação que indiquem caminhos de 

negação dos efeitos negativos não intencionais já produzidos pelas ações 

políticas que devem ser transformadas. Ação política que permita e seja condição 

para a vítima possa viver. Aqui a razão política – momento positivo – se 

transforma em razão política crítica formal, na medida em que assume discursiva 

e democraticamente a responsabilidade (a) de julgar negativamente a ordem 

política vigente como “causa” da existência da vítima, (b) de organizar os 

                                                
227 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 468. 
228 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 476. 
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movimentos sociais necessários, e (c) de projetar positivamente alternativas aos 

sistemas político, jurídico, econômico, ecológico, educativo, social, etc. Com isso 

se pretende que o cidadão vítima se torne agente de transformação, porém como 

membro de uma comunidade crítica (membro de uma classe social – o 

proletariado, membro de um movimento social, ecológico, feminista, racista, etc.) 

que luta pela transformação porque excluído do sistema ou de algum subsistema. 

A luta dos novos sujeitos políticos anti-hegemônicos, com novas utopias 

possíveis, permite o surgimento de novos sujeitos de direitos, com a exigência de 

novos direitos ou novos sistemas jurídicos que venham assegurar (também 

instrumentalmente) a transformação político material na ordem social.229 

 

3.3.6 O momento da nova factibilidade ética e política. 

 

Chega o momento de factibilizar o novo verdadeiro e o novo válido, 

sendo julgados em sua factibilidade pela razão instrumental e estratégica nos 

diversos níveis de possibilidade, impossibilidade e operabilidade, anunciados no 

terceiro momento da fundamentação. 

Para Ludwig, a práxis exigida é aquela orientada pelos princípios 

enunciados anteriormente, tendo em vista a transformação da realidade para que 

as negatividades possam ser superadas.  

Trata-se da práxis de libertação factível – ‘crítica à razão utópica’ – 
transformadora da realidade subjetiva e social e que tem como referência 
central uma vítima ou uma comunidade de vítimas, específicas.230  

 

Destarte, a existência da negação da vida – em algum nível –, sendo 

assim a contradição do sistema e a exigência da necessária transformação são 

concebidas pelo critério da factibilidade crítica.  

A possibilidade de transformar o sistema que vitimiza depende também 
das próprias forças do sujeito da ação. Por isso, é necessária a cautela 
especial, na avaliação da capacidade estratégico-instrumental da 
comunidade das vítimas de realizar processo de libertação diante do poder 
do sistema dominante.231 

 

                                                
229 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 315-316. 
230 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 318. 
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O “princípio-libertação”, proposto por Dussel formula o momento 

deontológico, ou o dever ético-crítico, da transformação como possibilidade da 

reprodução da vida da vítima e como desenvolvimento factível da vida humana 

em geral, esse é seu enunciado: 

Aquele que opera ético-criticamente deve (está obrigado a) libertar a 
vítima, como participante (por ‘situação’ ou por ‘posição’ – diria Gramsci) 
da própria comunidade a que pertence a vítima, por meio de a) uma 
transformação factível dos momentos (das normas, ações, microestruturas, 
instituições ou sistemas de eticidade) que causam a negatividade material 
(impedem algum aspecto da reprodução da vida) ou discursivo-formal 
(alguma simetria ou exclusão da participação) da vítima; e b) a construção, 
através de mediações com factibilidade estratégico-instrumental críticas, 
de novas normas, ações, microestruturas, instituições ou até sistemas 
completos de eticidades onde essas vítimas possam viver sendo 
participantes iguais e plenos.232 

 

Na dimensão política a nova factibilidade tem a tarefa de organizar e 

efetuar – estratégica e instrumentalmente – a transformação desta a) a negação 

ou destruição das estruturas injustas vigentes – factibilidade vigente, até b) a 

afirmação ou construção de novos sistemas ou subsistemas na ordem política. 

Nesse momento, a razão será razão política crítico-estratégica. As ações políticas 

visam à transformação da ordem vigente pela práxis concreta como exercício da 

razão estratégico-instrumental sobredeterminada pelos princípios da razão 

política crítico material e crítico formal.  

Estão em jogo as ações concretas que possibilitem a transformação dos 
efeitos negativos não intencionais já produzidos pelas ações políticas 
vigentes. Ação política que destrua (momento negativo) o sistema ou 
aspectos do sistemas que não permitem a vítima viver e construa 
(momento positivo) novo sistema ou subsistemas (de direito, de economia, 
de ecologia, de educação, etc.) que permita e seja condição para que a 
vítima possa viver. Aqui a razão política transforma-se em razão política de 
libertação na medida em que o cidadão passa a ser sujeito da 
transformação. Sujeito da libertação como nos momentos de libertação 
nacional – é o caso típico dos heróis nacionais. É o lugar das lutas das 
‘frentes de libertação’ dos diversos e diferentes movimentos das 

                                                                                                                                              
231 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 319. 
232 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 565. 
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comunidades de vítimas. Por isso, trata-se de um princípio que subsume 
todos os princípios anteriores.233 

 

Para a Política fica o dever de se ocupar das condições ou princípios 

universais da produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana na 

comunidade política. Interessam os mais diversos níveis da vida humana em 

comunidade. Interessa a vida humana no nível dos conteúdos da razão política 

(nível econômico e ecológico); também interessa a vida humana no nível das 

formas/procedimentos normativos legítimos (nível do Princípio Democrático); 

interessa, ainda, a vida humana no nível da efetividade dos meios e fins das 

ações concretas (razão estratégico-instrumental no exercício do Poder político).234  

 

3.4 O PREENCHIMENTO DA DIGNIDADE PELO PRINCÍPIO UNIVERSAL 

MATERIAL DA ÉTICA. 

 

Neste capítulo se apresentou – com as limitações de recorte do 

tema – a proposta de Dussel no sentido de estruturar uma ética-crítica, baseada 

em um conteúdo material, a manutenção e reprodução da vida humana, 

materialmente (oposto de formal, como visto), de cada sujeito humano em 

comunidade. Uma ética conformada em seis momentos, contando com a inclusão 

do princípio-libertação, ingressando na experiência comunitária a existência das 

vítimas que o seu funcionamento gera.  

No capítulo anterior, com os estudos de Agamben e da (nova) 

Teoria Crítica do Direito, observou-se algumas problemáticas a qual o princípio da 

pode ser ver Dignidade envolto. Vazio de conteúdo concreto, por se fundar uma 

em argumentos formais, fica na condição de refém do soberano e também da 

ambigüidade lingüística. 

Algumas das alternativas de interpretação apresentadas por Sarlet 

(e a corrente a qual se filia), para suprir as questões sobre a conceituação jurídica 

e de formação uma base argumentativa coerente para o postulado, utilizando-se 

de alguns desgastados componentes teóricos desenvolvidos na Modernidade não 

                                                
233 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 322-323. 
234 LUDWIG,  Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade, p. 324. 



 
 

 

97 

são suficientes, pois é negado o argumento ontológico naturalista (inerência) e 

insuficiente o intersubjetivo (relativo) da Dignidade.  

Pois bem, o que se entende pelo senso comum é que o princípio da 

Dignidade é um postulado (constituído consensualmente) que garante algo a 

alguém por sua condição existencial. Garantem-se direitos fundamentais a todos 

os humanos (isto atualmente, mas em outros tempos somente ao clero e nobreza, 

em outros aos humanos machos, brancos e com propriedades, muda-se na 

medida que se amplia o círculo de consideração), por serem iguais. Iguais em 

que? Iguais em sua condição de seres vivos da espécie humana (com todas suas 

características peculiares de espécie – forma determinada de racionalidade, 

convivência etc.). 

Destarte, neste momento da dissertação se pode arriscar o que para 

os pós-modernos é impossível, propor um conteúdo material para o princípio, 

adotando, para o preenchimento de sentido do postulado da Dignidade o critério 

material universal da ética da Ética da Libertação. Servindo de significante 

primeiro da cadeia de interpretação, intenta-se que o princípio constitucional 

brasileiro tenha um conteúdo ético-crítico e permita um caminho de interpretação 

diferenciado e comprometido com a estrutura crítica dusseliana, dos seis 

momentos. 

O critério material universal da verdade prática e teórica235 proposto 

por Dussel serve para criar seu princípio material universal da ética236. Destarte, 

aqui nessa dissertação, serve para criar um princípio (ainda considerado 

incompleto – pois existe ainda mais um tópico a tratar no próximo capítulo) da 

Dignidade fundado na vida. Um enunciado seguindo estes argumentos pode se 

dar da seguinte forma: A cada ser humano é garantido sua consideração pela 

                                                
235 “Aquele que atua humanamente sempre e necessariamente tem como conteúdo de seu ato 

alguma mediação para a produção ou desenvolvimento auto-sustentável da vida de cada sujeito 
humano numa comunidade de vida, como cumprimento material das necessidades de sua 
corporalidade cultural (a primeira de todas o desejo do outro sujeito humano), tendo por 
referência última toda a humanidade.” Cf. DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 134. 

236 “Aquele que atua eticamente deve (como obrigação) produzir, reproduzir e desenvolver auto-
responsavelmente a vida concreta de cada sujeito humano, numa comunidade de vida, a partir 
de uma ‘vida boa’ cultural e histórica (seu modo de conceber a felicidade, com uma certa 
referência aos valores e a uma maneira fundamental de compreender o ser como dever-ser, pó 
isso também com pretensão de retidão) que se compartilha pulsional e solidariamente, tendo 
como referência última toda a humanidade, isto é, é um enunciado normativo com pretensão de 
verdade prática, e, em além disso, com pretensão de universalidade.” Cf. DUSSEL, Enrique. 
Ética da libertação, p. 143. 
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comunidade moral e por cada indivíduo humano, os quais devem (como 

obrigação) produzir, reproduzir e desenvolver auto-responsável a vida concreta de 

cada sujeito vivo, numa comunidade global de vida; a partir de uma “vida boa” 

cultural e histórica que se compartilha pulsional e solidariamente, em condição de 

viver em paz; tendo como referência última todo ecossistema planetário. 

No entanto, como alertado, esta formatação quiçá conseguiria 

resolver um problema, o do conteúdo do princípio. Restando ainda mais uma 

questão limite a ser analisada, o por quê da limitação do círculo de consideração 

somente aos seres humanos. 

Em outros tempos a consideração da dignidade (que agora se 

propõe preenchido com um conteúdo material – de vida concreta) se dava 

somente a determinados indivíduos da espécie humana (homens, brancos, 

proprietários), mas já atualmente postulado a todos seres humanos (Declaração e 

Constituição), independente de crença, pigmentação da pele, autonomia prática 

ou racionalidade (casos de sujeitos debilitados, parcial ou totalmente, etc.), por 

conta do princípio do igual tratamento dos seres com características iguais. Não é 

mais o argumento para a Dignidade o porte da razão, da autonomia prática, do 

espírito humano etc., mas sim do dever-viver material. Assim, cabe questionar 

também quais são os argumentos que fazem afastar da consideração igual de 

respeito a vida, os seres vivos não-humanos, que têm necessidades iguais e 

características sociais semelhantes. Cabe questionar o que existe por trás dessa 

discriminação e exclusão desses sujeitos-de-uma-vida do âmbito de 

consideração, de serem objetos à exploração. O trabalho de análise para o 

próximo capítulo gira em torno desses e outros questionamentos. 
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Capítulo 4 

 

A PERSPECTIVA NÃO-ESPECISTA DE FELIPE E A DIGNIDADE 

PARA (CONSIDERAÇÃO DO) O SUJEITO-DE-UMA-VIDA 

 

 

 

Acredita-se ser uma alternativa aceitável constituir a Dignidade a 

partir do critério material universal de verdade prática e teórica proposto por 

Dussel. No entanto satisfaz parcialmente os questionamentos, para esta 

dissertação. Existem mais vítimas no sistema do que as vítimas humanas. Vítimas 

deixadas ao ostracismo por conta de um ‘ponto cego’ na ética de mundo 

contemporânea. Tanto a Ética da Libertação (ética-crítica de conteúdo) quanto às 

éticas formais, baseiam-se ainda no seguinte e antigo pressuposto: os humanos 

são superiores perante os outros animais e seres vivos e com eles podem fazer o 

que desejar, inclusive lhes tirar a vida. 

Pois bem, quando se adota o critério de conteúdo primeiro da Ética 

de Dussel, que garante aos humanos o direito de produzir, reproduzir e se 

desenvolver auto-responsavelmente, não alcança que o argumento das 

necessidades materiais (pré-ontológicos) – o grande divisor de águas da Ética – é 

compartilhado por grande parte dos seres vivos animais. Mesmo tendo todas as 

necessidades iguais se recorre aos mesmos argumentos discriminativos já 

utilizados por outras morais para separar brancos de negros, homens de 

mulheres, adultos de crianças, ricos de pobres, hetero de homosexuais. Não se 

postula mais aos humanos os direitos fundamentais somente por conta da 

racionalidade, autonomia prática etc., mas se garante porque esse é o dever-viver 

do ser. 

Será analisado neste capítulo alguns argumentos da corrente 

filosófica que visa a abolição da discriminação por conta da aparência física dos 

sujeitos (não por conta de suas necessidades pulsionais). 

Esta discriminação social foi denominada na década de setenta do 

século passado de especismo e por conta do diferente valor hierárquico 
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estabelecido, os humanos se sentem superiores e legitimados a causar danos a 

quaisquer outros seres que se encontrem fora do círculo de consideração moral, 

mesmo que na sua vulnerabilidade, sejam iguais os humanos e os não-humanos. 

Para lançar algumas linhas sobre esse tema se utilizará em grande 

parte dos escritos da filósofa Sônia Felipe, dela se pode brevemente dizer que se 

doutorou em Filosofia, em 1991, pela Universität Konstanz, Alemanha; é pós-

doutora em Bioética, pela Universidade de Lisboa, Portugal; é professora de Ética 

e Filosofia Política, além de outras disciplinas, na Universidade Federal de Santa 

Catarina; realizando estudos no campo de ética prática, bioética e filosofia 

política,237 dedicando-se aos questionamentos acerca da discriminação especista 

no estatuto moral humano e dos direitos animais. 

 

4.1  UMA ANÁLISE SOBRE O ESPECISMO. 

 

Uma das questões levantadas nos estudos de Felipe paira sobre a 

tradição, que ela localiza como sendo judaico-greco-romano-cristã, de 

hierarquização os seres vivos. Aponta que na marcha histórica o sujeito mais 

forte, mais poderoso, mais armado, é o sujeito que não necessita justificar seus 

atos, assim como sua legitimação através de argumentos éticos. Assim, mesmo 

com alterações, os estatutos morais seguem essa tradição violenta, ao 

estabelecer, por exemplo, que os seres dotados de razão, pensamento, 

linguagem e consciência, assim como poder de agir em defesa dos seus 

interesses e contrariamente ao interesse de quaisquer outros seres, quais sejam 

os seres humanos, têm um estatuto moral superior ao dos demais seres vivos.238 

Destarte, similar a outras formas de discriminação – como o racismo, 

o machismo, o sexismo, o elitismo e o geracionismo239 – a filosofa explica que o 

                                                
237 Cf. http://lattes.cnpq.br/2871214195096272. 
238 FELIPE, Sônia T. Por uma questão de princípios: alcance a limites da ética de Peter Singer em 

defesa dos animais. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2003, p. 19. 
239 “Esse resumo da história da filosofia, recorta algo que interessa a todos os defensores dos 

animais e a todos os que, mesmo não tendo despertado para a necessidade de rever os 
padrões morais do tratamento destinado aos animais, não estão contentes com a moral 
tradicional que nos foi legada, cheia de preconceitos e discriminações: racismo (Prática de 
discriminação do valor de seres humanos, elevando ou rebaixando seu estatuto moral, em 
função da pertinência ou não a uma determinada raça, declarada, sempre em causa própria, 
superior às demais.), sexismo (Prática de discriminação do valor de seres humanos, elevando 
ou rebaixando seu estatuto moral, em função do aparelho reprodutor do qual são dotados ao 
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especismo é uma ditadura que condena os animais não-humanos a viverem 

limitados às vontades e anseios humanos, como seus instrumentos. Ditadura, 

pois o uso de animais se encontra nos hábitos alimentares, nos testes de 

medicamentos, produtos de limpeza, higiene e cosméticos, sendo suas 

contestações ignoradas. O especismo apresenta um elemento comum em relação 

às demais expressões supra citadas, qual seja:  

[...] a resistência humana em aceitar o mesmo estatuto moral, isto é, em 
reconhecer um valor moral idêntico ao seu próprio valor, quando os outros 
seres em questão não têm uma configuração, em sua aparência, igual 
àquela imaginada pelo discriminador, sempre em causa própria, como a 
única digna de consideração ou respeito moral.240 

 

Felipe analisa diversos pensadores ao longo da história, 

considerados discidentes pela filosofia dominante, que desenvolvem o tratamento 

igualitário aos seres vivos de outras espécies, aqui se tratará, pelo limite que se 

impõe, mais detalhadamente a obra Moderna de Humphry Primatt241, intitulada 

como A Dissertation on the Duty of Mercy and the Sin of Cruelty agaist Brute 

Animals (Uma dissertação sobre o dever de compaixão e o pecado da crueldade 

contra animais brutos). 

Para a filósofa o momento histórico em que Primatt escreve sua 

obra é extremamente relevante, no que tange a discussão sobre a igualdade 

moral, pois no mesmo ano de 1776 foi declarado o princípio da igualdade moral a 

                                                                                                                                              
nascer. Pode ter um caráter feminista ou machista, e ser praticado por homens ou por 
mulheres.), machismo (Prática de  discriminação do valor de seres humanos, elevando seu 
estatuto moral quando são dotados do aparelho reprodutor masculino, e rebaixando se estatuto 
moral quando são dotados do aparelho reprodutor feminino.), elitismo (Prática de discriminação 
de seres humanos, elevando ou rebaixando seu estatuto moral, em função da riqueza de berço 
ou do poder aquisitivo dos mesmos.), geracionismo (Prática de discriminação de seres 
humanos, elevando ou rebaixando seu estatuto moral, em função do tempo de vida vivido. O 
geracionismo pode favorecer os mais velhos, ou os mais moços, dependendo da cultura e da 
época.), e especismo (Discriminação de animais não-humanos, praticada pelos seres humanos, 
rebaixando o estatuto daqueles, em função de não terem nascido na espécie humana e de 
terem características diferentes em sua configuração biológica, ainda que sejam sujeitos de 
experiências similares às dos seres humanos, por exemplo, dor e sofrimento.)” FELIPE, Sônia T. 
Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 210. 

240 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 
210. 

241 Humphry Primatt, padre anglicano, nascido em 1736, em Londres, gradua-se em Artes em 
1764; já em 3 de setembro de 1773 se doutora em teologia, em Aberdeen. Foi reitor em 
Brampton em Norfolk em 1771, e vigário da Higham em Suffolk e da Swardeston em Norfolk, de 
1766 a 1774, quando se aposenta. Vive em Aberdeen até sua morte em 1779. Cf. RYDER, 
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todos os cidadãos norte-americanos, e logo após, em 1789, ocorreu a Revolução 

Francesa, assim como a primeira proclamação dos direitos do homem e do 

cidadão (para machos e proprietários, à época já considerada uma grande 

“evolução”). Àquele tempo este autor já defendia o princípio da igualdade de 

todos os seres sensientes.242  

Em referido texto, Primatt critica a tradição moral vigente, a qual 

alega ele ser egoísta, discriminadora e de cunho antropocêntrico, propondo que o 

princípio da igualdade moral devesse ser abrangido todos os seres vivos, a fim de 

tornar mínima sua dor e sofrimento, através do dever de não-maleficência, 

sustentado no princípio da dorência, o qual, por sua vez, funda-se nos princípios 

de respeito (à diferença, à igualdade, à justiça e á coerência) já reconhecidos aos 

humanos.243 Pois bem, para ele os pressupostos de um princípio ético que não 

podem ser indiscriminadamente descartados são: razoabilidade, coerência e 

reciprocidade, os quais constituem o “[...] cerne da ‘regra de ouro’: não faças a 

outro aquilo que não queres que te façam na mesma situação”.244 No entender 

desse autor, tradição e costumes não necessariamente possuem relação com a 

ética, pois a tradição pode preconizar práticas violentas, indiferença e até mesmo 

privilégios de uma classe moralmente dominante em relação a seres vulneráveis, 

de sorte que, seguir determinada tradição, tampouco respeitar a moral vigente, 

não implica em agir eticamente.245 Assim, a costumeiridade com que certas 

práticas podem ser realizadas não traduzem um agir genuinamente ético, pois é 

possível que uma conduta moral possa adotar “maus” costumes. Nas palavras de 

Felipe:  

                                                                                                                                              
Richard D, na sua edição da obra de PRIMATT, Humphry. The duty of mercy. Fontwell, Sussex: 
Centaur Press, 1992, p. 11-13. 

242 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 
218. 

243 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 
211-212. 

244 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 
221. A famosa “regra de ouro” já fora devidamente analisada por KELSEN, Hans. O problema da 
justiça. Trad. de João Baptista Machado. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 19-21. No 
entanto, a problemática da “regra de ouro” estaria em ela também ser de caráter formal e 
ambígua, podendo os indivíduos fazer qualquer coisa baseado na regra de ouro, dependendo do 
sua forma de desejos – aqui, como já se utiliza de uma ética-crítica de cunho material, a “regra 
de ouro” se funda no critério material universal proposto por Dussel – remetendo a manutenção 
e reprodução da vida. O problema da justiça. Trad. de João Baptista Machado. 3.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p. 19-21. 

245 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 
213-214. 
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[...] podemos nos acostumar muito bem, ao que não presta. [...] Nesse 
caso, um juízo ético coerente põe por terra as convicções mais arraigadas 
de nossa moralidade e tradição. O sujeito moral tem de escolher entre ser 
coerente, ou ser perverso. Ou segue o que sua razão indica como correto 
fazer, ao agir, ou a contraria, tendo ciência de seu desvio. Em qualquer 
dos dois casos, não há inocência moral.246 

 

Ademais, Primatt atesta um princípio ético instituído 

indispensavelmente de imparcialidade, razão pela qual não é possível excetuar 

nenhum benefício pessoal, do contrário, esse privilégio concedido acarretaria em 

injustiça.247 Vislumbra-se aqui imparcialidade não se remetendo a sujeitos 

neutros, o que parece propor o autor seja primazia da isonomia de direitos entre 

os semelhantes, ou seja, características iguais, importando em direitos iguais.  

Na filosofia moral tradicional, diz Felipe, os princípios da não-

maleficência e da beneficência são prescritos para orientar as ações dos 

indivíduos, quando afetam outros seres humanos, por se reconhecer um dever de 

respeitar o valor deles como ‘pessoas’, sendo seus interesses e dignidade 

protegidos de violação.  

Já os animais, quando a filosofia moral tradicional ordena que não os 
maltratemos, não faz por reconhecer seu valor, e sim o da humanidade do 
sujeito moral, proscrevendo, assim, ações que o possam degenerar 
moralmente. Nesse caso, o dever de não tratar mal, ou de tratar bem, um 
animal, é um dever indireto.248 

 

Dentre as teses de Primatt, reconstituídas por Felipe, algumas se 

referem à capacidade de sentir dor, são elas: 

9.ª tese: Dor é experiência intrinsecamente má, para qualquer ser que a 
sofre. 
10.ª tese: O malefício da dor e do sofrimento, não depende de 
peculiaridades sociais, intelectuais ou de outras diferenças na aparência. 
11.ª tese: A sensação de dor não depende do pensamento nem da razão. 
A linguagem não é necessária à experiência sensível da dor. 

                                                
246 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 

214-215. 
247 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 

221. 
248 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 78. 
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12.ª tese: As diferenças  físicas, econômicas e intelectuais não aumentam 
nem diminuem a sensibilidade à dor, não eliminam nem respondem pela 
sensibilidade à dor, mesmo que seja diferente, em cada caso particular.249 

 

A experiência da dor não pode ser minimizada nem aumentada pelo 

agregar ou subtrair de certas características de estruturas não correspondentes, 

tal como os aspectos da estatura, raça, sexo, riqueza, inteligência ou outras, com 

a atividade neurológica similar nos seres vivos. Assim a “[...] Superioridade na 

classe ou ranking não exime criatura alguma da sensibilidade à dor, nem resulta a 

inferioridade de posição em menos primorosa capacidade de sentir.”250 A dor, em 

qualquer das espécies de animais sensíveis, afirma Felipe, sempre tem um 

desdobramento negativo para o animal que a sente, pois o impede de mover-se, 

prover-se, e de sentir o prazer em estar vivo. “Não importa se a espécie biológica 

de quem sofre a dor é humana ou outra qualquer.”251 

Felipe reconstitui ainda alguns pensadores posteriores a Primatt 

que questionam esses valores morais especistas na história ocidental, e que 

muitas vezes não encontraram respaldo teórico no que tange a suas teorias 

animal-libertárias. Por exemplo, já no ano de 1789, Jeremy Bentham, filósofo e 

jurista, no livro An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, retoma 

os princípios expostos por Primatt, a fim de mostrar quão irrelevante é a feição 

biológica dos seres para determinar sua sensibilidade à dor.252 Também 

contemporâneo de Primatt, foi Voltaire, o qual ao publicar as Cartas Filosóficas 

ou Cartas Inglesas, profere uma critica veemente à teoria mecanicista de René 

Descartes que dizia “[...] a natureza animal, apesar das evidências factuais de 

sua constituição neurológica, é autômata. O animal não tem consciência dos 

eventos agressivos ou dolorosos que afetam seu próprio organismo”.253 Richard 

                                                
249 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 

217. 
250 HP, TDM, p. 21. 
251 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 

217. 
252 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 

218. 
253 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 

218. Cf. FELIPE, Sônia T. Por uma questão de princípios. Alcance e limites da ética de Peter 
Singer em defesa dos animais. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2003, p. 92. Felipe cita a critica 
de Voltaire: “... Que lamentável e que pobreza de espírito ter dito que animais são máquinas 
desprovidas de pensamento e emoções. [...] Responda-me mecanicista: organizou a natureza 
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Ryder – criador do termo especismo, originalmente em inglês speciesism, já no 

século XX, enfatiza a tese na qual Primatt afirma que a dor independe quem a 

sente. Ryder afirma que “A natureza da dor, inevitavelmente, para o sujeito 

dorente ou sofrente (dois termos criados por Ryder), é má”. Em sua obra, Political 

Animal, o autor postula também a imposição aos humanos de deveres morais 

negativos de não-maleficência em relação aos animais não-humanos.254 Outro 

filósofo da década de setenta, do século XX, Peter Singer, autor de Ética Prática, 

defende a ampliação do círculo moral, razão pela qual o mesmo pressuposto ético 

inerente à dor e ao sofrimento de seres humanos deve ser aplicado aos animais 

sensientes, constituindo um princípio da igual consideração de interesses 

semelhantes.255  

Primatt afirma que o animal não-humano não é um ser menos 

sensível à dor do que os seres, pois tendo nervos e órgãos da sensação similares 

– embora não podendo falar no sistema de linguagem humana, para manifestar 

sua queixa – os seus gritos e gemidos, no caso de impactos violentos sobre seus 

corpos, são indicadores tão fortes de sua sensibilidade à dor, quanto são os gritos 

e gemidos de seres humanos cuja linguagem, nesses casos, não se consegue 

também compreendem.  

Sendo a dor algo ao qual todos nós somos avessos, nossa própria 
sensibilidade à dor já nos deveria ter ensinado a compaixão por ela, nos 
outros, a alivia-la sempre que possível, mas, jamais, a infligir brutalmente, 
imerecidamente. Do mesmo modo que as diferenças na formatação de um 
animal em relação à de um homem não o exime do sentir; pelo menos não 
temos razão alguma para supor isso. ‘[...] E se a diferença na compleição 
ou na estatura não dá a um homem o direito de ridicularizar ou de abusar 
de outro homem, a diferença na configuração entre um homem e um 
animal não dá ao primeiro qualquer direito de abusar deste ou de o 
atormentar.’256 
 

                                                                                                                                              
todas as fontes do sentimento nesse animal com o propósito de que ele nada possa sentir?  
Tem ele nervos que o tornam incapazes de sofrer?” 

254 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 
211. 

255 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 
211. 

256 HP, TDM, p. 23, apud FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado 
de Humphry Primatt. p. 218-219. 
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Outro aspecto a se atentar no especismo é que este discrimina 

determinada espécie mesmo não sendo a singularidade da aparência natural, 

específica, resultado de qualquer mérito. “Por essa razão, não pode servir para 

justificar privilégios morais”.257 Ora, a aparência biológica dos animais não-

humanos não constitui fundamento moral para que sejam discriminados.258 Neste 

contexto, toda e qualquer característica relativa a aparência física inerente aos 

seres humanos, seja ela atinente a cor da pele, a habilidade mental, a 

constituição física, não é fruto de seu empenho particular. Expõe Felipe: 

Sequer o fato de ter nascido com a constituição biológica da espécie 
humana, e não com outra constituição qualquer, é mérito de cada um de 
nós. Nascemos humanos, sem o saber, sem o querer, sem termos 
investido o menor esforço nesse projeto, sem, pois, o merecer. Mas nossa 
presunção nos faz pensar que ter nascido nessa, e não noutra espécie 
basta para legitimar um domínio tirânico sobre os que não nascem no 
mesmo lugar.259 

 

Os chamados “dotes genéticos”, físicos e/ou intelectuais, não podem 

ser utilizados como uma espécie de moeda de troca, para aquisição de vantagens 

morais sobre os não-dotados. Acentua Felipe:  

[...] já representam vantagens suficientes, no mercado. O que um ser 
humano não pode fazer em nome deles, também não o deve fazer contra 
os animais, alegando que estes não as possuem.260  

 

Assim se expressa Primatt:  

[...] Se, entre humanos, as diferenças de capacidade mental, compleição 
física, estatura e acasos de sorte, não dão a ninguém o direito de abusar 
ou de insultar qualquer outro homem, em seu nome, pela mesma razão, 
um homem não pode ter um direito natural de abusar ou de atormentar um 

                                                
257 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 

219. 
258 Nisso resultando a crítica levantada em sua primeira tese: de que “[...] A concepção da 

dignidade humana está fundada erroneamente numa presunção de superioridade discriminadora 
contra quem não têm a configuração da espécie humana.” FELIPE, Sônia T. Fundamentação 
ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 212. 

259 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 
219. 

260 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 
220. 
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animal, simplesmente porque o animal não tem a capacidade mental de 
um homem.261 

 

Para fins desta dissertação se aceita o argumento proposto por 

Felipe das críticas as tradições especistas, colaciona a seguinte tese de Primatt: 

“Dotes naturais não devem ser confundidos com dotes ou méritos morais.”262 

Assim, pelo fato de nenhum ser vivo, seja ele humano ou não-humano, ser dotado 

de capacidade de escolher a compleição física na qual irá nascer, argumenta que 

não se pode tomar como “[...] mérito ou demérito algum em ter nascido com sua 

configuração biológica específica (formato próprio de sua espécie biológica), esta 

não pode ser usada para justificar a opressão de certos indivíduos sobre 

outros”.263 

A partir da crítica à tradição especista (antropocêntrica, como 

também eurocêntrica) arrisca-se questionar a dignidade desejada somente aos 

humanos. 

 

4.2 A DEFINIÇÃO DA COMUNIDADE MORAL E DOS SERES DIGNOS. 

 

Não existirem acordos muito definidos no estabelecimento de um 

critério para especificar quem são os iguais e, pois, de como distingui-los dos não-

iguais.  

Enquanto, para uns, a igualdade se estabelece a partir da posse de certas 
faculdades ou habilidades, Aristóteles e Kant preferem a razão; para 
outros, ela se define através de interesses semelhantes, conforme Peter 
Singer, de preferências (Richard Hare), valor inerente (Tom Regan), valor 
intrínseco (Holmes Rolston III), ou, até mesmo, necessidades comuns 
(Marx, Vasquez). Razão, linguagem, vontade, liberdade e consciência têm 
sido critérios tradicionalmente aceitos para definir quem entra para o 
círculo da comunidade moral e quem dele fica excluído.264 
 

                                                
261 HP, TDM, p. 22, apud. FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado 

de Humphry Primatt. p. 220. 
262 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 

220. 
263 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 

220. 
264 FELIPE, Sônia T. Redefinindo a comunidade moral. In: BORGES, Maria de Lourdes. HECK, 

José (Orgs.) Kant: liberdade e natureza. Florianópolis: UFSC, 2005, p. 263-264.  
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No entanto, foram a razão, a linguagem, a vontade, a liberdade e a 

consciência consideradas tradicionalmente como as características exclusivas de 

sujeitos humanos e de sua excelência. Como observado anteriormente, para a 

concepção jusnaturalista racionalista kantiana, por exemplo, os sujeitos humanos 

nascem e realizam o projeto de constituição da moralidade que, como diz Felipe, 

recebe o nome de humanidade. Os argumentos são os mesmos, tanto para 

participar da comunidade moral, como para serem considerados dignos de 

direitos: estes são os iguais; os humanos, por conta do valor de seu ser, não 

podem ser usados como meros meios para se alcançar quaisquer fins. Por ter 

posse da razão, domínio da linguagem e a autodeterminação da vontade se 

constitui a comunidade moral humana, em relação aos quais se tem pelo menos 

um dever, o de não os usar como meros meios para alcançar fins alheios. “Em 

outras palavras, a vontade de seres iguais não pode ser usada como força 

propulsora de ações que não se destinem a realizar seus fins.”265 

Felipe tece algumas reflexões sobre o consensualismo humano: 

Nesse sentido, ao definir que, por ser dotado de razão e de vontade livre, 
necessita um espaço para agir sem ser constrangido por interesses, 
necessidades, ou por quaisquer outros poderes heterônomos (mobiles) à 
sua vontade, o sujeito moral acaba por afirmar que somente a posse da 
razão, a liberdade e a vontade, associadas, tornam um ser vivo digno de 
consideração moral. O círculo se fecha. Seres autoproclamadores de sua 
racionalidade, liberdade e autonomia definem apenas a comunidade de 
seus pares como digna do dever de consideração e respeito. Para além 
dessa linha divisória, ficam todos os demais seres vivos, destituídos por 
vezes de razão, por outras, de vontade autônoma. Os não-iguais não são 
dignos de consideração moral.266 

 

Além da problemática do conteúdo (material), da validade (formal) e 

da factibilidade (operacionalidade), que se visou apresentar soluções, nesse 

momento aparece a questão de se deparar o humano frente a um Outro ainda 

mais distante da libertação. O Outro não-humano. No entanto, tão animal quanto 

qualquer humano, tão vivo e vulnerável, tão igual naquilo que o humano ético-

                                                
265 FELIPE, Sônia T. Redefinindo a comunidade moral, p. 264-265. 
266 FELIPE, Sônia T. Redefinindo a comunidade moral, p. 267. 
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criticamente preza como universal e obrigação de ser garantido a todos de sua 

espécie, mas que um individualismo autista267 esqueceu. 

Felipe apresenta as questões: 

Mas, que moralidade é essa que só reconhece deveres frente àqueles que 
lhe aparecem como semelhantes? Seria este o fim da razão: o de 
possibilitar apenas à comunidade dos que, por sua semelhança, podem 
ver-se espelhados uns nos outros, viver respeitados em sua 
especificidade? Perde o sujeito moral todo dever de respeito, assim que o 
outro lhe aparece numa configuração não-semelhante?268  

 

Pois bem, ao definir como moralmente iguais apenas os seres 

dotados de certas habilidades, tidas como qualificativas da autonomia da vontade, 

“[...] a filosofia moral tradicional oferece à violência os flancos desses mesmos 

sujeitos morais.” Permitindo que estes não sejam obrigados a reconhecer um 

dever moral de respeito e consideração, a não ser em relação a seus iguais em 

certas habilidades, legitima todo ato de violência praticado contra quaisquer 

sujeitos, quando esses não se encontram em condições de defender seus 

interesses, fazendo uso da razão, liberdade e linguagem.269  

O argumento de Sarlet e de sua corrente teórica à alternativa 

metafísica abstrata, para elevar a existência humana a um grau inerente aparece 

para suprir a própria incoerência na estrutura moral humana. Pois ao se basear 

somente nas características exaltadas aos humanos, como a autonomia, a razão, 

a capacidade de contratar ou usar de linguagem, em momentos que a pessoa 

humana perde essas características poderia ser justificável lhe espoliar e ferir os 

direitos decorrentes da sua Dignidade. A saída metafísica encerraria os 

questionamentos dos por quês da não consideração dos demais iguais. 

Ora, como Felipe aponta, caso os iguais sejam apenas os que 

possuem as mesmas habilidades morais humanas, e, se apenas em relação aos 

iguais se deve ter um dever moral de respeito e consideração, então se restringe 

                                                
267 Lembrando inevitavelmente do individualismo desencarnado da existência, apontado por 

Warat, que prescinde, sempre, a presença do outro para construir a identidade de cada 
indivíduo. “[...] um individualismo autista que formou a idéia de um sujeito autista de direito. [...] 
baseada em um individualismo proprietário-possessivo-manipulador, que se esqueceu do outro, 
que perdeu algo que se constrói com o outro, pela presença do outro na experiência.” Cf. 
WARAT, Luís Alberto. O ofício do mediador. Florianópolis: Habitus, 2001. v.1, p. 160. 

268 FELIPE, Sônia T. Redefinindo a comunidade moral, p. 267. 
269 FELIPE, Sônia T. Redefinindo a comunidade moral, p. 267. 
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severamente o âmbito da moralidade humana. Visto que “A maior parte dos 

nossos atos na vida cotidiana, é bom não se esquecer disso, afeta não apenas 

nossos iguais em posse de razão, linguagem e autonomia da vontade.”270 A 

reflexão segue: 

Se tivéssemos o dever de respeito somente para com seres dotados de 
dignidade, isto é, para com aqueles que, por serem iguais a nós, não 
devem ser usados, por nós, como engenhos, pontes, guindastes, 
trampolins, moeda de troca, mobiles, para que alcancemos mais rápida e 
eficientemente nossos próprios fins, então, o círculo de abrangência desse 
dever de respeito se fecha em torno de uma minoria de seres humanos, 
além de excluir a totalidade de outros seres capazes de, ao serem usados 
como meros meios, sofrer danos com nossas ações. 
Para manter a tese tradicional, há que se defender a tese de que só [não] 
se pode causar danos aos iguais, enquanto aos não-iguais tudo se pode 
fazer sem risco de lhes causar dano algum, pois seu valor é meramente 
utilitário, instrumental. Isso é o que fica estabelecido em relação aos seres 
destituídos da capacidade plena de razão, liberdade e linguagem, pelos 
sujeitos morais racionais, interessados em os explorar para obter mais-
valia.271 

 

Ressalta Felipe a diferenciação necessária de se fazer de indivíduos 

considerados como sujeitos ou agentes morais, e os indivíduos considerados 

incluídos na comunidade moral, no sentido esses podem fazer parte da 

comunidade moral, e de fato o fazem, quer tenham consciência disso ou não, 

quer sendo agente ou não. São esses os dois modos distintos retratados por ela: 

na condição de agente moral, quando está de posse plena daquelas 
habilidades; e de paciente moral, quando, mesmo não estando na plena 
posse daquelas habilidades, pode sofrer o impacto ou os danos resultados 
das ações de sujeitos morais. Em outras palavras, enquanto se exige a 
posse plena de capacidades morais para responsabilizar um sujeito pelo 
que ele faz a outro, não é possível exigir, daquele que se encontra 
vulnerável àquela ação, a posse plena das mesmas capacidades do sujeito 
moral, como condição para que este seja obrigado a respeitá-lo. Basta 
pensar nos bebês, nas crianças muito pequenas, nos adultos senis, nos 
deficientes, nos doentes com síndromes neurológicas degenerativas da 
consciência, razão e linguagem, e em todos os demais animais. Todos 
esses indivíduos não estão no grupo de sujeitos morais. Mas fazem parte 

                                                
270 FELIPE, Sônia T. Redefinindo a comunidade moral, p. 268. 
271 FELIPE, Sônia T. Redefinindo a comunidade moral, p. 268. 
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da comunidade moral, pelo simples fato de se encontrarem à mercê das 
ações daqueles sujeitos plenos de razão e de vontade.272 

 

Enquanto para Felipe um sujeito ou agente moral na comunidade 

moral pode ser definido como aquele que é responsabilizavel por seus atos e dos 

desdobramentos de suas ações sobre os interesses e perspectiva de vida de 

outros, o paciente moral é todo aquele que pode sofrer as conseqüências das 

ações de sujeitos ou agentes morais, ainda que não lhe possa causar mal algum, 

e ainda que não tenha a menor noção do mal que lhe está a ser causado. Com 

essa definição de paciente moral, diz a filosofa, depara-se com a necessidade de 

repensar o âmbito da comunidade moral humana, para além daquilo que 

tradicionalmente foi cultivado, pois ela se constitui de agentes e pacientes morais.  

Os agentes morais são indivíduos capazes, pela posse plena da razão, do 
domínio da linguagem e da liberdade da vontade, de, com suas decisões e 
ações, afetar irremediavelmente as condições de vida de outros, dos 
pacientes morais, ainda que esses não tenham igual poder. Ignorar isso é 
ignorar que ações de sujeitos morais plenos possam afetar negativamente 
os interesses de sujeitados morais, temporária – ou definitivamente – 
deficientes.”273 

 

O sentido da reflexão tomada neste momento é da Dignidade ser o 

delimitador do círculo de consideração moral. Estabelecendo os seres vivos não-

humanos como excluídos das considerações mesmo sendo alvo de suas ações, 

destarte são seus instrumentos, escravos. A discriminação especista, 

similarmente a discriminação racista, por exemplo, incute culturalmente essa 

escala de valores aos sujeitos humanos. Assim, diante da morte ou degradação 

de um animal ou de um negros, oriental, índio, etc., não se consideram as 

igualdades (corporalidade, vulnerabilidade), ora, muito menos sua a outridade 

(diferença). 

Ordenamentos pregam a igualdade entre os iguais, mas diversas 

vítimas ficam como que em ponto cego paradigmático perante os soberanos, ou 

mesmo em um ponto cegado, quando se vazam os olhos por conta de interesses 

de exploração e se permitem as incoerências no sistema. Agora resta às éticas-

                                                
272 FELIPE, Sônia T. Redefinindo a comunidade moral, p. 270-271. 
273 FELIPE, Sônia T. Redefinindo a comunidade moral, p. 272. 
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críticas apontar as vítimas, inseridas nas (micro e macro) estruturas de 

dominação e que muitas vezes não têm como se levantar contra o ataque à sua 

existência. 

 

4.2.1 Sujeito-de-uma-vida e o sentido do princípio do valor inerente da vida 

(Regan). 

 

Tom Regan274, após observar os argumentos tradicionalmente 

utilizados na filosofia para justificar a diferenciação no tratamento entre humanos 

e não-humanos275, propõe um princípio com o intuito de suprir as insuficiências 

argumentativas: o princípio do valor inerente da vida. Desejoso de reconhecer no 

estatuto moral humano que animais também devem, por um princípio de 

coerência, ser considerados sujeitos de direitos. Propõe o argumento que são 

sujeitos de direitos aqueles que possuem uma vida, ou seja são sujeitos-de-uma-

vida. Aqui a argumentação se assemelha muito a de Dussel e do fundamento 

valorativo da vida concreta de cada um dos sujeitos (para ele somente humanos). 

Regan propõe a categoria do sujeito-de-uma-vida, assim todo ser 

possuidor de vida, de forma não especista, tem direitos morais a serem 

protegidos. Conta Felipe que no livro The Case for Animal Rights, o autor traz 

seus argumentos para a proposição do respeito aos seres vivos sujeitos-de-uma-

vida, sejam eles humanos ou não-humanos, e eles devem possuir valor 

                                                
274 Filosofo, nascido em 28 de Novembro de 1938, em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos, é 

professor emérito de Filosofia, da Universidade da Carolina do Norte. Escrevendo principalmente 
acerca dos temas bioética e direitos dos animais; publicou, entre outros The Case for Animal 
Rights e Animal Rights and Human Obligations (organizado juntamente com Peter Singer). No 
Brasil, seu primeiro livro traduzido e publicado é Jaulas Vazias, o qual será utilizado em parte 
nessa dissertação. 

275 Para Regan os direitos que visam proteger as vidas humanas, os seus corpos e sua liberdade, 
estão incluídos no que se denomina direitos morais. Esses direitos morais estabelecem duas 
proibições: os outros não são moralmente livres para nos causar mal, tampouco para interferir 
na livre escolha de cada um. Observa que historicamente os filósofos vêm buscando 
argumentos a fim de justificar o porquê seres humanos são sujeitos de direitos morais. Sendo 
alguns destes postulados: 1.ª “Os seres humanos têm direitos porque são humanos.”; 2.ª “Os 
seres humanos têm direitos porque são pessoas.” 3.ª “Os seres humanos têm direitos porque 
são autoconscientes.” 4.ª “Os seres humanos têm direitos porque usam a fala.” 5.ª “Os seres 
humanos têm direitos porque vivem em uma comunidade moral.” 6.ª “Os seres humanos têm 
direitos porque têm almas.” 7.º “Deus nos deu esses direitos.”; em sua obra Jaulas vazias, p. 53-
58, refuta esses argumentos, como nessa dissertação também se fez por outras vias. 
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independente do valor dado por outrem. Para Regan este valor inerente é 

independente da aparência exterior ou configuração biológica do ser.276  

Ao falar de um princípio do valor inerente da vida (apresentando a 

categoria como oposta ao de valor instrumental) entende que, ao se reconhecer 

que animais-humanos com deficiências, ou com capacidade limitadas ou ainda 

totalmente incapazes, são agentes ou pacientes morais e/ou sujeitos de direitos, 

assim os animais também o devem ser por um princípio de coerência, mesmo não 

compartilhando da “razão humana”. Regan expõe: 

[...] o que nos acontece – seja aos nossos corpos, à nossa liberdade ou às 
nossas vidas – importa para nós, por que faz diferença quanto à qualidade 
e à duração das nossas vidas conforme experimentadas, essas são 
nossas semelhanças fundamentais.277 

 

Com a categoria do sujeito-de-uma-vida pode se estabelecer o 

critério que, para Regan, o ser que deve possuir direitos morais é o ser que 

possuir vida – independente de sua aparência ou atributos físico-psicológicos. E a 

inerência é essa impossibilidade de ou outro, instrumentalmente, atribuir um preço 

ou valor relacional àquela vida. Felipe aponta a inerência, este termo perigoso, 

por poder escorregar às teorias metafísicas, é uma proposta que se refere a 

condição de consideração dos sujeitos-de-uma-vida, humanos ou não-humanos, 

terem um valor independe de um valor dado por outrem (instrumental, ou seja, o 

valor é atribuído de maneira relativa - coisificada). A vida deve ser protegida 

independente da aparência exterior ou configuração biológica do ser.278 Inerência 

aqui tem um sentido oposto a instrumentalidade.  

O risco de se ampliar o círculo de consideração dos seres vivos a 

todos os sujeitos-de-uma-vida parece tão assustador de ser aceito quanto, talvez 

em um exercício imaginativo, fora a um proprietário de escravos negros, índios, 

de um arem; considerar igualmente e libertar seus objetos de exploração de 

trabalho, de sexo, etc. A tradição seguida a milênios naturaliza o escorrer do 

sangue pelas lâminas e do suor do animal, desde escrituras antigas até os 

                                                
276 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 

211. 
277 REGAN, Tom. Jaulas vazias: encarando o desafio dos direitos animais. Trad. de Regina 

Rheda. Rev. técn. Sônia T. Felipe e Rita Paixão. Porto Alegre: Lugano, 2006, p. 60. 
278 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 

211. 
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argumentos (ir)racionais modernos. Um “mito” (no entanto, não só Moderno, mas 

anterior) a ser analisado e desfeito. Implica em tomadas de teorias e atitudes 

muito mais complexas do que as anteriormente realizadas em defesa dos demais 

humanos libertados (ou ainda não libertados).  

 

4.3 PROBLEMÁTICA SOBRE A DIGNIDADE E DOS DDHH GARANTIDOS NA 

DECLARAÇÃO. 

 

A constituição dos chamados DDHH, postulados morais, são 

escritos na marcha histórica ocidental, após diversas revoluções, para intentar 

estabelecer segurança e boa co-existência humana no mundo. 

Aparece na Declaração a possibilidade de dizer, faticamente, 

intenta-se estabelecer de forma ampla a dignidade a todos os seres da família 

humana. Mas, na marcha histórica que antecede os atuais DDHH apresentados 

na Declaração (1948), consegue-se remontar primeiro a 1660, na Revolução 

Inglesa; depois à 1776, na Revolução Americana; terceiro à 1789, mais 

precisamente a 1791, quando ficou pronto o texto da constituinte da Revolução 

Francesa.279 Estas datas específicas se referem a momentos históricos onde 

grupos de indivíduos empreenderam, contra a estrutura dominante, movimentos 

políticos de revisão do estatuto moral.  

A última declaração, a Declaração foi escrita em um período 

histórico quando os humanos, da metade do século XX, após as guerras que se 

instalaram na Europa e em outros lugares do mundo, restavam assombrados pela 

condição a qual um ser humano poderia se torna (novamente) objeto de 

propriedade da vontade alheia, em Estados dominados por ideologias 

massificadoras. Experimentando, pois, o mal que outros humanos são capazes de 

cometer contra si, leva a (re)estabelecer os limites à liberdade de ação e de 

intervenção dos poderosos na vida de humanos em condições vulneráveis.280  

Agamben tenta demonstrar como a utilização do instituto do estado de exceção 

serve de ferramenta para sacar atualmente diversos desses direitos e garantias. 

                                                
279 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH. In: AUIAR, Odílio 

Alves. PINHEIRO, Celso de Moraes. FRANKLIN, Karen (Orgs.). Filosofia e direitos humanos. 
Fortaleza: UFC, 2006, p. 55. 

280 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 54-55. 
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Na Declaração, no preâmbulo, enfatiza-se a imperiosidade de 

recuperar a dignidade humana,  

[...] solapada pelos regimes de terror, e de promover-se o desenvolvimento 
de relações amistosas entre as nações. Para evitar o recurso à rebelião, à 
tirania e à opressão, os direitos dos seres humanos devem ser protegidos 
sob o império da lei.281 

 

Visou assim proteger, como assevera Felipe, nacional e 

internacionalmente os dois valores políticos considerados mais relevantes: justiça 

e paz, por meio da recepção e internalização de tais postulados às constituições 

dos Estados membros da Organização das Nações Unidas (ONU) e signatários 

da Declaração. Garantindo a todos os cidadãos, formalmente, a liberdade de 

falar, crer e viver a salvo de quaisquer limites impostos pela via do terror e 

totalitária.282  

“As promessas contidas no Preâmbulo objetivam garantir a liberdade 

dos indivíduos no seio da comunidade política [...]”, delineando o direito de 

receber proteção nacional e internacional contra ataques, ameaças, agressões e 

violência que os possam constranger, por compartilharem de vulnerabilidade.283 

Na Declaração, estas garantias foram estendidas aos membros da família 

humana. As liberdades protegem a “pessoa humana”, única sujeito-de-uma-vida 

considerada “inviolável” às ações de outras pessoas.284  

Como relatou a filósofa, em seu artigo revisional da Declaração, a 

compreensão da inviolabilidade da vida de um tipo de sujeito moral, leva 

facilmente a fomentar nesse a convicção de sua superioridade sobre toda e 

qualquer espécie de vida – menos sobre a de seus iguais – os quais ele está em 

par de igualdade.  

Associadas, as noções de superioridade dos seres dotados de razão, 
elitismo, e a inviolabilidade de sua pessoa, individualismo, tornando-se o 
eixo dos DDHH, antropocêntricos, racionalistas e machistas. Para um 
sujeito racional, é seu direito tudo fazer, como bem o quiser, com a única 

                                                
281 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 57. 
282 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 53. 
283 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 57. 
284 “O valor supremo e imutável é a existência de ‘uma pessoa’. Todo o resto é passageiro, cujo 

valor não passa de algo relativo que vai se modificando de acordo com as circunstâncias. Na 
elaboração e estudo da Declaração Universal dos Direitos Humanos sempre tive em mente faze-
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ressalva: a de não impedir que os que lhe são iguais tenham o mesmo 
direito.285 

 

Ora, como afirma Felipe, mais da metade dos trinta artigos da 

Declaração defendem o direito à liberdade, segundo Athayde e Ikeda: 

[...] garantia à vida privada e à liberdade individual, proibindo a arbitrária 
intervenção do poder do Estado. Engloba a liberdade espiritual tal como 
ideológica, religiosa, de expressão e acadêmica, abrangendo também o 
direito à segurança pessoal, à escolha de profissão e à propriedade.286 

 

Na Declaração pelo menos quatro classes de direitos podem ser 

identificadas: os civis (de estar livre do arbítrio de vontades particulares), políticos 

(de poder interagir socialmente e estabelecer leis), sociais (de ter acesso aos 

meios de produção e subsistência), e ambientais (de não ser ameaçado de 

extinção).287 Historicamente, estes direitos foram se sucedendo desde a 

Revolução Inglesa, de 1660, até a atualidade, levando estudiosos a considerar 

que pertencem a gerações distintas.288 O que Felipe nota é que, colocando nos 

artigos da Declaração esses preceitos desenvolvidos pelo humanismo, os 

redatores e idealizadores dela  

“[...] não foram capazes de estabelecer limites à liberdade dos proprietários 
frente à natureza animal e aos ecossistemas, igualmente vulneráveis à 
dilapidação dos poderosos, por serem considerados objetos de 
propriedade da espécie humana.”289 

 

Lembra que mesmo revestida de propósitos éticos humanistas 

universalistas, liberais e anti-chauvinistas, a Declaração nasce também  

[...] por pressões econômicas e interesses correlatos, diretamente 
relacionados com a urgência do mundo dominado pelo poder capitalista, 
em aprimorar seu próprio sistema jurídico trabalhista [...]290 

                                                                                                                                              
lo do ponto de vista de ‘um ser humano’”. ATHAYDE, Austregésilo de. IKEDA, Daisaku. Diálogo 
direitos humanos no século XXI. Trad. de Masato Ninomiya. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 95. 

285 ALVES, João Lopes. Direitos humanos. In: MOURÂO, José Augusto; CABRAL, Roque; ALVES, 
João Lopes. Ética: ciclo de conferências. Lisboa: Banco de Portugal, 1999. p. 82, apud FELIPE, 
Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 56. Cf. também, os Artigos XII 
e XXIX da Declaração. 

286 ATHAYDE, Austregésilo de. IKEDA, Daisaku. Diálogo direitos humanos no século XXI, p. 261. 
287 Cf. WAKS, ECCR, p. 136-138. 
288 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 69. 
289 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 54-55. 
290 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 61. 
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Isso para confrontar o regime comunista, o qual defende(ia) a 

igualdade econômica, de direitos proletários, da distribuição igualitária de bens, a 

abolição da propriedade privada dos meios de produção e o mercado competitivo, 

essas as propostas e bandeiras temidas pelo liberalismo capitalista cristão.291 

Destarte, mesmo quando a Europa e os Estados Unidos da América do Norte 

tendo passado por duas guerras dizimadoras, prepararam o texto da Declaração, 

não reconhecem, diz Felipe, o direito de “viver em paz, a salvo de atos de 

opressão, violência e terror”, em outras palavras, a salvo de atos biocidas, 

genocidas e ecocidas, a seres não-humanos: animais, plantas e ecossistemas.292  

Esta é uma limitação histórica e paradigmática – não somente 

teórica pois já fora possível encontrar Primatt em 1776, em The Duty of Mercy, as 

teorias defensoras da consideração aos seres não-humanos – mas é também 

uma limitação por conta da imperiosidade em manter em funcionamento as 

grandes corporações mundiais através da exploração de seres vulneráveis. Nos 

textos de Athayde e Ikeda, é compreensível de quem parte a pressão para que a 

Declaração fosse redigida: 

De acordo com o Artigo 62 da Carta das Nações Unidas, o Conselho 
Econômico e Social (...) foi incumbido de convocar uma conferência 
internacional para elaborar um projeto preliminar com o objetivo de 
assegurar o respeito aos direitos humanos. E de acordo com o Artigo 68, 
que regulamenta a instalação de uma comissão específica para tratar 
desse assunto, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 
deliberou a criação da Comissão dos Direitos Humanos em sua reunião de 
21 de junho de 1946.293 

 

Com a marca destes interesses econômicos, resultam alguns dos 

limites da Declaração, no que diz respeito, ao enfrentamento entre esses 

interesses e a efetiva proteção garantida à vida, de humanos e não-humanos. Em 

1948, diz Felipe, o texto da Declaração foi aprovado por 48 votos favoráveis, das 

delegações que representaram os países capitalistas. “Os oito países comunistas 

                                                
291 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 61. 
292 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 54. 
293 ATHAYDE, Austregésilo de. IKEDA, Daisaku. Diálogo direitos humanos no século XXI, p. 84 
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se abstiveram, numa espécie de aprovação tácita, o proclama Daisaku Ikeda.”294 

Destarte: 

O mundo acabava de assegurar a todos os homens, solenemente, na 
desenvoltura típica dos vencedores, a liberdade especista: só não podem 
ser usados, explorados, expropriados, apropriados, destituídos de 
liberdade e do ambiente natural, os seres da espécie humana. Para além 
da linha da espécie biológica tudo é permitido, desde que não represente 
ameaça àquela liberdade.295 

 

Assim, os proclamados humanismo e universalismo (cristianismo), 

permeados nos trinta artigos da Declaração, assevera Felipe, não foram capazes 

de alertar as pessoas, “[...] centradas em seus próprios interesses, para o risco de 

ignorar o valor inerente da vida de outras espécies, e para o fato de que a 

natureza não pode ser ilimitadamente apropriada pelo homem.” A reflexão 

perpassa pela característica da razão antropocêntrica em se concentrar na parte 

da “natureza humana” que só se interessa por aquilo que beneficia a si. Sendo 

essa a razão que prevaleceu na redação do texto universal dos direitos 

humanos.296  

Aponta Felipe para um senso de superioridade elitista nas palavras 

de Athayde e Ikeda: 

[...] Nas elevadas proposições contidas nos 29 e 30 que finalizam a 
Declaração, está registrada a convicção de que a nossa tarefa adquiriu o 
status de uma realização grandiosa e eternamente imutável.297 

 

Analisando a razão antropocêntrica, divinizada na expressão da 

eterna imutabilidade, aponta Felipe, que essa copia/substitui mecanismo do 

antigo direito natural (divino), utilizando-se desse para fornecer ao argumento 

uma autoridade inquestionável.  

A declaração inclui a paz e o meio ambiente saudável como direitos 
inalienáveis dos seres humanos, esquecendo-se de pensar que viver em 
paz num ambiente saudável é um direito inalienável de todos os seres que 
nascem e habitam conosco a superfície aérea, terrestre e aquática do 

                                                
294 ATHAYDE, Austregésilo de. IKEDA, Daisaku. Diálogo direitos humanos no século XXI, p. 130. 
295 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 64. 
296 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 63. 
297 ATHAYDE, Austregésilo de. IKEDA, Daisaku. Diálogo direitos humanos no século XXI, p. 135. 
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planeta. No mínimo, isso é o que lhes devemos, portanto, seu direito.298 
[grifa-se] 

 

Os DDHH, na formatação atual, continua a autora, enchem os 

humanos com a ficção de que a vida da espécie humana é o que há de mais 

valioso em todo universo,  

[...] pois somos os únicos sujeitos de uma vida dignos de consideração. 
Insistir nesse modelo de Declaração, sem enfrentar as contradições 
forjadas na pretensa concorrência de direitos de uma geração contra os de 
outra, está a levar-nos à ruína ecológica, ao biocídio, ao ecocídio e ao 
suicídio.299 

 

Não se faz mais necessária a ameaça nazista nem a stalinista, 

assevera Felipe, pois já preparou o grande campo de concentração no qual se 

confina todas as espécies vivas em âmbito global.  

Subtraímos delas os meios limpos de vida: água, ar, solo e alimentos não 
contaminados. Condenadas pela voracidade capitalista, que transforma 
todo tempo matéria viva em matéria morta, aprisionadas, as espécies vivas 
morrerão, seja afogadas pelo degelo da calota polar, seja queimadas 
vivas, como o foram os prisioneiros das câmaras de gás, considerados 
indignos da liberdade, objetos da vontade de um senhor possessivo, 
obsessivo.300 

 

Assim, na conformação atual dos DDHH orientados pela Declaração, 

“[...] a maximização do bem dos indivíduos e não da paz ambiental mundial que 

assegura sua sobrevivência parece prevalecer, numa espécie de utilitarismo 

hedonista embutido e velado num texto humanista-cristão.”  

                                                
298 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 66. 
299 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 74. 
300 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 74. Ainda cumpre 

trazer, mesmo que sabendo que nesse estudo o tema é por de mais enxuto, a reflexão da 
filósofa sobre algumas (de muitas outras) conseqüências da transformação de seres vivos em 
coisa morta para a utilização humana: “Quando Santa Catarina aparece como primeiro ou 
segundo abatedor de frangos e suínos para exportação no ranking brasileiro, os empresários 
ficam com os dólares, os produtores com os prejuízos da queda do valor da nossa moeda na 
compra da ração que é calculada em dólares, os habitantes das regiões que produzem e 
abatem esses bilhões de seres, com a contaminação do ar, da água de superfície, do lençol 
freático e do solo, destruindo assim as bases da vida para esta e para a geração futura, e os 
russos, árabes, e japoneses, com a carne, sem qualquer problema de administração do lixo e da 
contaminação que todo esse abate e dejetos representam. Não é possível encontrar uma só 
justificativa ética para uma prática econômica tão destrutiva quanto a da criação em massa de 
animais para abate.” Cf. FELIPE, Sônia T. Por uma questão de princípios, p. 37. 
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Parece que naquele momento histórico era preciso encorajar os 

seres humanos a pôr em movimento a megamáquina da transformação da 

natureza em mercadoria. Desta maneira, 

Não se falou, então, do dever humano de limitar a liberdade empresarial, 
nem da necessidade de se barrar os empreendimentos que ameaçassem 
fazer com a totalidade da vida humana, animal e ecossistêmica, o que os 
doze milhões de mortos haviam experimentado sob o regime nazista: o 
confinamento, sem ar puro para respirar, sem água portável para beber, 
sem os recursos de higiene, a escravização e destituição de sua condição 
natural de vida, a asfixia por gás venenoso.301 

 

E aqui se encontram os dois limites propostos por Dussel para este 

sistema desenvolvido por mais de cinco mil anos, e como capitalista no sistema 

dos quinhentos anos: o limite da destruição do meio ambiente e o da própria vida 

humana. 

Tanto capitalistas, como comunistas, reflete Felipe, sequer 

cogitaram propor que todas aquelas liberdades, concedidas aos cidadãos dos 

Estados-membros da ONU, fossem de algum modo limitadas pelo dever de 

preservar a paz mundial ambiental de outras formas de vida do planeta. Pelo 

contrário, explorar, expropriar e pilhar a natureza, a pretexto do desenvolvimento, 

do progresso, da aplicação da ciência, da necessidade de produzir bens de 

consumo em massa, para uma massa insaciável, foi definido como um direito 

humano fundamental. Por isso o planeta conheceu tanta poluição e degradação 

ambiental, tanto sofrimento animal (humano e não-humano) e ameaça de 

extinção de espécies sob o regime comunista, quanto sob o regime capitalista.  

Ambas as ideologias têm a mesma matriz cognitiva e moral, diz a 

filosofa: animais e ecossistemas, ou são ‘recursos naturais ilimitados’, 

disponibilizados por Deus aos homens, ou, matéria a ser apropriada e 

transformada pelo proletariado em benefício da humanidade.302 Os DDHH 

“relativos ao trabalho e às diversas atividades do homem na sociedade” não 

foram restringidos, aponta Felipe, em momento algum, ao dever humano de 

                                                
301 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 75. 
302 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 64. 
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interagir com justiça com a natureza. “O contratualismo não fala de justiça, a não 

ser entre igualmente capazes de fazer contratos.”303  

Nos DDHH proclamados não se incluiu o interesse de outros seres 

vivos, animais e ecossistemas, nem sua capacidade de sustentar a insaciedade 

dos negócios da espécie Homo sapiens, nem no modelo estatal de mercado, nem 

no de mercado livre, diz Felipe.  

Nesse sistema, a Dignidade, é o arcabouço teórico para muitos dos 

indivíduos (pertencentes do paradigma capitalista) constituírem sua meta padrão: 

acumular capital!  

Aqueles direitos têm sido usados como trunfos304, como atenuantes 

à força coercitiva requerida pelos direitos de sobrevivência.305  

Protegido, na Declaração, o direito humano individual à atividade 

laboral e empresarial, por exemplo, este mesmo direito atenua os direitos 

ambientais, coletivos.  

O indivíduo tem em mãos o trunfo (Dworkin) para apresentar no momento 
em que os direitos ambientais precisam ser atenuados para dar passagem 
à exploração produtivista e consumista da natureza.306 

 

Destarte, ansiosos por garantir seu próprio bem através da 

acumulação dos meios que parecem assegurar conforto, minimizar esforços e 

propiciar prazer, analisa Felipe, os humanos esqueceram dos custos, da 

externalidade de seus direitos. “Estão convencidos de que o custo de seu modo 

de vida é suficientemente coberto pelo preço pago por bens e serviços no ato da 

compra.” Para isto, reduz-se o teor dos DDHH a dos “direitos de um consumidor” 

que reivindica a inimputabilidade.  

                                                
303 “Cf. a teoria da justiça proposta por John Raws. Sobre seus limites, ver: FELIPE, Sônia T. 

RAW’s Legacy: A limited possibility of a non-speciesist enviromental justice. In: Ethic@: revista 
internacional de filosofia moral, v. 4, n. 5, jun. 2005, 25 p. (ISSN 1677-2954).” FELIPE, Sônia T. 
Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 64-65. 

304 A expressão em Ronald DWORKIN, Rights as Trumps. In: WALDRON, Jeremy (Ed.). Theories 
of rights. Oxford: Oxford University Press, 1984. p. 153-167, apud FELIPE, Sônia T. Alcance e 
limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 64-65. 

305 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 64-65. “Em 1998, 
mesmo passados seis anos da Eco-92, evento internacional do qual as mulheres de todas as 
partes do planeta participaram ativamente, e não mais como se fossem cadáveres em missa de 
corpo presente, as feministas italianas repetem o erro. Ambos os textos silenciam a urgência em 
se estabelecer limites ao poder, seja masculino ou feminino, ao direito de apropriação de 
quaisquer espécies vivas da natureza para obtenção de mais-valia.” FELIPE, Sônia T. Alcance e 
limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 62. 
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Na concepção da filosofa, cultiva-se assim um sentido racional dos 

DDHH, mas não se é nem um pouco razoável em considerar que o direito de viver 

em paz, num ambiente saudável, implica em conceder a paz à vida de 

ecossistemas e animais. “Sem a paz ambiental mundial, nossa paz (política) 

jamais será alcançada.”307 Destarte ocorre a transmissão de uma herança moral 

universalista,  

[...] sem fugir um milímetro sequer da tradição ética antropocêntrica 
iluminista. A convicção subjacente ao iluminismo é de que a razão sempre 
conduz o homem para o melhor lugar e o cerca de cuidados necessários 
para que suas ações sejam corretas, justas. A universalidade, lembra 
Bobbio, ‘não significa algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente 
acolhido pelo universo dos homens.’308 

 

No sistema liberalista, nem passa pela cabeça dos filósofos, afirma, 

a idéia de limitar a liberdade humana, de se começar a instituir não-direitos, por 

exemplo, o não-direito de afirmar que animais, plantas e ecossistemas possam 

ser adquiridos, apropriados, comprados, explorados para fins de negócios 

privados humanos. Ora, Felipe advoga que já se declaram cidades, formas de 

cultivo, paisagens e até mesmo edificações como patrimônio histórico, cultural, 

artístico da humanidade, no entanto “Precisamos ter coragem e dignidade para 

declarar animais e ecossistemas, ‘patrimônio biótico do planeta’. Vivemos no 

planeta Terra, e eles também. Mas, não somos seus donos.”309 

Reexaminando essas origens da Declaração pouco ou nunca 

comentadas no meio jurídico e filosófico dos DDHH, recorda-se que, sendo 

originada pela pressão de interesses econômicos, a Declaração permanece cativa 

desses. “Os demais direitos são fundados em princípios prima facie. Sob pressão, 

cedem passagem aos verdadeiros princípios, aos interesses econômicos de 

acumulação de mais-valia.”310 Viver em uma sociedade que compartilhe de um 

estatuto moral especista, permite que proprietários,  

[...] do alto da liberdade de produzir, comercializar, expropriar, escravizar, 
vender, ‘escravos’, ‘terras’, ‘animais’, que os direitos normativos e positivos 

                                                                                                                                              
306 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 68. 
307 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 76. 
308 Cf. ALVES, DDHH, p. 90, apud FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal 

dos DDHH, p. 77. 
309 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 67. 
310 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 70. 
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lhes concederam nos últimos duzentos anos, são contrários à ‘moralidade 

ecológica’, referida por Aldo Leopold.311 

 

Tanto a forma capitalista quanto a comunista de produção, 

compartilham o padrão econômico industrial fundamental. 

Esse padrão considera a natureza como um objeto a ser transformado pela 
máquina humana, não um sujeito vivo, paciente afetado pelas ações 
humanas predatórias inerentes aos negócios humanos no estágio atual do 
capitalismo.312 

 

Destas análises, aponta Felipe três formas de defesa dos direitos 

ambientais (fauna e flora, sujeitos-de-suas-vidas), as quais diz serem 

absolutamente confundidas, na política, na filosofia, no direito, na economia, na 

ética e que precisam ser identificadas:  

1.ª) o ambiente tem sido defendido como um direito a mais no leque dos 
direitos humanos anteriores; 2.ª) o ambiente tem sido defendido como um 
meio, um pré-requisito para que os demais direitos humanos sejam 
efetivamente respeitados; traduz-se pela reivindicação do direito ao meio 
ambiente; 3.ª) o direito tem sido defendido como do ambiente, um direito 
independente, nem adicional aos demais DDHH, nem instrumental para 
esses.313 

 

A terceira forma de defesa dos direitos ambientais é a acolhida por 

Felipe e aqui nesta dissertação. Acolhida para estabelecer o dever aos humanos 

de respeitar um direito que não é exclusivamente seu, ainda que seja sua a 

invenção da ficção dos estatutos morais, analogamente ao que se fez para 

estabelecer a proteção institucionalizada de certas liberdades. Argumenta a 

filósofa dizendo que 

[...] inventamos que temos direitos e decidimos que todos devem respeitar 
essa ficção. Defender que o ambiente tem direitos, segue o sentido 
inaugurado, no século XX, Elisée Reclus (1830-1905), o da ecologia 
profunda, conforme termo proposto por Arno Naess e Holmes Rolston III, a 
ética da terra, de Aldo Leopold, e Baird Callicott, a ética ambiental, de Tom 

                                                
311 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 72. 
312 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 72. 
313 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 71. 
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Regan e de James Sterba, e mesmo a defesa dos interesses de seres 
sensientes, elaborada por Peter Singer.314 

 

Ao considerar o bem da natureza ou o de um ser vivo como 

independente, sem o atrelar ao bem-estar da humanidade, implicaria 

necessariamente na restrição dos atuais direitos de propriedade, na limitação da 

liberdade de produção e, em muitos casos, assevera Felipe, na abolição do 

direito de consumir certas mercadorias. “Não há forma de respeitar a vida de 

animais e ecossistemas sem impor limites a essa aparente insaciedade e 

voracidade humanas.”315  

Abolir dos DDHH o direito de propriedade sobre os recursos 

naturais, minérios, paisagens, ecossistemas, animais e plantas, tem sido proposta 

descartada pelo modo de produção e consumo, na geração que vive 

intensamente a explosão tecnológica. “Conforme lembra João Lopes Alves, 

seguindo a liberdade de tudo fazer, na primeira versão dos DDHH, veio a de tudo 

querer ter, sem ‘restrições régias’, para ‘garantir a segurança’ material.”316 

Continua a argumentação crítica:  

Essa está bem garantida para alguns. A da sobrevivência de todos, já não 
está mais. A recusa em redefinir o âmbito da comunidade moral para 
incluir sujeitos historicamente excluídos da mesma, na nossa geração, é 
responsável pela catástrofe ecológica, que já se faz sentir [...]317 

 

Para se realizar uma profunda revisão da Declaração318, para Felipe  

é necessário analisar mais um dos limites da Declaração e da sua forma 

estabelecida dos DDHH – por conseguinte re-estipular o círculo dos dignos –, diz 

pois que exatamente por se dever o texto ao resultado de um amadurecimento 

que atravessa três séculos, existe uma incapacidade nela para dirimir os conflitos 

                                                
314 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 71-72. 
315 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 72. 
316 Cf. ALVES, DDHH, p. 83, apud FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal 

dos DDHH, p.74. 
317 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 74. 
318 Que a autora faz no final de um de seus artigos, reescrevendo os trinta artigos de acordo com 

sua paradigmática abolicionista, verificando, em cada um dos artigos, onde está o sujeito moral 
paciente, pleno dos direitos, que a autonomia de um sujeito moral agente deve sustentar, e, no 
reverso, esse sujeito moral agente pleno dos deveres, que tais direitos acarretam. Cf. FELIPE, 
Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 81-92. Seguem os artigos 
revisados por ela, a título de informação, no Anexo. 
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resultantes da concorrência de direitos estabelecidos num momento histórico, 

contra direitos estabelecidos noutro, dos direitos de diferentes gerações. 

Analisa Felipe que assim vai, por exemplo, o conflito entre os 

direitos civis e sociais. Embora sequer devessem ser pensados como 

independentes dos da sobrevivência (ambientais), os ignoram solenemente, diz, 

chegando até mesmo a concorrer poderosamente contra esses.  

O direito de explorar a madeira, de derrubar florestas, de plantar soja no 
lugar de florestas, de cultivar pastagens para o gado no lugar de florestas, 
de despejar milhões de metros cúbicos de dejetos de animais criados, para 
abate em confinamento completo, nos pastos onde outrora havia uma 
floresta, e o direito à atividade laboral, ao emprego, salário e rendas, 
concorrem contra o direito à ‘sobrevivência biológica” da própria espécie 
humana, além de matar outras espécies de vida. Mas, tal direito é tido 
pelos empresários do agronegócio e pelos consumidores da carne e seus 
derivados, como um direito civil, uma liberdade que lhes deve ser 
assegurada, para que não sofram o arbítrio de leis que contrariam seus 
interesses econômicos produtivistas e consumistas imediatos.319 Dar a um 
grupo de empresários a liberdade econômica que resulta na ameaça da 
paz ambiental mundial,320 é confundir direitos de primeira e segunda 
geração com direitos superiores aos de terceira e quarta geração.”321 

 

A Declaração e também a Constituição postulam o direito a um 

ambiente saudável e estabelecem o dever de preservar a natureza e a qualidade 

de vida, no entanto, essas não atribuem um valor estritamente deles, mas sim 

indiretamente como necessidade mediativa para a vida humana,  

                                                
319 Lembra ela do caso da plantação e comércio ilegal de soja no Rio Grande do Sul, “[...] cujo 

lobby levou à descriminalização da prática por parte do Poder Legislativo, no Brasil, exemplo 
típico do efeito atenuante dos DDHH de primeira geração, sobre DDHH de quarta geração que 
implicam em direitos do ambiente e da vida, para além dos interesses comerciais humanos 
presentes.” Cf. FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 70. 

320 Em nota de rodapé diz a autora: “Uso essa expressão para indicar o conceito de paz sobre o 
qual fundo minha reflexão no âmbito da justiça internacional. Na minha opinião, enquanto não 
permitirmos aos animais e aos ecossistemas viverem em paz, estaremos solapando as 
condições da paz mundial. Não há paz, enquanto bilhões de animais forem obrigados a viver de 
forma aterrorizada, pelo impacto das ações humanas sobre seu ambiente natural de vida. 
Somente a paz ambiental mundial poderá conceder ao ser humano o que ele mais almeja: 
tranqüilidade para expressar-se de forma criativa, em vez da forma produtivista à qual se 
autocondena nos tempos atuais.” De maneira semelhante pensava Primatt na vigésima sétima 
tese apontada pela autora: “O dever humano mais sagrado, relativamente aos animais, de não-
interferência quando esta representa uma malefício, equivale, na prática, ao dever de os deixar 
viver em paz.” FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de 
Humphry Primatt. p. 225. 

321 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 70. 
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[...] para assegurar a posição tradicional na qual a vida de uma pessoa 
humana foi elevada à categoria de ‘única’ razão pela qual se deve cuidar 
do restante da natureza. Não há deveres diretos para com a natureza.322 

 

Assim, “[...] argumentar em favor da preservação da natureza, pela 

via dos deveres humanos indiretos, alegar que algo deve ser respeitado por ter 

utilidade para os humanos, deixa-nos moralmente imobilizados [...]” pois  

Sempre há um humano a justificar como necessária sua atividade 
predatória, para seu sustento, para a oferta de empregos, para suprir a 
demanda do mercado, etc. Os desejos de sua atividade são acumulados e 
deixados de presente à geração futura. Essa tem sido a concepção de 
justiça para com as gerações seguintes, acalentada em nosso tempo.323 

  

Com esses argumentos Felipe propõe a defesa do ambiente 

saudável feita com o argumento dos deveres direitos, tratando os humanos de 

reconhecer o valor da limpeza do ar, da água e do solo como um bem a ser 

preservado por seu próprio valor, sem delimitação de espécie. 

Seria incoerente declarar legítima a obtenção dos meios de vida através de 
técnicas que matam as fontes mesmas desses meios. Se a ética deve 
fundar-se em princípios racionais, não pode cultivar tamanha 
incoerência.324  

 

Essa aparenta ser uma faceta ‘mito encobridor’ da Modernidade (e 

prévio – decorrente de outras civilizações) a qual Dussel e os pós-modernos 

tratam, a irracionalidade justificada. Trabalhar para desmascarar esse mito libertar 

as vítimas tem um papel fundamental para a formação, postula-se aqui, de uma 

transmodernidade. Admitir responsavelmente o dever-viver de todos os seres 

vivos e estender, por decorrência o critério material universal de verdade prática e 

teórica a todas as formas de vida parece um desafio. Se é um desafio, a 

Libertação Animal, não o é maior do que o proposto pela Ética da Libertação de 

Dussel, frente o sistema hegemônico excludente contemporâneo. As propostas 

de Felipe exigem compromissos semelhantes ao do filósofo da libertação, no 

entanto em um ponto não abordado por aquela teoria. 

                                                
322 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 78-79. 
323 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 79. 
324 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 79. 
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Em título de finalização seu reexame da Declaração e dos DDHH, 

postula Felipe que é  

chegado o tempo de encarar o fim do direito de tudo fazer em nome de 
uma dignidade humana que vilipendia a natureza, os animais e todos os 
humanos destituídos dos meios que fazem mover o processo predatório, 
levado a efeito da megamáquina predatória produtivista e consumista. 
Que ao ser humano seja atribuída a responsabilidade pela preservação 
das condições da vida no planeta, devendo ocupar-se disso, e não apenas 
de seu próprio bem-estar.325 

 
Conclui assim Felipe que a paz, nesse sentido, há de ser constituída 

também para outras espécies vivas, para finalmente o ser humano expandir o 

círculo da moralidade para além das fronteiras da espécie Homo sapiens.  

Os caminhos de defesa ética, moral, política e jurídica dos animais são 
tortuosos, porque a moralidade vigente, milenar, não admite reconsiderar 
privilégios, quando esses favorecem uma classe seleta de humanos.326  

 

Destarte, o que se pode intentar, após essa breve pesquisa 

dissertativa, observando os argumentos da teoria anti-especista e da Ética da 

Libertação, é propor um princípio da Dignidade que reconsidere o círculo de 

consideração moral dos humanos. Amplie o círculo de consideração. 

Aqui pode se fazer, congregando as características anteriormente 

analisadas e escolhidas para de ética de conteúdo, é não mais restringir a Ética 

da Libertação somente aos humanos. A responsabilidade é de constituir uma 

ética da vida, sem fronteiras, na qual o ser, vivo, sujeito-de-uma-vida, deve ser 

considerado em sua existência própria, não como propriedade de outro.  

Dussel enunciou o seu critério material universal da verdade assim: 

Aquele que atua humanamente sempre e necessariamente tem como 
conteúdo de seu ato alguma mediação para a produção ou 
desenvolvimento auto-sustentável da vida de cada sujeito humano numa 
comunidade de vida, como cumprimento material das necessidades de sua 
corporalidade cultural (a primeira de todas o desejo do outro sujeito 
humano), tendo por referência última toda a humanidade.327 

 

                                                
325 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 80-81. 
326 FELIPE, Sônia T. Fundamentação ética dos direitos animais. O legado de Humphry Primatt. p. 

210. 
327 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 134. 
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No entanto esse critério não congrega todos os seres afetados pelas 

ações, excluindo do critério seres com as mesmas características humanas sem 

um argumento expresso. Cabe reescrever-lo, para assim poder seguir adiante nas 

considerações. Uma proposta de critério que congregue a visão igualitária não-

especista, ou seja, biocêntrica – centrada na vida independente da aparência – 

pode ser enunciado, a título de proposta, assim: Aquele que atua centrado na vida 

sempre e necessariamente tem como conteúdo de seu ato alguma mediação para 

a produção ou desenvolvimento auto-sustentável de cada sujeito-de-uma-vida em 

sua comunidade específica de vida, como cumprimento material das 

necessidades de sua corporalidade cultura (a primeira de todas o desejo do outro 

sujeito humano) e de paz no seu habitat natural (a viverem os demais sujeitos 

vivos sem as perturbações humanas e de acordo com seus próprios interesses), 

tendo por referência última todo ecossistema planetário. 

Esse enunciado segue os moldes do de Dussel, mas atenta ao 

respeito entre as espécies vivas no planeta. Permitindo que os demais seres 

possam, com suas características fisiológicas e sensíveis, não serem totalmente 

perturbados pelos humanos. 

Agora, com um critério material universal da verdade biocêntrica, 

pode-se inclusive constituir um dever-ser, o princípio da dignidade que estabelece 

o círculo de consideração ética dos humanos, abrangendo todos os sujeitos de 

uma vida, esse é um princípio da dignidade do sujeito-de-uma-vida, informando a 

abrangência toda norma, ato, microfísica estrutural, instituição ou sistema de 

eticidade, a partir do critério do sujeito-de-uma-vida, enunciado da seguinte forma: 

A cada sujeito-de-uma-vida é garantida sua consideração pela comunidade moral 

humana e por cada indivíduo humano, os quais devem (como obrigação) produzir, 

reproduzir e desenvolver auto-responsável a vida concreta de cada sujeito vivo, 

numa comunidade global de vida; para os humanos, a partir de uma “vida boa” 

cultural e histórica que se compartilha pulsional e solidariamente; enquanto para 

os não-humanos a partir da vida no seu habitat natural e em condição de viver em 

paz; tendo como referência última todo o ecossistema planetário. 

Finalmente, com essa proposta de redefinição do âmbito de 

abrangência da eticidade humana, inscrita na Ética da Libertação (biocêntrica), se 

compartilha também de todos os seus seis momentos de realização.  
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A dignidade do sujeito-de-uma-vida se conforma aí como o 

delimitador da consideração moral dos humanos, perante todos os seres vivos, 

por compartilharem pulsionalmente necessidades básicas iguais ou semelhantes 

e também desejos característicos a cada formatação. Inapreensíveis, como 

qualquer outridade inalcançável e misteriosa. Uma dignidade fundada em um 

critério material de manutenção e reprodução da vida boa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

O que é a dignidade da pessoa humana? 

 

 

 

Se esta é a pergunta que ecoa, a questão já se constitui no sentido 

de descobrir a essência de algo. Como sujeitos limitados no mundo, não cabe 

investir em uma resposta do que é dignidade da pessoa humana em si. Não se 

parte de um mundo metafísico, de um plano ideal, de uma parcela do DNA, para 

assim outorgar ao humano uma excelência; para a admitir a gestão do planeta, 

para realizar a obra divina, para se apropriar de vidas mais fracas ou menos 

preparadas, para acumular bens etc. Não, este não é o caminho argumentativo 

que se empreendeu. 

A fórmula mais acertada, que se poderia fazer mediante uma 

disciplina filosófica ou hermenêutica seria: Que sentido se deseja dar à 

Dignidade? Ou melhor: o que se quer dizer, quando se diz que o ser humano ou 

alguém é digno? Parece ser uma pergunta mais modesta, mais adequada desde 

o giro lingüístico. Não tendo haver com verdades eternas ou algo assim, mas com 

humanos assumindo a responsabilidade por suas pre-tensões, ações e ficções 

com os demais terráqueos. 

Para essa pesquisa, então, precisou ser estudado no primeiro 

capítulo a obra de Sarlet, pois esta é a obra mais completa sobre o tema no 

Brasil. Com esse autor se pretendeu analisar como os juristas e pensadores 

compõem a Dignidade. Ele compôs seu entendimento sobre o princípio 

principalmente com Häberle, Kant e algumas pitadas de Habermas para poder 

apresentar um caráter democrático, mesmo assim, com ressalvas à culturalidade, 

que poderia escorregar para o desenvolvimento de ideologias como a nazista, do 

século passado. 
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Destarte, de seus estudos Sarlet propôs um conceito jurídico para a 

Dignidade. Recordando, é ela uma: 

[...] qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além 
de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 
seres humanos.328 

 

Termos como degradante, desumano ou condições mínimas para 

uma vida saudável para Sarlet são preenchidos são formais, não sendo pré-

estabelecido por um critério material universal da verdade prática e teórica. Por 

exemplo, segundo ele o Estado (mediante o Ministério da Saúde) deveria dizer o 

que é uma vida saudável. Assim, paradoxalmente adota a inerência da Dignidade 

de Kant, mas assume uma postura hegeliana dizendo que o Estado é que dita o 

sentido da norma.  

Ficou um vazio de sentido. Principalmente quando, no capítulo dois 

se estudam as reviravoltas na filosofia da linguagem e o desenvolvimento da 

teoria crítica, com Warat, Streck, Habermas. Daí os argumentos metafísicos não 

mais encontram respaldo. Ora, o apelo a teoria apriorística formal de Kant 

felizmente já fora analisada ao ponto de observar seus argumentos fortes e 

fracos. O aspecto apriorístico, é fraco, formal, faz parte do Real e esse, como 

apontado por Rosa, é impossível de se alcançar.329 De suas análises Sarlet 

                                                
328 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 

de 1988, p. 60. 
329 “Os princípios surgem da impossibilidade de dizer o todo. Miranda Coutinho resgata a visão de 

princípio (do latim, principium) como sendo o início, origem, causa, gênese, entendido com 
motivo conceitual sobre o qual se funda, por metonímia, a cadeia de significantes na Teoria 
Geral do Direito e do Processo Penal, podendo estar positivado (na lei) ou não [...]. 
Aproximando-se (mais ainda) de Lacan, pode-se dizer que a causalidade dos princípios é da 
ordem do Real, eis que inexistem condições de enunciação de alguma relação de causalidade 
clássica (causa e efeito), mas o encontro com o impossível, com a falta: ‘Todos sabem que, para 
estruturar corretamente um saber, é preciso renunciar à questão das origens.’ Logo, os 
princípios estão na beira do Real de Lacan – aquilo que não cessa de não se escrever -, sendo, 
assim, impossível de ser dito no todo, circunstância também apontada por Saussure com a 
arbitrariedade do signo. Na origem está um mito, dado que é impossível dizer, apontar, de fato, 
como tudo começou. Atribui-se um princípio para dar conta da largada de significantes. A 
essência da essência da linguagem é da ordem do impossível; não se tem acesso, 



 
 

 

132 

propõe, para um entendimento jurídico do postulado, quatro dimensões da 

Dignidade: a ontológica; a pessoal; a cultural relativa; e a defensiva e prestacional 

do Estado.  

Quando, ainda no capítulo dois são pesquisadas algumas teorias da 

extensa obra de Agamben. O recorte necessário, mas somente desse a 

problemática pareceu aumentar exponencialmente, pois com seu toque-da-morte 

pós-moderno se empenhou na análise do instituto do estado de exceção, que é 

utilizado como manobra para a biopolítica (ou tanatopolítica). Categorias como de 

homo sacer, bando, poder soberano, vida nua são redesenhadas pelo filósofo 

político italiano e esse constata a condição de campo de concentração a qual se 

está inserida a sociedade mundial por conta da possibilidade de suspensão de 

ordenamentos jurídicos por esse instituto (neles próprios inseridos). A exceção é 

a regra e a ordem é paira como um castelo encantado flutuando no céu. A ficção 

jurídica construída mas facilmente desintegrada pelo seu botão vermelho de 

suspensão, diga-se, auto-destruição.  

Nesse ponto mesmo o positivismo jurídico e a Dignidade – princípio 

formal – podem ser encarados como reféns da potência soberana, quando na 

ambigüidade lingüística se consegue o deslocar significante no sentido que, na 

maior parte das vezes, o soberano deseja. Destarte, com o pós-moderno não se 

encontra muita esperança – o cenário está constituído e sem alternativas. 

Restou buscar outros autores. Rosa com Bloch, primeiro, assim se 

canalizou novamente o estudo para rumos utópicos necessários e exigência de 

libertação das vítimas do sistema. Rumou-se então para as teorias libertárias 

fundadas na vida: daí com Dussel, no terceiro capítulo; e Felipe, no quarto. 

Como Dussel já possui um arcabouço teórico e uma coletânea de 

escritos muito vasta, os recortes foram necessário, inclusive se utilizando de 

consultas aos textos de Wolkmer e Ludwig.  

A teoria dusseliana tem uma visão peculiar da Modernidade, como 

observado, nega o ‘mito irracional’, violento, sobre outridade, vitimário; e subsume 

a racionalidade desenvolvida nesse período, o que a diferencia da teoria pós-

moderna, a qual somente aponta o lado obscuro da força Moderna. Com isso 

                                                                                                                                              
definitivamente, salvo pela transcendência Metafísica e/ou Imaginária.” Cf. ROSA, Alexandre 
Morais da. Decisão penal, p. 111-112. 
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essa teoria crítico-libertária, por diferenciação, pretende desenvolver um projeto 

de transmodernidade. Essa se utilizando da Ética da Libertação, estudada 

também, e que se caracteriza por ter como base o princípio-libertação, admitindo 

que todo sistema gera vítimas (Hinkelammert) e por isso deve se pré-ocupar da 

inclusão crítica dessas. Assim a Ética divide-se em seis momentos, três de 

afirmação da vida e três de crítica aos seus próprios efeitos.  

Destarte, utilizando-se dessa estrutura desenvolvida por Dussel 

para conformar uma ética da vida é que se envida esforços para re-significar o 

postulado da Dignidade. Com o critério material universal da verdade330 se propôs 

enunciar um princípio da Dignidade fundado nesses caracteres, para assim 

laborar com um conteúdo material no princípio da cadeia de significantes, visando 

diminuir ambigüidade lingüística característica da condição filosófica atual e ainda 

buscar ferramentas para se libertar dos discursos tanatopolíticos da potência 

soberana. 

A proposta de enunciado de um princípio da Dignidade também se 

assemelha à do princípio material universal da ética de Dussel, pois afirma a 

obrigação, em cada ação dos sujeitos humanos, de cuidar do dever-viver de cada 

membro em comunidade. Com isso a proposta de um enunciado da Dignidade 

tendo como sol nascente a Ética da Libertação se fez: A cada ser humano é 

garantido sua consideração pela comunidade moral e por cada indivíduo humano, 

os quais devem (como obrigação) produzir, reproduzir e desenvolver auto-

responsável a vida concreta de cada sujeito vivo, numa comunidade global de 

vida; a partir de uma “vida boa” cultural e histórica que se compartilha pulsional e 

solidariamente, em condição de viver em paz; tendo como referência última todo 

ecossistema planetário. 

Na visão tradicionalista humanocêntrica essa dissertação poderia se 

encerrar após essas considerações, de uma Dignidade com base em novos e 

concretos argumentos, a problemática das tragédias planetárias têm outros 

fundamentos além do da não consideração da vida concreta dos humanos. Essa 

problemática é geralmente deixada de lado pois é a base da produção mundial. A 

                                                
330 “Aquele que atua humanamente sempre e necessariamente tem como conteúdo de seu ato 

alguma mediação para a produção ou desenvolvimento auto-sustentável da vida de cada sujeito 
humano numa comunidade de vida, como cumprimento material das necessidades de sua 
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matéria-prima, o objeto-vivo não-humano transformado em mercadoria para gerar 

mais-valia aos empresários. Esse é um ponto não tocado pela ética-humana pois 

representa uma mudança radical na consideração clássica das demais vítimas do 

sistema. E esse ponto se fez imperioso de analisar aqui. Senão seria como falar 

de uma Ética da Libertação, fundada na vida concreta e boa, em um período de 

escravatura negra, sem comentar sobre as atrocidades que se realizam a esses 

sujeitos acorrentados estruturalmente. 

Uma intenção de trazer até essa dissertação o tema da libertação 

animal é colocar em atenção pontos não considerados ou mesmo considerados 

in-significantes no sistema-mundo atual, na grande problemática geralmente 

apresentada pela mídia, pelos mega-filmes ou mesmo pelas filosofias em voga, 

os quais pregam o cuidado com as possibilidades das grandes catástrofes 

mundiais, do esgotamento do planeta, da miséria e pobreza na espécie humana – 

mas sempre como um referencial para a vida humana, como se o universo 

girasse em torno da vida humana – como se a grande narrativa cósmica fosse a 

existência humana. 

No entanto, os detalhes são esquecidos, parece mais fácil 

atualmente aceitar que o capitalismo é hegemônico e que mantém uma 

megamáquina de transformação da vida em coisa morta; tecer narrativas acerca 

da destruição em massa, do que tratar de tópicos detalhados como o de repensar 

do modo de produção, as formas de exploração e expropriação camuflados na 

cultura. Destarte, o que se precisa, e o que se intentou falar no capítulo quatro, 

principalmente com Felipe, é de constituir a utopia. Constituir novas coordenadas 

para a sobrevivência planetária, das próximas gerações – e quando se fala de 

próximas gerações não são somente gerações humanas, mas de quaisquer seres 

vivos os quais a sua vida lhes foi dada e lhes pertence para passar adiante. 

Seguir um caminho humanocêntrico é ser demais reducionista, por 

mais que esse termo já pareça desgastado. Essa é a utopia que se vê obrigado a 

imaginar, pois os modelos anteriores já estão espanados. 

O cuidado e o acolhimento na esfera de dos direitos e deveres 

humanos para com toda forma de vida, a ampliação do círculo ético, é a escolha 

                                                                                                                                              
corporalidade cultural (a primeira de todas o desejo do outro sujeito humano), tendo por 
referência última toda a humanidade.” Cf. DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, p. 134. 
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que se há de fazer no dia-a-dia. A conformação reducionista do circulo de sujeitos 

considerados pelo estatuto moral humano é antropocêntrica. A conseqüência 

dessa consideração dos atos dos sujeitos humanos somente perante seus iguais 

chegou a um ponto de esgotamento do sistema que cada vez mais faz questionar 

sua coerência. As teses que desejam a ampliação do círculo de consideração 

moral dos humanos para todos os seres vivos já são postuladas de longa data – 

infelizmente aqui não se pode fazer uma revisão desses textos antigos – mas 

somente agora, quando a máquina parece começar a demonstrar sinais de 

falência é que se consegue ouvir o grito das vítimas. 

Felipe também possui uma longa carreira e uma grande quantidade 

de escritos sobre o tema, pois bem, o recorte também foi necessário para poder 

dar conta da pesquisa. Um sentimento de incompletude se alarga no peito, 

seguido da necessidade de continuar adiante as pesquisas, o que se fará, caso 

se consiga. Retomando, analisada a categoria de discriminação social chamada, 

por Ryder, de especismo, pesquisou-se a historicidade dos DDHH e da 

Declaração, chegando-se, após a filósofa, a conclusão de que os interesses 

mercadológicos, tanto na constituição desses direitos e garantias, como na sua 

efetivação posterior foram e são manipulados pelos interesses egoístas 

biopolíticos. Assim, tratar de um tema como a Libertação Animal, permitir aos 

demais seres vivos do planeta que vivam em paz, significa ter que reformular um 

sistema que lucra com a morte e transformação destes (considerados inferiores e 

desde o início da socialização dos humanos representados como objetos, 

instrumentos). 

A proposta de uma ética coerente deve seguir o caminho de postular 

direitos e garantias semelhantes aos seres com necessidades semelhantes, essa 

é a proposta de Felipe e que aqui se aduz. Com essas analises não somente os 

humanos deve ser cuidados, acolhidos, amados em sua diferença, mas também 

todos os seres que, independente de suas escolhas, ganharam uma vida 

específica para cultivar. Os indígenas massacrados na América (do Norte e 

Latina), os judeus exterminados na segunda guerra mundial e os animais 

confinados desde nascença e predestinados ao assassinato, são todos abates de 

vidas, de existências em um mundo de morte para interesses acessórios, ou por 

mais-valia ou pela hegemonia étnica.  
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A construção de uma dignidade para todos os sujeitos-de-uma-vida 

(Regan) parece ser a utopia necessária para se constituir um mundo 

transmoderno. É necessário um novo-abolicionismo (ou neo-abolicionismo), 

semelhante ao movimento de abolição da escravatura humana, o qual mexeu 

com toda estrutura social histórica e vitimizadora. Este novo-abolicionismo envida 

seus esforços no sentido de acabar com a exploração humana sobre todos os 

animais. O enunciado do princípio (neo-abolicionista) se reafirma nesta 

consideração final, após redefinir o critério material da verdade dusseliano para 

um foco biocêntrico331:  A cada sujeito-de-uma-vida é garantida sua consideração 

pela comunidade moral humana e por cada indivíduo humano, os quais devem 

(como obrigação) produzir, reproduzir e desenvolver auto-responsável a vida 

concreta de cada sujeito vivo, numa comunidade global de vida; para os 

humanos, a partir de uma “vida boa” cultural e histórica que se compartilha 

pulsional e solidariamente; enquanto para os não-humanos a partir da vida no seu 

habitat e em condição de viver em paz; tendo como referência última todo o 

ecossistema planetário. 

Adentrando no sol poente desta dissertação se acredita ter cumprido 

os objetivos formais propostos na introdução, do objetivo geral, que fora visitar os 

argumentos doutrinários do postulado da Dignidade, inserido na Constituição e na 

doutrina (primeiro capítulo) e questionando esse perante algumas teorias 

jurídicas, políticas e filosóficas; da mesma forma os objetivos específicos de (a) 

observar a (in)coerência argumentativa epistemológica e (in)validade do 

postulado perante a (nova) teoria crítica do direito (segundo capítulo); (b) testar os 

argumentos (dimensões) da Dignidade com função de assegurar a ordem 

humanista estabelecida em face da teoria biopolítica (segundo capítulo ainda); (c) 

entrelaçar o segurança desejada ao postulado da Dignidade com o auxílio do 

princípio ético material universal da Ética da Libertação (terceiro capítulo); (d) 

traçar-se alguns limites do postulado frente a teoria anti-especista; e por fim, 

                                                
331 Aquele que atua centrado na vida sempre e necessariamente tem como conteúdo de seu ato 

alguma mediação para a produção ou desenvolvimento auto-sustentável de cada sujeito-de-
uma-vida em sua comunidade específica de vida, como cumprimento material das necessidades 
de sua corporalidade cultura (a primeira de todas o desejo do outro sujeito humano) e de paz no 
seu habitat natural (a viverem os demais sujeitos vivos sem as perturbações humanas e de 
acordo com seus próprios interesses), tendo por referência última todo ecossistema planetário. 
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apresentar uma proposta de novo enunciado para o princípio revisionado pelas 

teorias antecedentes (quarto capítulo). 

Das hipóteses, destarte, todas foram confirmadas positivamente: (a) 

pois o princípio da Dignidade na doutrina brasileira e internacional resta 

fundamentado por argumentos contraditórios e alimentado por um senso comum 

teórico com insuficiências epistêmicas; (b) a alternativa 

consensualista/contratualista (positivista) não assegura politicamente os 

destinatários do postulado pois o poder soberano pode manipular o significante 

das normas assim como pode invocar o estado de exceção, inserido 

paradoxalmente no ordenamento jurídico; (c) a resistência à dominação por conta 

da linguagem a se propor é o de uma ética de conteúdo, no caso a da Ética da 

Libertação, fundada em um critério material universal da verdade (pré-

ontológicos), em seu princípio-libertação e com estruturada em seis momentos, 

para nos três últimos inserir as vítimas do próprio sistema; e por fim (d) além dos 

problemas epistêmicos, o princípio abriga a discriminação especista 

humanocêntrica, delimitando o círculo de consideração somente aos seres da 

espécie humana; o que levou a imperiosidade de propor um princípio da 

dignidade do sujeito-de-uma-vida. 

O postulado da Dignidade carrega a poética para enobrecer quem a 

veste. O discurso filosófico racional exige coerência nos argumentos.  Para 

continuar como princípio delimitador do âmbito dos dignos, acredita-se, somente é 

razoável caso sirva como imperativo normativo que afirme e proteja todos os 

seres vivos ou considere igualmente todos os interesses semelhantes. A ficção da 

dignidade é abstraída pelos humanos e conforma seu círculo de consideração e 

de relacionamento com o Outro. Sua materialização e ampliação significa a 

possibilidade de co-existência coerente e pacífica com os outros, até hoje, 

excluídos. 
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ANEXO 

 

Esta é uma proposta de reformulação dos artigos da Declaração apresentadas 

por Felipe, com base na teoria não-especista. Considera no estatuto humano os 

agentes e os pacientes morais:  

 

Artigo I: “Todos os seres sensíveis, conscientes e inteligentes, cujo nascimento os 

constitui livres, são iguais em sua vulnerabilidade, e a dignidade de sua condição 

de indivíduos estabelece seu direito de viver em paz. Os humanos, por serem 

dotados de razão, além de sensibilidade. Inteligência e consciência, devem agir 

em relação aos demais seres vivos com espírito de fraternidade”332 

 

Artigo II: “Todo ser vivo tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, de acordo com sua natureza específica, sem 

discriminação alguma por conta de sua nacionalidade, raça, sexo, religião, 

ideologia ou sua espécie biológica ou das habilidades inerentes a ela. Não será 

praticada nenhuma discriminação contra indivíduos de qualquer espécie, fundada 

na condição política, jurídica ou no lugar que o país ocupa no âmbito dos 

interesses políticos, econômicos e ecológicos internacionais.”333 

 

Artigo III: “Todo ser que nasce tem o direito à vida e à liberdade, indissociáveis de 

sua integridade física e psíquica.”334 

 

Artigo IV: “Nenhum ser vivo será mantido em escravidão ou servidão; a 

escravização e o tráfico de seres vivos serão proibidos em cada uma de suas 

formas, até sua completa abolição.”335 

 

Artigo V: “Nenhum ser senciente, humano ou não-humano será, psíquica e 

fisicamente submetido pelo ser humano à tortura, a tratamento ou castigo cruel, 

violento e degradante.”336 

                                                
332 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 81. 
333 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 82. 
334 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 83. 
335 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 83. 
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Artigo VI: “Todos os seres vulneráveis à violência, animais e ecossistemas, têm o 

direito de ser reconhecidos como pessoas perante a lei, não restringindo-se mais 

esse direito apenas aos seres humanos.”337 

 

Artigo VII: “Todos os seres vivos são iguais perante a lei e têm direito, sem 

qualquer discriminação, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção 

contra qualquer ato discriminador que viole a presente declaração e contra 

qualquer incitamento a tal discriminação.”338 

 

Artigo VIII: “Todo ser vivo tem direito a receber dos tribunais nacionais 

competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais 

que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.”339 

 

Artigo IX: “Nenhum ser humano, animal ou planta será arbitrariamente privado de 

sua liberdade, de seu ambiente natural, dos meios de subsistência, seqüestrado 

ou enviado para fora de seu território.” 340  

 

Artigo X: “Todo ser vivo tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública 

audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus 

direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação de ameaça contra a 

vida ou a paz que pese contra ele.”341 

 

Artigo XI: “Todo indivíduo, humano ou não-humano, acusado de um ato delituoso 

ou danoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade 

tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe 

tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém 

pode ser culpado por ação ou omissão que não constitua delito perante o direito 

                                                                                                                                              
336 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 83. 
337 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 83. 
338 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 83. 
339 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 84. 
340 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 84. 
341 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 84. 
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nacional ou internacional no momento do ato, não podendo ser imposta mais forte 

do aquela prevista em lei para o delito.”342 

 

Artigo XII: “Nenhum indivíduo será sujeito à interferência em sua vida específica e 

na de seus pares, à invasão de privacidade em sua correspondência, em seu lar 

ou habitação natural, nem a ataques à sua honra e reputação. Todos têm direito à 

proteção da lei contra tais interferências ou ataques.”343 

 

Artigo XIII: “Todo indivíduo, humano e não-humano, tem o direito à liberdade de 

mover-se para prover-se, nas fronteiras de seu território político e/ou ecológico. 

Tendo em vista a liberdade de mover-se para prover-se, e sem colocar em risco a 

sua própria vida e integridade biopsíquica, ou a de outros, todo indivíduo tem 

direito de deixar seu território e a ele regressar.344 

 

Artigo XIV: “Todo indivíduo, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de 

gozar asilo em outro território, a menos que tal perseguição seja resultado de 

ações que ameaçam a vida e a integridade de outros seres vulneráveis.”345 

 

Artigo XV: “Humanos, plantas e ecossistemas têm direito a uma nacionalidade 

política e ecológica, ninguém podendo ser arbitrariamente privado de seu vínculo 

ecológico e, no caso de humanos, do direito de requerer transferência do mesmo 

a outro país.”346 

 

Artigo XVI: “Todos os indivíduos maduros, sem restrição de raça, nacionalidade, 

religião ou espécie biológica, têm o direito de reprodução, livre de quaisquer 

formas de coação ou constrangimento sexual, asseguradas as condições de vida 

digna para os mesmos, seus descendentes e os que os cercam.”347 

 

                                                
342 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 85. 
343 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 85. 
344 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 85. 
345 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 86. 
346 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 86. 
347 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 86. 
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Artigo XVII: “Se a propriedade é, ao mesmo tempo, condição de liberdade 

individual humana e da convivência pacífica entre diferentes espécies de vida, 

nenhuma forma de propriedade pode ser assegurada por lei, caso viole o direito à 

vida e à integridade de indivíduos humanos e de outras espécies vivas.”348 

 

Artigo XVIII: “A liberdade de crença e de expressão não inclui a de promover ódio, 

hostilidade ou crueldade contra quaisquer indivíduos, grupos, nações, raças ou 

espécies. Nenhuma liberdade de crença e culto que apregoe a extinção de 

quaisquer formas de vida será protegida pela lei.”349 

 

Artigo XIX: “A liberdade de opinião e de expressão são interferências e a de 

buscar e transmitir informações e idéias por meios independentes não inclui o 

direito de expressão e veiculação de idéias e propostas discriminadoras, violentas 

e preconceituosas.”350 

 

Artigo XX: “Todo ser vivo dotado de consciência tem direito à liberdade para 

interagir com seus pares com vistas à preservação pacífica de sua forma de vida. 

Ninguém pode ser constrangido a interagir social e ambientalmente, nem privado 

da forma de interação necessário ao seu bem-estar específico.”351 

 

Artigo XXI: “Os direitos políticos atribuídos à vontade do povo não incluem a 

liberdade de apropriação de bens naturais ambientais, nem a subtração de 

animais de seu ambiente natural, a não ser nos casos necessários a assegurar 

sua integridade biologia e sobrevivência.”352 

 

Artigo XXII: “Todo indivíduo vivo, como membro da comunidade moral e social 

humana, na condição de agente e paciente, tem direito à segurança social e à 

realização, pelo esforço nacional e cooperação internacional, e de acordo com os 

recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais, culturais e ecológicos 

                                                
348 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 86-87. 
349 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 87. 
350 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 87. 
351 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 87. 
352 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 88. 
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indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de seu caráter 

específico.”353 

 

Artigo XXIII: “O direito humano ao trabalho, à livre escolha do emprego, a 

condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra desemprego será 

assegurado, não implicando esses direitos na liberdade de expropriação da vida 

de indivíduos de outras espécies que compõe a comunidade ecológica mais 

ampla na qual a atividade humana produtiva se realiza. O trabalho deve ser 

remunerado e forma justa e satisfatória e protegido por outros mecanismos 

sociais, para assegurar a todos os membros da família uma existência compatível 

com a dignidade, não devendo essa ser garantida às custas da dignidade de 

quaisquer outros indivíduos. A organização e associação para proteção desses 

interesses será garantida por lei.”354 

 

Artigo XXIV: “O repouso e lazer, a limitação das horas de trabalho e férias 

periódicas e remuneradas, são direitos do trabalhador, não devendo abster-se 

essas garantias às expensas do bem-estar de outros seres, membros da 

comunidade ecológica.”355 

 

Artigo XXV: “O bem-estar representado pela alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos preventivos e serviços sociais indispensáveis é direito vital de 

qualquer indivíduo, bem como o direito de receber ajuda, assistência e proteção 

em caso de perda daqueles bens em circunstâncias fora de seu controle. A 

maternidade e infância têm direito a cuidados e assistência especiais, com vistas 

a garantir a preservação de todas as formas de vida, não devendo ser praticadas 

quaisquer formas de discriminação social ou específica.”356 

 

Artigo XXVI: “Todo ser humano tem direito à instrução gratuita pelo menos nos 

graus elementares e fundamentais, obrigatórios. A instrução técnico-

profissionalizante será acessível a todos, e a superior baseada no mérito. Os três 

                                                
353 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 88. 
354 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 89. 
355 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 89. 
356 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 90. 
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níveis devem fornecer a compreensão do ser humano como membro da 

comunidade ecológica, sem discriminação territorial, política ou religiosa, com 

vistas à promoção da convivência pacífica entre todas as espécies de vida e a 

responsabilidade de todos os seres humanos pela preservação da diversidade 

biótica. Nessa perspectiva, os pais têm o direito de escolher o gênero de instrução 

que será ministrado a seus filhos.”357 

 

Artigo XXVII: “A vida cultural da comunidade humana, a fruição das artes e a 

participação no progresso científico em seus resultados, não podem ser 

fomentados às custas do bem-estar de outros seres vivos. Nenhuma espécie viva 

pode ser registrada como propriedade científica, industrial, intelectual de 

quaisquer indivíduos, empresas ou instituições nacionais ou internacionais.”358 

 

Artigo XXVIII: “Todo indivíduo vivo tem direito a uma ordem ecológica 

internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente 

Declaração possam ser plenamente realizados.”359 

 

Artigo XXIX: “Todo ser humano tem deveres para com a comunidade ecológica na 

qual o livre e pleno desenvolvimento de sua liberdade é possível. No exercício de 

seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações 

determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 

reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e satisfazer às 

justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar ecológico de uma 

sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese 

alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos éticos e princípios das 

Nações Unidas.”360 

 

Artigo XXX: “Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada 

como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de 

                                                
357 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 90-91. 
358 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 91. 
359 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 91. 
360 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 92. 
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exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de 

quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.”361 

                                                
361 FELIPE, Sônia T. Alcance e limites da Declaração Universal dos DDHH, p. 92. 


