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“Todo o progresso na civilização pelos quais o homem se 

educa, têm como fim que os conhecimentos e habilidades 

adquiridos sirvam para o uso no mundo, mas no mundo o 

objeto mais importante ao qual o homem pode aplicá-lo é 

o ser humano, porque ele é o seu próprio fim último. – 

Conhecer o ser humano segundo a sua espécie é, pois, 

como um ser terreno dotado de razão, merece ser 

chamado particularmente de conhecimento de mundo, 

mesmo que só constitua uma parcela das criaturas 

terrenas”. (KANT, Immanuel. Anthr., III 119). 

 

“Alle Fortschritte in der Kultur, wodurch der Mensch seine 

Schule macht, haben das Ziel, diese erworbenen 

Kenntnisse und Geschicklichkeinten zum Gebrauch für die 

Welt anzuwenden; aber das wichtigste Gegenstand in 

derselben, auf den er jene verwenden kann, ist der 

Mensch: weil er sein eigener letzter Zweg ist. – Ihn also 

seiner Spezies nach als mint Vernunft begabtes Erdwesen 

zu erkennen, verdient besonderes Weltkenntnis genannt 

zu werdwn, ob er gleich nur einen Teil der Erdgeschöpf 

ausmacht”. (KANT, Immanuel. Anthr., III 119). 
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A presente tese defende a posição de que a ideia da dignidade da pessoa 

humana circunscrita na teoria moral kantiana está essencialmente ligada ao conceito 

de valor, na qual ambas se encontram imbricadas. Assim, seria um equívoco 

destituir a percepção de valor presente na teoria kantiana sobre este tema. Para 

realizar tal objetivo, partiremos de uma análise minuciosa da segunda seção da sua 

obra A fundamentação da metafísica dos costumes (1785). Embora o tema proposto 

seja apresentado por Kant em sua vasta bibliografia, é na Fundamentação que este 

conceito adquire uma importância fulcral, pois tem como princípio uma das fórmulas 

do imperativo categórico, a saber, a fórmula da humanidade. Nestes termos, o 

desenvolvimento do argumento kantiano vislumbra encontrar uma nova direção 

acerca do que é de fato ser “digno”, ou seja, um tipo de “fio condutor” o qual nos 

possibilite ajuizar as nossas ações morais. Todavia, para que seja possível entender 

a relevância do pensamento kantiano sobre a dignidade, apresentaremos 

inicialmente uma contextualização conceitual e os seus diversos significados em três 

diferentes períodos históricos, elencando os principais representantes teóricos de 

cada período cujo alcance conceitual, por ser variado, proporcionou o surgimento de 

posições antagônicas, outras nem tanto, pois estas serviram de base para o 

constructo conceitual kantiano. Ainda sob esta perspectiva, apresentaremos a crítica 

contemporânea em relação ao posicionamento histórico-conceitual em que Kant 
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protagoniza, bem como a sua contribuição indiscutível na história da filosofia 

moderna sobre a ideia da dignidade da pessoa humana. Dado que, seria um erro 

crasso debruçar-se sobre este tema sem aludir o esforço kantiano em propor a 

dignidade como um dos conceitos principais da moralidade. Por fim, analisaremos 

os desdobramentos da relação íntima entre a dignidade humana e a moralidade no 

mundo contemporâneo, diferenciando conceitos estruturantes, a exemplo: 

Autonomia, pessoa, humanidade, esclarecimento, liberdade entre outros.     

 

Palavras-chave: Dignidade, Pessoa, Humanidade, Autonomia, Liberdade, Valor, 
Moralidade. 
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The current thesis defends the position that the idea of human dignity 

circumscribed in Kantian moral theory is essentially linked to the concept of value, in 

which both are intertwined. Thus, it would be a mistake to dismiss the perception of 

value present in the Kantian theory on this topic. To achieve this objective, we will 

start with a detailed analysis of the second section of his work The foundation of the 

metaphysics of customs (1785). Although the proposed theme is presented by Kant 

in his vast bibliography, it is in the Groundwork that this concept acquires a central 

importance, since it has as its principle one of the formulas of the categorical 

imperative, namely, the formula of humanity. In these terms, the development of the 

Kantian argument envisages finding a new direction about what it is in fact to be 

“dignified”, that is, a type of “conducting thread” which allows us to judge our moral 

actions. However, in order to understand the relevance of Kantian thought on dignity, 

we will initially present a conceptual contextualization and its different meanings in 

three different historical periods, listing the main theoretical representatives of each 

period whose conceptual scope, being varied, provided the emergence of 

antagonistic positions, others not so much, as these served as the basis for the 

Kantian conceptual construct. Still from this perspective, we will present the 

contemporary criticism in relation to the historical-conceptual position in which Kant 

plays, as well as his indisputable contribution in the history of modern philosophy on 

the idea of the dignity of the human person. Given that, it would be a blunder to dwell 

on this topic without alluding to the Kantian effort to propose dignity as one of the 
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main concepts of morality. Finally, we will analyze the unfolding of the intimate 

relationship between human dignity and morality in the contemporary world, 

differentiating structuring concepts, for example: Autonomy, person, humanity, 

enlightenment, freedom among others. 

 

Key-Words: Dignity, Person, Humanity, Autonomy, Freedom, Value, Morality 
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No que tange ao texto original em língua alemã, no qual se buscou a 

exposição mais fiel acerca do conceito de dignidade [Würde], seguirei o texto da 

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten disposta em Kants Gesammelte Schriften – 

Königlich Preussischen Akademie der Wissenschften na edição atualizada 

Grundlegung zu Metaphysik der Sitten. Mit einer Einleitung Herausgegeben von 

Bernard Kraft und Dieter Schönecker. Hamburg: Meiner, 1999.  Os demais textos, de 

Kant, bem como de seus comentadores (especialmente em língua inglesa), serão 

todos devidamente citados e referenciados em nota de rodapé e ao final nas 

Referências Bibliográficas.    
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INTRODUÇÃO 
 

O conceito de dignidade humana1 (Menschenwürde) é uma das temáticas 

mais debatidas em diversas áreas do conhecimento. Seja na política, no direito ou 

na teologia2, ela toma contornos de acordo com a respectiva área em que possa ser 

empregada. Não obstante, a DgH é um dos conceitos centrais da filosofia e, em 

especial, no âmbito do pensamento filosófico/moral-político, cuja intensão centra-se 

na justificação dos seus princípios e/ou na busca de uma aplicação objetiva no meio 

comum (meio social). Todavia, o debate sobre o tema (em seus diversos empregos), 

vem cada vez mais ocupando o centro das principais discussões ao assumir 

características determinantes quanto à própria estrutura humana ou até mesmo, 

aquilo que confere ao homem a sua representatividade primordial, seja na ordem 

ontológica ou na garantia de direitos inalienáveis. Sendo requisitada 

frequentemente, o conceito de DgH se tornou um marco legitimador da existência 

humana. Porém, sobressai aqui uma questão inicial e igualmente fundamental: 

podemos definir com exatidão o que é dignidade humana? Segundo o verbete do 

Dicionário Langenscheidt Großwörtebuch: Deutsch als Fremdsprache (2015), o 

conceito de dignidade possui o seguinte significado: “Um valor interno (intrínseco) 

que você tem como ser humano e que outras pessoas devem respeitar [...] A 

dignidade humana é considerada inviolável [...] A dignidade humana é um valor 

absoluto”3. Embora seja uma definição descritiva e preliminar, ela traduz o que 

culturalmente (no Ocidente) entendemos por este conceito. A ideia de que a 

humanidade possui um valor absoluto (absolut Wert), abre espaço para 

compreendê-la à luz de outras características fundamentais, a saber: como algo 

necessário (notwendig), incondicional (unbedingt), inviolável (unantastbar) e 

inegociável (nicht verhandelbar). Sob esta alínea, a DgH tornou-se o fundamento 

moderno/contemporâneo das teorias jurídicas-políticas sobre o conceito de 

 
1 Doravante abreviada como DgH. 
2 Uma das principais referências de cunho jurídico e político é a Declaração Universal dos direitos 
Humanos (1948). Neste document é possível observar a profunda preocupação em estabelecer 
equidade de direitos entre os membros do gênero humano, buscando legitimar e justificar a DH como 
algo que deve ser preservado, reconhecido e compartilhado universalmente. No âmbito teológico, a 
DgH assume um caráter peculiar. Segundo Tomás de Aquino (1225-1274), um dos mais 
proeminentes autores medievais, a concepção da DgH tem origem e justificação divina. O seu ponto 
de partida está em afirmar que Deus ao conceber ao homem o “dom” da racionalidade, lhe permitiu 
discernir pautado em leis naturais universais, proporcionando um status elevado que difere de todas 
as outras criaturas por Ele originadas. 
3 Languenscheidt Großwörtebuch: Deutsch als Fremdsprache (2015). p. 1275. 
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humanidade e as suas implicações legais, bem como nas problemáticas 

relacionadas à filosofia moral e à bioética, quando se trata de justificar ou aplicar 

princípios, buscando fundamentar filosoficamente certos direitos e determinados 

deveres morais constituídos a partir da natureza racional humana4.  

 No âmbito da filosofia com a qual se busca uma compreensão robusta 

sobre a DgH, frequentemente recorre-se à filosofia prática de Kant, por ser uma das 

referências modernas mais relevantes no que se refere à concepção deste conceito. 

Assim, fica claro que Kant desempenhou um papel histórico e teórico irrevogável ao 

enfatizar que o conceito de dignidade possui em sua estrutura conceitual um valor 

absoluto (intrínseco) inerente à natureza humana. Neste sentido, qualquer tentativa 

de violação de sua validade, seja conceitual (filosófica) ou de ordem jurídica 

(representada pela jurisprudência), não pode limitar-se a interpretações restritas, do 

contrário, seria dispensável à estrutura tanto conceitual quanto normativa que 

compõe o seu fundamento histórico e teórico. Se de um lado a DgH confere ao 

homem características distintivas em relação ao resto da natureza devido a certas 

capacidades e predisposições que ele possui, por exemplo, a capacidade de 

autodeterminar-se, tomar consciência de si a partir de preceitos práticos universais 

ancorados em sua natureza racional, por outro lado, como pode parecer à primeira 

vista, a DgH não é um conceito tão evidente e de fácil compreensão. Contudo, a 

defesa que ela possui como ponto fundamental o conceito de valor em sua estrutura, 

a saber: absoluto, intrínseco e incondicional, ampara-se em uma visão cujo conceito 

de valor é entendido como algo não relacional, ou seja, o homem, por possuir a 

capacidade prática mediante sua faculdade racional, adquire um status que o coloca 

acima dos demais seres da natureza por ser capaz de agir segundo a representação 

de máximas5 práticas universais autoimpostas. Podemos traduzir essa concepção a 

partir do imperativo categórico (IC) descrita na sua obra Fundamentação da 

 
4 O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos humanos (1948), da Organização das 
Nações Unidas (ONU), por exemplo, declara: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos”. A Constituição da República Alemã (Grundgesetz – 1949) proclama: “A dignidade do 
homem é intocável. Protegê-la e respeitá-la é o dever de todo o poder público”.  
5 Uma máxima é um princípio subjetivo da ação, que representa uma regra não apenas para uma 

única ação, mas para as várias ações de uma pessoa. A máxima “contém a regra prática que 
determina a razão do sujeito (frequentemente de acordo com suas inclinações ou ignorância, e é, 

dessa forma, o princípio básico segundo o qual o sujeito age”. (Cf. HORN; MIETH; SCARANO. 

Immanuel Kant Grundlegung zu Metaphysik der Sitten:Kommentar von Christoph Horn, Corinna Mieth 
und Nico Scarano. 2015. p. 319). 
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metafísica dos costumes (1785)6, em que se destaca: “age apenas segundo a 

máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei 

universal” (GMS, 421, 5)7. Quanto à ideia de humanidade detentora de valor 

absoluto (intrínseco), pressuposta na universalização prática, observemos a 

segunda formulação do imperativo categórico (a fórmula da humanidade): “Age de 

tal maneira que tomes a humanidade, tanto na tua pessoa, quanto na pessoa de 

qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca meramente como meio” 

(GMS, 429, 30)8. 

As duas citações acima trazem à tona a complexidade que o conceito de 

DgH apresenta, bem como a necessidade prática que todo ser racional possui de 

agir segundo princípios, obedecendo a nenhuma lei a não ser aquela que ele dá a si 

mesmo. Eis o peso do conteúdo moral no qual a DgH se fundamenta, ou seja, tanto 

a DgH quanto o conceito de valor desempenham um papel fundamental na ética 

kantiana. Portanto, defendemos aqui a tese de que a dignidade (Würde) e valor 

(Wert) são conceitos indispensáveis ao pensamento kantiano, em especial o último 

conceito, dado que a concepção de uma norma categórica, isto é, de uma norma 

moral, indica a existência de um valor inerente ao ser humano, logo o conceito de 

valor não pode desempenhar um papel secundário na filosofia kantiana. Uma vez 

que Kant é aclamado como uma referência definitiva na modernidade quanto ao 

conceito de DgH e a sua fundamentação necessária em relação ao conceito de 

valor, então, podemos naturalmente pressupor a existência preambular sobre esse 

conceito com o qual Kant o considerou teórica e historicamente.   

No curso da história humana, em especial, na concepção romana dignitas 

enunciada por Cícero (paradigma arcaico)9, a DgH toma um significado referente à 

vida pública, isto é, a uma pluralidade de aspectos da vida social. Sob essa mesma 

compreensão, destaca-se a capacidade que o homem, a partir da sua racionalidade, 

possa transcender a rudeza que lhe é imposta pela natureza em questões referentes 

ao agir e pensar. Aqui, torna-se claro que a DgH não é inerente à pessoa (como 

afirma Kant), mas é conferida mediante a uma condição, posição ou função 

desempenhada no interior da vida social e política, destacando a indissociabilidade 

 
6 Grundlegung zu Metaphysik der Sitten, doravante GMS. 
7 “handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, das sie ein allgemeines 
Gesetz werde”. 
8 “Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person als der Person eines jeden anderen, 
jederzeit zugleich als zweck, niemals bloß als Mittel brauchest”.  
9 Podemos encontrar o argumento ciceroniano sobre a DH na sua obra “Dos deveres” (De officiis). 
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da noção dos conceitos de utilidade e honestidade. Porém, Cícero amplia sua visão 

dando origem ao paradigma tradicional da DgH, enfatizando novas características 

(dessa vez comuns à filosofia kantiana) depreendidas de certas capacidades com as 

quais, caracterizam o homem em sua condição mais básica: ser livre, autônomo e 

capaz de manifestar a consciência de si. Essa concepção é endossada pela 

Renascença através de Giovanni Pico della Mirandola e a sua obra “Discurso sobre 

a dignidade do homem” (1496). Nessa obra, Pico nos chama a atenção para a real 

dimensão da DgH que, segundo o autor, é pressuposta a partir da articulação de 

três níveis de inteligibilidade, ou seja, i) é uma questão de racionalidade; ii) de 

liberdade e, por fim, iii) uma questão de ser. Dito de outro modo é por meio da razão 

e do seu poder questionador que o homem se torna capaz de discernir, tomando 

consciência da sua dimensão de ser livre, tornando-se artífice de si mesmo10. 

Entretanto, por mais que a concepção piquiana ressalte a capacidade racional 

humana como pré-requisito antropológico de ser livre e autônomo, ela ainda está 

imersa em traços teológicos com os quais, na visão moderna kantiana, são 

insuficientes para sustentar o conceito de DgH, pois Kant assegura que esse 

conceito é inteiramente pressuposto na capacidade humana de auto legislar-se, sem 

que nenhuma entidade heterônoma conceba ao homem tal característica 

constitutiva. Porém, seria um equívoco não mencionar aportes históricos tão 

relevantes à construção histórica e conceitual da DgH, mesmo que o pensamento de 

Pico não tenha influenciado objetivamente a doutrina kantiana sobre o tema, ela sem 

dúvidas cumpriu o seu papel histórico e teórico do imaginário renascentista sobre a 

nova forma de ver o homem em sua singularidade pensante. 

Diante do exposto, o presente trabalho encontra-se dividido em três 

capítulos. O primeiro capítulo intitulado “Uma reconstrução histórica e conceitual da 

dignidade humana e a consciência de si”, visa introduzir a problemática do conceito 

de DH sob uma perspectiva histórica a partir de uma apresentação em três 

paradigmas11. O primeiro paradigma (arcaico) aborda a perspectiva ciceroniana da 

dignitas romana e as suas peculiaridades. O segundo paradigma menciona a 

extensão da acepção romana, dando origem a visão Tradicional que defende nas 

entrelinhas, um determinado status elevando do homem em relação ao resto da 

 
10 MIRANDOLA. Giovanni della Mirandola. Discurso sobre a dignidade do homem. Edições 70. (p. 
53).  
11 É atribuída a Oliver Sensen em sua obra “Kant on Human Dignity (Berlin/Boston: De Gruyter 
Verlang, 2011), a divisão histórica/conceitual da DH em paradigmas.  
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natureza e, por fim, a perspectiva Contemporânea com a qual a defesa que a DgH 

possui em seu fundamento um valor e que as suas qualidades (absoluto, intrínseco, 

incondicional) sejam ancoradas numa compreensão ontológica de homem, sendo 

esse argumento inteiramente kantiano. Outro ponto abordado refere-se à destinação 

natural do homem à racionalidade e, por conseguinte, ao reconhecer-se enquanto 

ser dotado de tal natureza, o que possibilita por meio do esclarecimento (Aufklärung) 

a tomada da consciência de si.    

O segundo capítulo: “O conceito de valor (Wert) e dignidade humana 

(Menschwürde) na teoria moral kantiana”, apresenta os principais argumentos com 

que Kant sustenta a tese da DgH na qualidade de um valor absoluto (intrínseco), 

pressupondo que toda ação moral deva necessariamente conter um valor submetido 

ao princípio supremo da moralidade, ou seja, à lei moral, cuja representação é o 

imperativo categórico. A noção que “coisa alguma tem outro valor senão aquele que 

a lei determina para ela” (GMS, 436, 1), reside no fato que toda legislação que 

determina um valor, contém em si uma dignidade, ou seja, um valor incondicional, 

sem equivalente, pela qual todo ser racional necessariamente deva proceder. Aqui 

subjaz o conceito de autonomia como o fundamento tanto da DgH quanto de toda a 

natureza racional (GMS, 436, 5). Nesse mesmo capítulo, apresentamos a leitura 

revisionista de Oliver Sensen sobre o conceito de DgH ao esboço kantiano.  

Para Sensen, a grande questão abordada é se os seres humanos devem ser 

respeitados simplesmente porque têm dignidade ou têm dignidade pelo simples fato 

de ser respeitados?12 Esse questionamento abre caminho para uma leitura não 

apenas sobre o que Kant enuncia como DgH, mas também questiona a estrutura 

conceitual da moralidade, pondo em xeque se o valor realmente é um conceito 

fundamental e constitutivo do pensamento moral kantiano. À primeira vista, ele 

parece ser o único autor que até agora propôs uma revisão teórica quanto a DgH, 

mas há anos que a literatura filosófica kantiana vem sendo frequentemente 

interpretada de forma periférica em relação à leitura tradicional (uma interpretação 

mais fidedigna dos originais)13, porém, outros têm uma abordagem construtivista14, e 

 
12 SENSEN, Oliver. Kant on Human Dignity (Berlin/Boston: De Gruyter Verlang, 2011). p. 2. 
13 Para citar apenas alguns exemplos: Allen Wood, Dieter Schönecker, Beck, Allison, detre outros. 
14 Para citar apenas alguns exemplos: John Rawls, Christine Korsgaard, Barbara Herman, dentre 
outros. Rosen com uma visão cética no seu texto Dignidade: sua história e significado, nos chama 
atenção para a posição “preconceituosa” de Schopenhauer, em que ressalta a expressão “dignidade 
do homem” conforme fundamentada por Kant, veio a se tornar um exemplo a ser seguido por todos 
os “moralistas confusos e frívolos” que, ao tomar tal expressão como algo indispensável, 
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ainda consideram, por exemplo, os conceitos de valor e DgH como sendo pontos 

cruciais da teoria moral de Kant. Alguns expõem a DgH dentro do ponto de vista 

contemporâneo como um simples apelo, depreendida de noções vagas ou meros 

slogans, tendo o seu alcance teórico nulo e, por isso, tornando-se um conceito 

inútil15. Ora, é notável que a contemporaneidade busque ascender outras 

“preocupações” mais urgentes de caráter pragmático, salvo algumas exceções, a 

saber, o argumento que busca a essência daquilo que chamamos de humanidade, 

sem que esta seja demasiadamente desacreditada.  

O terceiro e último capítulo: “O conceito kantiano de dignidade humana e os 

seus desdobramentos na contemporaneidade”, se dispõe a apresentar o alcance 

teórico e conceitual da DgH pressuposta na teoria moral kantiana na 

contemporaneidade, com vistas a esclarecer inicialmente como Kant constitui, em 

linhas gerais, a sua ideia do Direito Constitucional à guisa de compreendermos a 

maneira pela qual se estruturaram as principais Cartas Constitucionais16 com a qual 

o conceito de DgH passa a ser o ponto nefrálgico. O tom com que tais Cartas foram 

redigidas traz consigo consequências históricas que nos fizeram pensar o quanto o 

dever para com a humanidade deveria ser estabelecido, referenciado em Direitos 

universais inerentes a todos os seres humanos. Com as duas Grandes Guerras 

Mundiais e as atrocidades cometidas, pensar sobre a efetividade do conceito de 

DgH, se tornou uma necessidade legitima do gênero humano na qualidade de uma 

resposta imediata às consequências desastrosas protagonizadas durante os 

conflitos. Porém, ao buscar legitimação por meio da incorporação ao ordenamento 

jurídico dos Direitos Humanos17, esse conceito foi conduzido a variadas 

 
sorrateiramente escondiam a ausência de uma base moral detentora de um significado. Ainda sob 
essa perspectiva Rosen indaga: “Schopenhauer estaria certo? Seria o discurso da dignidade um 
mero engodo – uma fachada pomposa, lisonjeira para a nossa autoestima, mas desprovida de 
qualquer substância genuína?” (ROSEN, Michael. Dignidade: sua história e o seu significado. 2015. 
p. 23). 
15 Ibidem. pp. 26 – 27. 
16 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1946); Constituição Federal da Alemanha (1949); 
Constituição Federal do Brasil (1988).  
17 Os Direitos Humanos, doravante, DH. Obteve sua origem devido a necessidade de impor princípios 
normativos ou garantias jurídicas que protegessem os indivíduos ou grupos contra ações ou governos 
que violassem os direitos fundamentais dos homens. Esses direitos funcionam como critério ou 
ordenamentos universais, objetivos e prioritários, podendo ser eficazes na tomada de decisões, em 
que o agente ao transgredir tais direitos, seja passível de punição ou sansões (em casos que o 
transgressor for um país ou apenas um indivíduo). Esse argumento é apresentado em algumas 
Cartas Magnas de alguns países ocidentais e, em especial, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948). 
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interpretações18, por ser posto a serviço de uma normatividade jurídica que não o 

considerou em seu âmbito conceitual puro, depreendido dos princípios filosóficos, 

destacando que o “ser digno” é o mesmo que “ser portador” de direitos assegurados 

juridicamente. Esse entendimento é uma das principais objeções que conduzem um 

leitor desavisado ao erro interpretativo sobre o que podemos considerar 

filosoficamente (o conceito no sentido puro) à DgH. Em contrapartida, a pertinência 

do emprego desse conceito, se tornou um elemento indispensável à estrutura social 

humana, desenvolvendo um papel crucial, incorporando-se ao fundamento 

normativo primordial das variadas “Constituições Institucionais”, reconhecidas 

internacionalmente por serem signatárias de acordos multilaterais entre nações 

comprometidas em defender a integridade humana contra possíveis transgressões 

que desumanizem o indivíduo, condicionando-o a um status inferior à sua condição 

natural, por meio de maus tratos ou de violação de direitos que o constituem.  

Não há dúvidas de que é na filosofia que encontramos o principal projeto 

arquitetônico da DgH e, sobretudo, é na teoria moral kantiana que devemos recorrer 

como condição indispensável para compreender esse conceito em seus 

pormenores. A concepção kantiana sobre da DgH na esfera moral, implicou em 

desdobramentos tanto no âmbito político quanto no jurídico, marcando 

decisivamente o universo teórico contemporâneo. Conceitos como valor (Wert) e 

preço (Preis), introduzidos por Kant, são considerados fulcrais no limiar das 

discussões sobre o que podemos diferenciar entre a ideia de “ser humano” e de 

“objeto”. Distinguir o que tem valor daquilo que tem preço, serve de ponto de partida 

para o entendimento da condição racional humana,19 proporcionando “elevação” 

 
18 A imprecisão conceitual imposta a ideia de DH está em atribuir a exigência jurídica e sentimental 
que, no mais das vezes, não leva em consideração as nuances conceituais tão necessárias à 
compreensão do que de fato devemos entender como “Dignidade da pessoa humana”. Já para 
alguns teóricos o conceito de “Direitos Humanos” assumiu na modernidade e, sobretudo, na 
contemporaneidade uma característica sentimental. Em outras palavras, quando um conceito tão 
relevante para o meio comum passa a se fundamentar em sentimentos, a racionalidade (o seu 
principal fundamento) passa a ser posta em segundo plano ocasionando diversas confusões no meio 
jurídico. Para Rorty (um dos defensores dessa posição) em seu Human rights, rationality and 
sentimentality, defende a ideia de que os DH só podem ser interpretados a partir da empatia 
(sentimentos), dado que a racionalidade objetiva poder ser uma ilusão e conduzir ao erro, não sendo 
capaz de promover a empatia pelo outro.  (“These two centuries are most easily understood not as a 
period of deepening understanding of the nature of rationality or of morality, but rather as one in which 
there occurred an astonishingly rapid progress of sentiments, in which it has become much easier for 
us to be moved to action by sad and sentimental stories. This progress has brought us to a moment in 
human history in which it is plausible [...] to say that the human rights phenomenon is a "fact of the 
world"). (RORTY, Richard. Truth and Progress: Philosophical Papers. Vol 3. 1998, p. 185).     
19 Kant afirma categoricamente que, o homem de maneira geral, na medida em que se dá conta de 
sua pré-disposição racional, manifesta o interesse, inequivocamente, pelos princípios da moralidade. 
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humana em relação ao resto da natureza, ao sublinhar a racionalidade como um dos 

pressupostos básicos à condição do “ser digno”. Uma vez que, para Kant, o conceito 

da DgH está circunscrito na qualidade de um valor absoluto e/ou valor intrínseco, 

questionaremos o porquê de tal afirmação ter se tornado o eixo central das 

principais críticas contemporâneas sobre o tema, observando se tais críticas 

inviabilizam o fundamento kantiano sobre esse conceito. Outros conceitos como 

autonomia (Autonomie) e liberdade (Freiheit) são imprescindíveis para a 

possibilidade de escolha entre o correto ou incorreto, o bom ou ruim, dado que o 

indivíduo autônomo e livre deve formalizar leis morais e segui-las na forma de uma 

autoimposição, razão única para considerar o homem como “fim em si mesmo” 

(elemento indispensável para a consolidação da dignidade). Em outras palavras, a 

autonomia é uma manifestação da liberdade condicionada aos desdobramentos da 

capacidade humana de transcender as leis da natureza e agir mediante as leis da 

moralidade. Portanto, as páginas que se seguirão apresentarão uma defesa clara e 

objetiva de que não podemos pressupor a teoria kantiana da DgH, sem que 

tomemos como fundamento o conceito de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contudo, Kant diferencia o interesse patológico (originado pelas nossas inclinações) e o interesse 
puro (fomentado pelos pela razão da razão). „Die Abhängigkeit des Begehrungsvermögens von 
Empfindudugen heiβt Neigung, und diese beweist also jederzeit ein Bedürfnis. Die Abhängigkeit eines 
zufällig bestimmbaren Willens aber von Prinzipien der Vernunft heiβt ein Interesse. Dieses findet also 
nur bei einem abhängigen Willen statt, der nicht von selbst jederzeit der Vernunft gemäβ ist; beim 
göttlichen Willen kann man sich kein Intesse gedenken. Aber, auch der menschliche Wille kann woran 
ein Interesse nehmen, ohne darum aus Interesse zu handeln. Das erste bedeutet das praktische 
Interesse an der Handlung, das zweite das pathologische Interesse am Gegenstande der Handlung. 
Das erste zeigt nur Abhängigkeit des Willens von Prinzipien der Vernunft an sich selbst, das zweite 
von der Prinzipien derselben zum Behuf der Neigung an, da nämlich dir Vernunft nur dir praktische 
Regel angibt, wie dem Bedürfnisse der Neigung abgeholfen werde”. (GMS, 413). 
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1 DOS PARADIGMAS CONCEITUAIS DA DIGNIDADE HUMANA À 

CONSCIÊNCIA DE SI 

 

Ao analisarmos a DgH sob a perspectiva histórica e teórica, pode-se constatar 

que as suas bases só são solidificadas a partir de uma perspectiva circunscrita no 

repertório da moralidade amplamente difundida entre iguais (meio social), e 

historicamente verificável a partir dos variados significados apresentados no 

desenrolar dos tempos. A questão aqui proposta não possui características 

estritamente jurídicas ou políticas, porém, chama a atenção para distinções que 

envolvem historicamente esse conceito. Tanto que, suas variadas interpretações e 

significados, influenciaram indiscutivelmente o entendimento jurídico e político em 

diferentes contextos. Contudo, é na filosofia que o conceito de DgH se apresenta 

distintamente por oferecer axiomas amplamente utilizados por diversas áreas do 

conhecimento humano, como uma das principais prerrogativas no meio comum. A 

exposição inicial objetiva esclarecer a maneira pela qual a DgH, no passar dos 

séculos, influenciou todo um período, seja de ordem cultural ou teórica, ela obteve 

um papel decisivo quanto às discussões acerca daquilo que entendemos por 

humanidade em diferentes contextos. Porém, para evitar incorrer no erro de ser 

prolixo, restrinjo-me apenas em dois autores fundamentais, a saber: Marcus Tullius 

Cícero (106-43 a.C) e Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494). Esses dois 

autores marcaram a sua época, imprimindo ao conceito de DgH um significado 

efetivo em suas respectivas épocas.  

1.1 OS PARADIGMAS CONCEITUAIS DA DIGNIDADE HUMANA  

 

A divisão interpretativa sobre o conceito de DgH no formato de paradigmas, 

busca tornar mais clara a estrutura histórica com a qual esse conceito se desdobra 

em significados variados em diferentes contextos históricos (como veremos a 

seguir). Podemos constatar que tal sistema de derivação conceitual, tornou-se um 

tipo de parâmetro seguro e preciso, pois é a partir dele que podemos analisar o 

verdadeiro alcance conceitual e as suas possíveis influências em novas concepções 

predecessoras da DgH. Seja na era romana ou na modernidade e, por conseguinte, 

no período contemporâneo, aquilo que chamamos de paradigma de DgH, desfrutará 
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da veracidade do seu significado sem que herde o infortúnio de ser vítima de 

anacronismos históricos. 

 

1.1.1 O Paradigma arcaico-tradicional: Cícero e a dignitas romana 

 

 Para Marcus Tullius Cícero (106-43 a. C), a dignitas (DgH) está circunscrita 

em um tipo de status social promovido a partir da esfera política chancelada através 

de uma “vida” pública. Influenciado pela Stoa20, os principais aspectos 

característicos como pontos essenciais para o desenvolvimento da sua compressão 

sobre a dignitas está na percepção de que há um pensamento universal sobre a 

DgH e, uma vez, sendo universal, ela se relaciona com a dignitas humanae naturae, 

depreendidos dos elementos morais. Sob esse viés, a concepção ciceroniana de 

dignitas é representada em última análise, pelo conceito da vida política e os seus 

desdobramentos no meio comum.   

 A predisposição natural humana à racionalidade é alimentada pela atividade 

diária de conhecer, pensar e propor com certo grau de prudência saberes 

necessários para o agir, compreendendo “a relação de causas e consequências”, 

possibilitando “estabelecer analogias ligando e associando o presente e o futuro”21. 

De modo efetivo, ao propor certa elevação humana em relação ao resto da natureza, 

Cícero enfatiza que “Em primeiro lugar, dotou a natureza toda a espécie de seres 

animados com o instinto de conservação, a fim de se evitar aquilo que parece 

causar sofrimento à vida ou aquilo que a incapacita [...]”. Esse “instinto de 

conservação” ao qual Cícero faz referência, ainda não é suficiente para pôr o 

homem em um estado de “elevação”, pois o ato em si de conservar a vida e tudo o 

 
20 “Die Philosophie der hellenistischen Schule der Stoa bietet durch ihre Betonung des Gedankens der 
Sprach- und Vernunftfähigkeit des Menschen die wiechtigste pagane Quelle der abendländischen 
Vorstellung einer allgemeinen Menschenwürde”. “A filosofia da escola helenística Stoa, por sua 
ênfase na idéia da capacidade do homem de falar e raciocinar, oferecendo a fonte pagã mais 
importante da idéia ocidental de uma dignidade humana universal”. (FORSCHER, Maximilian. [Stoa]. 
In:Wörterbuch der Würde. GRÖSCHNER, Rolf; LEMBCKE, Antje Kapust Oliver W. (Hg.). Stuttgart: 
UTB. 2013. (p. 16).  
“Würde beweist der Menschen durch bedürfnissenthobene Kontempletive Erkenntnis und meditative 
Verinnerlichung der kosmischen Ordnung, durch frei mentale Selbstgestaltung, duch die 
Beherrschung des Lebenstriebs  und der Affekte sowie durch seine vernunftbestimmte strebens- und 
gefühlsmässige Einordung in den Plan und Prozess göttlicher Weltverwaltung”. “O homem prova 
dignidade através do conhecimento contemplativo e da internalização meditativa da ordem cósmica, 
através da livre auto-organização mental, através do controle do instinto vital e afetivo, bem como 
através de seu esforço e disposição razoavelmente determinados no plano e processo da 
administração divina mundial”. (pp. 16-17). 
21 CÍCERO, Marco Tertuliano. Dos deveres (De officiis). Edições 70. p. 19. 
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que ela representa (reprodução, alimento, e defesa da existência), é algo comum 

entre todos os animais. Ao partir da conjectura análoga entre o passado e o futuro 

realizada pelo homem, torna-se claro a necessidade de pensar em um tipo de 

conduta que considere as consequências dos tais atos no futuro, 

 

Essa natureza associada, pela força da razão, homem como homem pelos 
laços comuns da linguagem e da vida, implantando nela cima de tudo (se 
assim posso dizer) certo desvelo carinhoso pelas as suas primícias, que 
foram primeiro geradas, incitando além disso, os homens a reunirem-se em 
assembleias e nelas tomarem parte; como consequência disto, ela comanda 
o esforço do homem em providenciar uma espécie de armazém de 
requisitos destinados ao seu conforto e necessidades – e isto não só para 
ele próprio mas para ainda a mulher, os filhos e outros, os quais se 
encontram ao seu cuidado e por cujo o sustento é responsável22. 

 

Cícero, enfatiza “uma investigação própria do homem”23. Para ele tudo o que 

é genuíno e verdadeiro emana exclusivamente da natureza humana. Tal 

preocupação na busca da verdade une-se a um tipo de ascendência pela qual a 

disposição racional humana estabelece vias de conduta que tendem a beneficiar o 

convívio do bem comum sob a égide da lei e da justiça. É desse contexto que 

“provém a grandeza de alma e, simultaneamente, certo contento pelas coisas 

humanas”24. Contudo, do mesmo modo, as expressões natureza e razão significam 

para Cícero a única via pela qual o homem percebe: 

 

[...] o que é a ordem e que espécie de coisa é aquilo que é conveniente, 
tanto nos actos como nas palavras. Portanto, é ele esse único animal a 
possuir um sentido de beleza, de elegância ou de conveniência do mundo 
visível, da natureza e da razão, alargando a analogia do mundo e dos 
sentidos ao mundo do espírito [...] A partir desses elementos se forja e se 
molda aquilo que buscamos: a honestidade – que, contanto não seja 
enobrecida, é, no entanto, honesta, e por isso dizemos com razão dever ela 
ser, ainda que ninguém a louve, naturalmente digna de louvor25. 

 

As características paralelas entre Kant e Cícero sobre a disposição natural 

humana à racionalidade, permitem que o conceito DgH seja pressuposto 

historicamente sob o ponto de vista inicialmente arcaico (Cícero) e posteriormente 

tradicional, ainda conjecturado pelo pensador romano, com desdobramentos na 

teoria kantiana no que se referir a um status de “elevação” com que o homem goza 

 
22 Ibidem. (p. 19). 
23 Ibidem. (p. 19).  
24 Ibidem. (p. 20). 
25 Ibidem. (p. 20). 
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em relação ao resto da natureza. Cícero, igualmente influenciado pelo estoicismo, 

chama atenção para a necessidade de assegurar que todo homem deve se sentir 

como “cidadão do mundo”, isto é, como um indivíduo inteiramente participador de 

todas as questões norteadoras do meio social. Todavia, o que está em evidência 

nesse momento, não é a posição que “certos indivíduos ou de grupos de indivíduos 

ocupam em relação a outros seres humanos em uma dada sociedade”26, mas tão 

somente o tipo de posição que o gênero humano ocupa no universo.  

Se o conceito de DgH no pensamento ciceroniano significa i) participação 

efetiva na vida pública concebendo ao indivíduo um tipo de status social e ii) a 

capacidade racional humana, a ideia do conceito de valor é obscura, pois parece se 

dividir entre uma parte ontológica racional e outra se propõe a ser prática, isto é, na 

vida pública, onde notoriamente prevalece. Portanto, o primeiro ponto implica “[...] a 

quem na natureza dotou como capacidade de, pondo de lado toda espécie de 

pusilanimidade, a esses deverá competir o acesso às magistraturas e o governo da 

república”27. Todavia, aqueles que não se destinam a vida pública, mas se dedicam 

a ofícios “com inspiração e excelências” ou aqueles que por alguma enfermidade 

são impedidos de promover a carreira pública, assim legitimando a outros o mérito 

do poder administrativo da República. Por outro lado, o segundo ponto não faz 

distinções, isto é, um grupo de indivíduos não pode ser mais “digno” que outro 

apenas pela sua posição social, porque todos são iguais em “dignidade” devido à 

capacidade de pensamento. Ora, se todos são “dignos” pelo fato de uma 

predisposição a racionalidade, o que está sendo posto em questão são duas visões 

antagônicas sobre a dignidade? Para Cícero a resposta seria negativa, pois ele 

emprega o conceito de dignidade como status social convenientemente sob a 

perspectiva da dignitas romana, que se refere à posição “elevada” tanto pela 

racionalidade, quanto ao exercer um cargo político que poderia ser ganho pelo 

mérito, nascimento ou riqueza. Eis a concepção arcaica-tradicional desse conceito. 

Contudo, mesmo sendo observado momentaneamente como um mero 

status social, o conceito de dignidade vai além da vida pública (conforme já 

esclarecido). O principal ponto que deverá ser observado é que “desde o princípio a 

dignidade foi transposta e ampliada de modo a dizer algo sobre os seres humanos 

 
26 ROSEN, Michael. Dignidade: sua história e o sua história e significado. São Leopoldo: Editora 
Unisinos, 2015. (p. 32). 
27 CÍCERO, Marco Tertuliano. Dos deveres (De officiis). Edições 70. p. 41.   
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enquanto tais”28. Então, o que se sobressai no argumento de Cícero é a capacidade 

de razoabilidade dos seres humanos e como tal racionalidade pode ser apresentada 

de maneira objetiva na vida pública. Nos parágrafos §105 (a), § 106 e §107 (b) da 

obra Dos Deveres (De Officiis, I), Cícero reafirma a sua posição: 

 

a) É, contudo, essencial, em toda investigação relativa ao dever, ter sempre 
presente o facto de ser homem naturalmente superior em relação aos 
animais domésticos e restante feras; eles não têm sentimento algum a não 
ser voluptuosidade, para a qual são totalmente impelidos pelo instinto. A 
mente humana, porém, é alimentada pela atividade em aprender e de 
pensar, sempre investigando ou qualquer coisa realizando pelo prazer de 
ver ou de ouvir. Ainda mais: se, porventura, se é pouco mais propenso aos 
prazeres, contanto não se pertença à classe dos animais (existem, com 
efeito, certos homens que, excetuando o nome, não o são na realidade), 
mas quando se é pouco maior, ainda que se sinta atração pelo prazer, com 
este dissimula e se esconde o desejo da voluptuosidade por causa do 
pudor. 

 

b) Daqui se pode deduzir não ser o prazer do corpo suficientemente digno da 
superioridade do homem, devendo ser não só desprezado como ainda 
rejeitado [...] Além disso, se é nossa intensão considerar ainda o que sejam, 
segundo a nossa natureza a superioridade e a dignidade, então 
compreenderemos como é vil dissipar-nos na luxúria, assim vivendo sem 
qualquer energia no meio da maior voluptuosidade, e como é bom viver 
uma vida de parcimónia e de continência, austera e sóbria.  
 

c) É ainda necessário compreender termos nós sido criados pela natureza e 
de certo modo dotados com duas personalidades, das quais uma a todos é 
comum – advindo do facto de sermos, todos nós, participantes na vida 
racional qualidade pela qual nos evidenciamos dos animais, dela provindo 
tudo aquilo que é honesto e conveniente, ao qual deve a razão o 
conhecimento do dever; a outra, por outro lado, foi cada uma concedida 
individualmente. Tal é como entre os diversos corpos são grandes as 
diferenças vemos: uns, por causa da sua rapidez em correr, enquanto 
outros, bons para a luta devido a sua pujança física, o mesmo valendo em 
relação à aparência pessoal, existindo nus a dignidade, enquanto noutros, a 
beleza; o mesmo se verifica com as almas: existem entre elas grandes e 
numerosas diferenças.     

       

Em suma, a principal tese de que a dignidade se desdobra na disposição à 

racionalidade humana, incutiu na modernidade visões semelhantes sobre o tema. 

Portanto, fica claro que “o ser digno” equivale ao atributo exclusivo a essa 

característica proposta tanto por Cícero, Kant, quanto também inicialmente pelos 

gregos, sendo tomado na modernidade como vértice dos principais argumentos 

sobre o tema.   Por exemplo, segundo Pascal: “Toda a dignidade do homem está no 

 
28 Ibidem. (p. 32). 
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pensamento”29, pois “O pensamento é [...] uma coisa admirável e incomparável por 

natureza”30. Neste sentido, constata-se que o limiar que conduz o “ser digno”, 

remetendo-se inexoravelmente à capacidade humana de utilizar-se de sua natureza 

racional como principal instrumento valorativo é inegável. Ainda sob essa 

perspectiva, Cícero apresenta dois conceitos fundamentais que na modernidade, em 

especial, no argumento kantiano, conforme já mencionado, são peças estruturais 

indispensáveis para o entendimento do conceito da DgH, a saber: a autonomia e a 

liberdade. Essa estrutura conceitual inicialmente ciceroniana proporcionou a Kant os 

alicerces inescusáveis para erguer os ditames estruturais e genuínos que 

ampararam, em sua época, a sua percepção conceitual (como veremos mais a 

frete). De outro modo, tal conotação assumiu na modernidade o que posteriormente 

Kant irá propor enquanto o “ser digno” portador de uma espécie de valor absoluto e 

intrínseco, porém, sem a necessidade de conferir a Deus o protagonismo de sua 

fundamentação, diferindo inevitavelmente da perspectiva antecessora ao 

renascimento.  

Em certa medida a concepção de dignidade como um valor absoluto e 

intrínseco, tornou-se o fio condutor para o entendimento, muito embora, também, 

concebeu espaço para pesadas críticas – tendo por detrás a ideia de que esse 

entendimento poderia não mais ser suficiente para explicar todas às nuances 

contemporâneas, sendo acusada de redundâncias por meio de contraposições 

céticas a seu respeito. Sob esta visão, o argumento kantiano (racionalista) foi posto 

à prova. Todavia, a versão que se estendeu a toda a contemporaneidade e 

influenciou os ditames conceituais e jurídicos em sua fundamentação. 

No Renascimento, algumas características do conceito de dignidade 

apresentadas outrora, foram conservadas no sentido de solidificar conjecturalmente 

em termos teóricos o seu significado (como veremos a seguir). O principal filósofo 

renascentista a dissertar e apresentar novos elementos sobre a dignidade foi 

Giovanni Pico della Mirandola. Para ele, o homem possui uma natureza flexível com 

a qual, ele em sua condição, através da racionalidade, imprime em sua natureza a 

autonomia e liberdade (conceitos estruturantes e atemporais da DgH).   

 

 
29 PASCAL, Blaise. Pensamentos In: Coleção Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
Tradução de Sérgio Milliet. p. 130. 
30 Ibidem. (p. 130). 



31 

 

1.1.2 Giovanni Pico della Mirandola e o paradigma renascentista da DgH. 

 

Giovanni Pico Della Mirandola em sua obra De hominis dignitate oratio, 

(1480) (Discurso sobre a dignidade do homem), representou de forma clássica um 

tipo de manifesto renascentista, caracterizando-se como um verdadeiro elo entre 

filosofia medieval e filosofia moderna, assumindo uma nova repercussão, cujo 

problema da dignidade do homem está em qualificá-lo mediante a sua natureza 

racional. Pico, assim, como Cícero, vislumbra o conceito de dignidade como uma 

disposição natural humana à racionalidade (o que é algo comum à Kant), ele 

ressalta de uma maneira peculiar dois aspectos igualmente apresentados pelo 

filósofo de Königsberg, a saber: a liberdade e autonomia. Na sua visão, “nada havia 

de mais admirável que o homem”31, pois a grandeza da natureza humana está em 

ser um elo das criaturas com o criador e soberano dos inferiores, pela complexidade 

dos sentidos, pela capacidade de discernimento, a ideia de liberdade, reside na 

defesa e admiração pela “plasticidade” humana em ser aquilo que quiser, mediante 

as suas próprias escolhas. Tal admiração é circunscrita num feixe de possibilidades 

ilimitadas, pois o homem nestas circunstâncias é o único ser digno, dado que dentre 

todos os animais da natureza é o único capaz de traçar o seu próprio destino 

autonomamente. 

 

De fato, não é a casca que faz a planta, mas a sua natureza entorpecida e 

insensível; não é o couro que faz a jumenta, mas a alma bruta e sensual; 

nem é a forma circular que faz o céu, mas a reta razão; nem é a separação 

que do corpo que faz o anjo, mas a inteligência espiritual. Por isso, se 

virmos alguém dedicado ao ventre rastejar por terra como serpente, não é 

homem que vê, mas planta; se alguém é cego, como Calipso, por vãs 

miragens da fantasia, seduzido por sensuais engodos, escravos dos 

sentidos, é uma besta o que vemos, não é um homem. Se é um filósofo que 

discerne com reta razão todas as coisas, venerá-lo-emos, é o animal 

celeste, não terreno. Se é um puro contemplante, ignaro do corpo, todo 

embrenhado no âmago da mente, este não é animal terreno, nem celeste: é 

um espírito mais elevado, revestido de carne humana.32 

 

Nestes termos, a Oratio piquiana parece abrir um caminho relativamente claro 

para o conceito de dignidade. Neste sentido, “a dignidade deixa de denotar o status 

elevado de algumas pessoas de uma sociedade particular para tornar-se um atributo 

dos seres humanos em geral, ligando-se estritamente à sua capacidade de 

 
31 MIRANDOLA. Giovanni Pico della. Discurso sobre a dignidade do homem. Edições 70, p. 49.  
32 Ibidem. (p. 55). 
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autodeterminação”33. Sob esse viés, Cícero e Pico, em certa medida, partem do 

mesmo ponto, segundo o qual os seres humanos pertencem a um grau mais 

elevado em relação ao resto da natureza em virtude da sua racionalidade e, por 

isso, tem o dever de agir adequadamente, justificando suas ações mediante a 

razoabilidade. 

Ao observarmos a primeira parte da Oratio, Pico expõe argumentos sobre a 

natureza humana. Logo depois, na segunda parte, efetua-se uma defesa da filosofia 

e os seus méritos, destacando que é só por meio do pensamento filosófico que é 

possível entrever a formulação de princípios necessários para exemplificar e 

fundamentar o conceito de dignidade, desprendendo-se da fonte genuinamente 

divina. Na terceira parte, traz brevemente uma autobiografia, cujo argumento critica 

diretamente os pressupostos ao tentar atribuir à filosofia certo tipo de objetividade 

que despreza o homem e a sua dignidade. Na quarta parte, são apresentadas três 

objeções oferecendo mais argumentações para as suas 900 Teses, demonstrando a 

possibilidade de refutação para cada uma das objeções. Por fim, a quinta e última 

parte, Pico apresenta algumas subdivisões no conjunto das 900 Teses afirmando 

que é justo inserir tal assunto nos debates públicos. Muito embora, não seja aqui, o 

objetivo fazer um estudo esquadrinhado da Oratio, deve-se deixar claro o percurso 

tomado por Pico como parte essencial do seu pensamento.   

A conotação implícita do título da obra piquiana é bem sugestiva, pois 

devemos entender que “O discurso sobre a dignidade do homem” passa a ter um 

significado histórico-filosófico que, em certa medida, traduziu a necessidade de 

voltar a pensar o homem em suas circunstâncias próprias sem se furtar em colocá-lo 

no seu devido lugar, a saber: aquele indivíduo “digno de admiração” por ocupar uma 

posição no mundo a partir das suas próprias escolhas.   

 

Ao afirmar [...] que os seres humanos são livres para assumir um princípio 

determinante conforme a sua escolha, Pico usa termos filosóficos 

escolásticos tradicionais (por exemplo, forma, natura) para mostrar que os 

seres humanos possuem um princípio limitador intrínseco básico 

geralmente compreendido como presente em todas as criaturas34. 

 

 
33 ROSEN, Michael. Dignidade: sua história e o sua história e significado. São Leopoldo: Editora 
Unisinos, 2015. p. 34. 
34 M. V. Três percursos do debate romano de Pico della Mirandola e a questão da natureza humana 
na Oratio in Pico della Mirandola: novos ensaios / editado por M. V. Dougherty. Tradução: Getúlio 
Schanoski Jr. – São Paulo: Mandras, 2011. p. 160. 
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Essa “liberdade” mencionada por Pico representa um tipo de 

antropocentrismo típico do contexto histórico em que se situa o filósofo humanista. 

Ele deixa às claras a sua pretensão em propor que toda ação ética possui um 

fundamento ontológico. Pois, uma vez que o homem é, dentre todos, o ser mais 

digno da Criação divina, devido a sua natureza indeterminada por se constituir 

mediante a sua liberdade, tornando-se mediador entre o mundo angélico e o mundo 

das bestas.  

 

Quando afirma que os seres humanos não possuem um princípio 

determinante intrínseco, Pico declara que os seres humanos são livres para 

escolher dentre as naturezas que existem na criação. Pico apresenta aquilo 

que poderia ser apresentado como ontologia moral, já que afirma que a 

aquisição humana de uma natureza resultará das ações que o ser humano 

realiza. Pico apresenta uma variação quíntupla de opções disponíveis para 

os seres humanos, garantindo que eles podem almejar vidas vegetativas, 

sensíveis, racionais, angélicas ou divinas, o que corresponde às naturezas 

existentes das plantas, das feras terrestres, dos animais celestes, dos anjos 

e de Deus35.   

 

Portanto, se concordarmos com o argumento acima, nada resta ao animal 

senão a sua peculiar natureza bestial e no que se referir aos anjos, apenas a sua 

condição angélica. Todavia, só o homem é capaz de tanto degenerar-se a 

simplicidade animalesca, quanto regenerar-se até os anjos. Em última análise, o 

homem nada mais é do que uma autorrepresentação de sua escolha. Sob a 

perspectiva de natureza indefinida e com a possibilidade de ser aquilo que quer, a 

ideia de liberdade humana passa a ser inquestionável no pensamento piquiano. 

Assim, a perspectiva ontológica da DgH, constitui um tipo de “superioridade” física e 

biológica representada pela predisposição à razoabilidade, seguindo os critérios da 

própria vontade. Desse modo, como já mencionado, observa-se que a filosofia 

possui a tarefa primordial de explicar o fundamento da dignidade do homem, dado 

que será apenas por meio dela que os principais questionamentos serão postos. 

Ponderar a condição humana sob tal jugo é indispensável para compreender a real 

argumentação defendida tanto por Pico, quanto pelos filósofos até aqui citados. Para 

Pico, o homem o “himeneu do mundo”36,  aquele pelo qual a beleza é palpável e 

digna de ser admirada. Aquele que interpreta a natureza e, por essa condição, é 

 
35 Ibidem, p. 160. 
36 MIRANDOLA. Giovanni Pico dela. Discurso sobre a dignidade do homem. Edições 70, p. 49.  
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“pouco inferior aos anjos”37, assegura a sua peculiaridade desde a Criação. Tanto 

que: 

 

Se vegetais, tornar-se-á planta. Se sensíveis, será a besta. Se raciocinais, 

elevar-se-á a animal celeste. Se intelectuais, será anjo e filho de Deus, e se, 

não contente com a sorte de nenhuma criatura, se recolhe no centro de sua 

unidade, tornado espírito uno com Deus, na solitária caligem do Pai, aquele 

que foi posto sobre todas as coisas estará sobre todas as coisas.             

   

A citação acima demonstra a superioridade do homem em comparações 

variadas, mas todas elas seguem a característica ontológica de sua criação. Se o 

homem é digno de admiração e a sua constituição assegura tal peculiaridade de “ser 

digno”, além de natural, possui justificativas plausíveis quanto a forma com a qual 

Pico defende o conceito da DgH. Mesmo não influenciando diretamente o 

pensamento kantiano, é inegável a sua contribuição, pois recolocou historicamente a 

figura do homem no centro das principais discussões, entusiasmando a sua época e 

qualificando o debate sobre o tema.  

Neste sentido, o próximo passo será apresentar o Paradigma 

contemporâneo do conceito de DgH, com o qual, Kant aparece como o principal 

teórico a ser referenciado. Contudo, surge uma questão: embora Kant não seja um 

autor contemporâneo, de que maneira tal paradigma possui nele a sua principal 

fundamentação teórica? Torna-se claro que na modernidade é inegável que a 

grande referência seja Kant, pois seria impossível nos reportarmos ao conceito de 

DgH na perspectiva tanto moderna quanto contemporânea sem mencionar as suas 

principais prerrogativas, dado que, a sua influência na contemporaneidade sobre o 

tema legou bases sólidas sobre essa temática para diversas áreas do conhecimento 

humano e, em especial, as áreas relacionadas a ética e a moral. Aja visto que, por 

exemplo, na jurisprudência também é possível encontrar diversas características do 

seu pensamento através de Cartas Magnas, legitimando leis em diversos países, 

caracterizando, assim, a recepção do conceito de DgH na contemporaneidade sob 

sua perspectiva. Contudo, tal recepção não é considerada demasiadamente positiva 

por parte de alguns críticos, pois as críticas direcionadas à Kant quanto à estrutura 

do que ele entende por DgH, são pressupostas a partir da concepção de suspensão 

do valor moral com a qual Kant funda sua teoria prática. 

 
37 Ibidem. (p. 49).  
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Portanto, a possível admissibilidade ou não das críticas, podem revelar 

possíveis más interpretações do pensamento kantiano relacionado ao tema ou até 

mesmo um notório demérito com que DgH contemporaneamente é vista. O limiar 

entre o que pode e o que deve ser entendido sobre DgH mediante as bases teóricas 

postas por Kant no seu contexto histórico, determinou a maneira pela qual deve 

orientar-se nos emaranhados dessa densa floresta, cujas variadas direções 

apontadas por tantos outros filósofos de épocas pretéritas à Kant, o norteou de 

acordo com as necessidades exclusivas de sua época (conforme já explicitadas nos 

pontos anteriores). Assim, alguns críticos que põe em questão o protagonismo tanto 

da DgH (na contemporaneidade) quanto da teoria kantiana sobre o tema, em suas 

características singulares e o seu verdadeiro alcance teórico. Nesse sentido, na 

sequência, apresentamos o paradigma contemporâneo da DgH, representado a 

partir da arquitetônica kantiana. 

 

1.1.3 O Paradigma Contemporâneo: Kant e o conceito de dignidade e as possíveis 

convergências e divergências entre os paradigmas anteriores  

 

Para entendermos em que consiste integralmente o paradigma 

contemporâneo sobre o conceito de DgH, devemos inicialmente partir dos seguintes 

pontos: a) (GMS, 434, 20-25); b) (GMS, 435, 30-35).  

 

a. No reino dos fins tudo tem bem um preço ou bem uma dignidade. O 
que tem preço, em seu lugar também se poder pôr outra coisa, 
enquanto equivalente; mas o que se eleva acima de todo preço, não 
permitindo, por conseguinte, qualquer equivalente, tem uma 
dignidade38. 
 

b. O que se relaciona com as inclinações e necessidades humanas em 
geral tem um preço de mercado; o que mesmo sem pressupor uma 
necessidade, é conforme a um certo gosto, isto é, um 
comprazimento com o mero jogo sem visar fins das forças de nosso 
ânimo, um preço efetivo; mas o que constitui a condição sob a qual 
apenas algo pode ser um fim em si não tem meramente um valor 
relativo, isto é, um preço, mas um valor intrínseco, isto é, uma 
dignidade39.      

 
38 “Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen Preis hat, an 
dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent, gesetzt werden; was dagegen über allen Preis 
erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde”.  
39 “Was sich auf die allgemeinen menschlichen Neigungen und Bedürfnisse bezieht, hat einen 
Marktpreis; das, was auch ohne ein Bedürfnis vorauszusetzen einem gewissen Geschmacke, d. i. 
einem Wohlgefallen am bloßen zwecklosen Spiel unserer Gemütskräfte, gemäß ist, einem Affektion 
preis; das aber, was die Bedingung ausmacht, unter der allein etwas Zweck an sich selbst sein kann, 
hat nicht bloß einen relativen Wert, d. i. einen Preis, sondern einen inneren Wert, d. i. Würde”.  
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À primeira vista, os dois pontos acima sintetizam a definição kantiana sobre 

o conceito de DgH. Ao apresentar os termos valor (Wert) e preço (Preis), termos 

estes considerados fulcrais no limiar das discussões sobre o que podemos 

diferenciar entre a ideia de “homem” e de “objeto”, Kant distingue o que tem valor 

daquilo que tem preço, pressupondo que o entendimento e a condição racional 

humana40 demonstrem certa “elevação” do homem em relação ao restante da 

natureza. Outro ponto que devemos considerar reside na apreciação sucinta e 

etimologia do significado do termo em alemão Wert. A tradução desse termo pode 

ser mérito ou valor e, por conseguinte, se coloca como sucedâneo do termo que 

designa dignidade, ou seja, Würde; cuja adjetivação würdig pode significar tanto algo 

valioso como merecedor, e quem se destaca como merecedor, logicamente merece 

algo, aqui tal merecimento é essencialmente o ser digno. Diante dessa breve análise 

etimológica, podemos observar que o próprio Kant emprega o termo Würde de forma 

esparsa no conjunto geral de sua obra, isto é, não há um só escrito kantiano que 

tenha como tema principal o conceito de DgH (Würde). Porém, é na GMS que Kant 

utiliza tal termo de maneira mais específica e com um significado objetivo (embora 

Kant tenha apenas citado dezesseis vezes o termo Würde na GMS). Sob esta 

alínea, a dignidade assume, em seu escopo, o sentido de valor absoluto/intrínseco, 

conforme os pontos citados anteriormente (“a” e “b”) e que, por isso, é amparada por 

uma concepção ontológica de valor que corrobora inteiramente para a 

fundamentação daquilo que Kant defende por DgH. 

Deveras, ao sublinhar a racionalidade como um dos pressupostos básicos à 

condição do “ser digno”, Kant inaugura por vias diretas, aquilo que Sensen chama 

de paradigma contemporâneo da DgH41. Esse enquadramento teórico também está 

circunscrito na defesa de que é por meio da racionalidade que o homem funda a 

 
40 Kant afirma categoricamente que o homem de maneira geral, na medida em que se dá conta de 
sua pré-disposição racional, manifesta o interesse, inequivocamente, pelos princípios da moralidade. 
Contudo, Kant diferencia o interesse patológico (originado pelas nossas inclinações) e o interesse 
puro (fomentado pelos pela razão da razão). “Die Abhängigkeit des Begehrungsvermögens von 
Empfindudugen heiβt Neigung, und diese beweist also jederzeit ein Bedürfnis. Die Abhängigkeit eines 
zufällig bestimmbaren Willens aber von Prinzipien der Vernunft heiβt ein Interesse. Dieses findet also 
nur bei einem abhängigen Willen statt, der nicht von selbst jederzeit der Vernunft gemäβ ist; beim 
göttlichen Willen kann man sich kein Interesse gedenken. Aber, auch der menschliche Wille kann 
woran ein Interesse nehmen, ohne darum aus Interesse zu handeln. Das erste bedeutet das 
praktische Interesse an der Handlung, das zweite das pathologische Interesse am Gegenstande der 
Handlung. Das erste zeigt nur Abhängigkeit des Willens von Prinzipien der Vernunft an sich selbst, 
das zweite von den Prinzipien derselben zum Behuf der Neigung an, da nämlich dir Vernunft nur dir 
praktische Regel angibt, wie die Bedürfnisse der Neigung abgeholfen werde”. (GMS, 413). 
41 SENSEN, Oliver. Kant on Human Dignity (Berlin/Boston: De Gruyter Verlang, 2011). p. 311. 
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moralidade como elemento indispensável a tal condição. Assim, dando sequência 

aos pontos anteriores, temos um terceiro ponto: c) (GMS, 435, 5). 

 

c. A moralidade é a única condição sob a qual um ser racional pode ser 
fim em si mesmo: porque só através dela é possível ser um membro 
legislante do reino dos fins. Portanto, a moralidade e a humanidade, 
na medida em que é capaz da mesma é a única coisa que tem 

dignidade42.       
 

Essa passagem marca por vias diretas o entrelace entre a racionalidade 

humana e a moralidade como “única condição” que possibilita ao homem ser um fim 

em si mesmo, ou seja, a moralidade e a humanidade (ambas como parte 

depreendidas da razão) são inseparáveis e condicionantes à DgH. Outra maneira de 

enquadrar a concepção kantiana sobre o tema nos paradigmas tanto moderno-

tradicional e contemporâneo é a sua relação com outro conceito igualmente 

fundamental, a saber, autonomia. Segundo Kant, a autonomia “é o fundamento da 

dignidade da natureza humana” (GMS, 436, 5). Efetuando outra análise etimológica, 

o termo autonomia do grego antigo αὐτονομία (autonomus), divide-se em dois 

termos: αὐτο (auto), isto é, acerca de si mesmo e νόμος (nomos), que significa leis, 

em última análise, aquele que é capaz de auto legislação. É a partir dessa 

compressão que é possível afirmar que aquele que faz parte do reino dos fins, é 

“destinado pela sua própria natureza como um fim em si mesmo” (GMS, 435, 30). O 

que fica evidente nos dois conceitos: autonomia e DgH é a relação etimológica entre 

ambas com as quais encontram-se mutualmente imbricadas. Outro aspecto bastante 

relevante pode ser sublinhado na seguinte passagem d) (GMS, 436, 5): 

 

d. “A legislação, porém, que determina todo valor, tem de ser ela própria, 
exatamente por isso, uma dignidade, isto é, um valor incondicional, 
incomparável, para qual só a palavra respeito constitui a expressão 
adequada da avaliação a que um ser racional tem de proceder acerca 
dela”43.  

 

 

 
42 “Nun ist Moralität die Bedingung, unter der allein ein vernünftiges Wesen an sich selbst sein kann; 
wiel nur durch sie es möglich ist, ein gesetzgebendes Glied im Reich de Zwecke zu sein. Also ist 
Sittlichkeit und die Menschheit, sofern sie derselben fähig ist, dasjenige, was allein Würde hat”. 
43 “Die Gesetzgebung selbst aber, die allen Wert bestimmt, muß eben darum eine Würde, d. i. 
Unbedingten, unvergleichbaren Wert haben, für welchen das Wort Achtung allein den geziemenden 
Ausdruck der Schätzung abgibt, die ein vernünftiges Wesen über sie anzustellen hat”. 
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Observemos que Kant faz acima uma associação entre os conceitos respeito 

e dignidade. Entretanto, devemos ressaltar que o conceito de respeito, em Kant, não 

é pressuposto a partir de um status do qual se transfigura na forma de 

reconhecermos o status de alguém, tornando-se algo meramente relacional. Para 

Kant, é muito mais que isso. Para ele, o que deve ser reconhecido enquanto algo 

digno de respeito não é a posição que um indivíduo ocupa no meio social ou político 

(uma diferença clara ao conceito de DgH inicialmente defendida por Cícero no 

paradigma arcaico), mas sim um status geral dos seres humanos cuja função 

legisladora da moralidade, lhes sejam preservadas e promovidas entre si44.  

Na Metafísica dos costumes (MS – de 1797)45,  mais precisamente na 

“Doutrina da virtude”, no segundo capítulo intitulado: “O dever do homem para 

consigo mesmo meramente enquanto um ser moral, no parágrafo §11 (Do 

servilismo) (MS, 436). Kant nos chama atenção para características fundamentais 

quanto ao conceito de humildade e de respeito. Para ele, não é sugerido ali qualquer 

tipo de comparação ou algum status relacional com outros indivíduos (levando-o, em 

via de regra, ao servilismo), mas nos atenta para sermos cautelosos e examinarmos 

se a nossa conduta está devidamente fundamentada na lei moral. “Assim, ao 

mesmo tempo em que deve a lei moral produzir humildade fazendo-nos 

compreender a distância de quem somos e quem deveríamos ser, deve também 

incutir-nos o respeito próprio”46. 

 

Somente o homem considerado como pessoa, isto é, como sujeito de uma 
razão prático-moral eleva-se acima de qualquer preço; pois como tal (homo 
noumenon) tem de ser avaliado não meramente como meio para outros fins, 
nem mesmo para os seus próprios fins, mas como um fim em si mesmo, isto 
é, ele possui uma dignidade (um valor interno absoluto), pela qual ele 
constrange todos os outros seres racionais do mundo a ter respeito por ele 
e pode medir-se com qualquer outro dessa espécie e avaliado em pé de 
igualdade47. 
 
 

 
44 “Respeito é para Kant um sentimento auto-produzido através de um conceito da razão, que ao 
contrário dos sentimentos que assentam sobre a inclinação ou medo, pode servir como motivo moral 
adequado, isto é, como base para uma ação por dever. Em uma tal ação, a vontade é determinada 
objetivamente através da lei e subjetivamente pelo puro respeito por esta lei prática”. (Cf. HORN; 
MIETH; SCARANO. Immanuel Kant Grundlegung zu Metaphysik der Sitten: Kommentar von Christoph 
Horn, Corinna Mieth und Nico Scarano. 2015. p. 314).   
45 Metafísica dos costumes, doravante, MS. 
46 ROSEN, Michael. Dignidade: sua história e o seu significado. 2015. p. 44. 
47 KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes. Vozes. 2013. (MS, 435). 
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Neste sentido, podemos observar que o conceito kantiano de DgH é inerente 

à fundamentação moral, cuja a “elevação” do homem em relação ao resto da 

natureza se dá exclusivamente pelo fato dele ser capaz de estabelecer fins. Essa 

característica marca definitivamente a posição kantiana na história do pensamento 

filosófico sobre o tema. Pois, ao diferir inicialmente do paradigma arcaico 

ciceroniano, há em Kant uma convergência posterior quanto a concepção 

racionalista que ancora a DgH, que também é ciceroniana, caracterizada como o 

paradigma tradicional. Quanto a Pico, Kant se distancia na medida em que a ideia 

piquina, embora enalteça a racionalidade humana, coloca o conceito de DgH como 

algo heterônomo originado a partir de um “dom” concedido por Deus. Dito de outro 

modo, segundo Pico, a dignidade do homem se dá por via racional, cuja concepção 

de autonomia (já explicitado), se dá por via, ainda que antropocêntrica, tem a sua 

legitimação condessada na tese de que foi Deus que deu ao homem a sementes de 

tudo o que há no mundo para semear como desejar. É exatamente nesse ponto que 

não poderíamos pressupor certa aproximação entre Kant e Pico.                 

As características apresentadas por Kant em relação à estrutura da DgH 

enquanto um valor intrínseco, absoluto, inviolável e inegociável, se tornaram 

indispensáveis quanto a fundamentação da tese vigente no mundo contemporâneo 

sobre o tema. Tal tese se tornou uma defesa imprescindível à constituição das 

Cartas Magnas de alguns Estados, pelo simples fato de proporcionar algo concreto 

que determina a legitimidade objetiva da DgH. Para citar apenas como referência, 

observemos dois exemplos a seguir: i) na Constituição Federal do Brasil (1988) – 

cujo título I trata Dos Princípios Fundamentais, alicerça a consolidação dos direitos 

básicos fundamentais para institucionalização do Estado brasileiro, e devidamente o 

representa sob o ponto de vista jurídico na qualidade de um Estado democrático de 

direito, tendo como princípios: 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 político48. Eis a égide sob a qual se encontra o conceito de dignidade, na 

qualidade de algo irrevogável e indelével sob quaisquer circunstâncias, sobretudo 

pelo viés político, mediante o qual a Constituição Federal do Brasil determina. ii) a 

Grundgesetz,49 também conhecida como A Lei Fundamental de Bonn50 (promulgada 

 
48 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. p. 11. 
49 JUSTIÇA NO MUNDO: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23 de maio de 1949. 
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em 23 de maio de 1949), tornou-se um divisor de águas na República Federal da 

Alemanha, pois foi um instrumento indispensável para restituição democrática, 

tornando-se um dos pilares fundamentais para a reunificação alemã em outubro de 

1990. Ela “representa uma ambiciosa - sim, poderíamos até mesmo dizer heroica – 

tentativa de articular as concepções kantiana e católica em torno de uma visão 

comum da dignidade humana”51.  

Deveras, a DgH tornou-se o ponto primordial dos debates na literatura 

filosófica moderna e contemporânea, influenciando peremptoriamente o direito, a 

jurisprudência e os preceitos políticos. Embora seja mais perceptível que a DgH, 

nessa trajetória, assuma um caráter mais palpável, isto é, objetivo, tenha sanado 

quaisquer críticas quanto ao seu fundamento. Seria um erro crasso, não levar em 

consideração que ela, mesmo que diante da relevância apresentada acima (da qual 

trataremos com mais disposição no terceiro capítulo). Conforme dito nas entrelinhas 

até aqui, todo o pensamento kantiano se fundamenta na predisposição natural 

humana à racionalidade como pressuposto básico à sua condição enquanto ser 

autônomo, livre e capaz de moralidade. Eis a determinação da sua natureza com a 

qual, o homem em sua substância não pode se furtar.   

 

1.2 A DESTINAÇÃO DA NATUREZA HUMANA 

Na concepção do neoestóico de Königsberg é perceptível uma “destinação” 

do homem, cuja ideia está pressuposta no seu escrito Antropologia de um ponto de 

vista pragmático (1789)52, no qual destaca um tipo de transcendência em detrimento 

à determinação fatalista da natureza. Assim, Kant propõe que: 

 

O resultado final da antropologia pragmática em relação à destinação 
do ser humano e à característica de seu aprimoramento consiste no 
seguinte: O ser humano está destinado, por sua razão, a estar numa 
sociedade com seres humanos e a se cultivar, civilizar e moralizar 

 
50“A dignidade, quando incorporada a uma lei constitucional como a Grundgesetz alemã, 
desempenha necessariamente um papel bastante diverso, muito mais limitado. Como parte doutrinal 
legal de um Estado liberal-democrático, ela tem por propósito, tal como as leis, estabelecer normas 
para a ação estatal e limitar a ação privada dos indivíduos. Em uma lei constitucional, a “dignidade” 
simplesmente estabelece limites o comportamento individual [...] À diferença do imperativo 
categórico, cujos princípios prescrevem como devem os indivíduos proceder de maneira geral, a 
“dignidade” em uma lei constitucional não faz mais que estabelecer limites para o seu 
comportamento, limites que, uma vez transpostos, reclamam a intervenção estatal” (ROSEN, Michael. 
Dignidade: sua história e o seu significado. 2015. pp. 91-92). 
51 ROSEN, Michael. Dignidade: sua história e o seu significado. 2015. p. 65. 
52 Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Doravante abreviada como Antrop. 
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nela por meio das artes e das ciências, e por maior que possa ser sua 
propensão animal a se abandonar passivamente aos atrativos da 
comodidade e do bem-estar, que ele denomina felicidade, ele está 
destinado a se tornar ativamente digno da humanidade na luta com 
os obstáculos que a rudeza de sua natureza coloca para ele.53  

 

A questão que se sobressai acima expressa de modo objetivo a maneira 

com que Kant pressupõe a totalidade do seu pensamento, não apenas no sentido 

antropológico, mas também no cerne da sua especulação filosófica traduzida nas 

três perguntas celebres enunciadas por ele: o que posso conhecer? (was kann ich 

wissen?), o que devo fazer? (was kann ich tun?), o que posso esperar? (was kann 

ich hoffen?). Mesmo que tais questões sejam efetivas quanto a uma possível 

resposta viável ao escopo geral do pensamento kantiano, não quer dizer que estas 

sintetizem em sua essência a pergunta “o que é o homem?”. A questão precedente 

que salta aos nossos olhos enuncia-se na finalidade da meta pela qual o homem 

está destinado através da sua natureza e razoabilidade. Como poderíamos pensar 

sobre a dualidade entre natureza e racionalidade e a sua relação com a 

determinação do homem? 

A guisa de uma resposta necessitamos partir do ponto do qual o homem, 

devido a sua racionalidade, se distingue do resto da natureza. Embora, dentre todos 

os seres naturais, ele seja o único que não nasce com garras, dentes afiados, ou até 

mesmo uma resistência natural a climas extremos, segundo Kant, mesmo que o 

homem não receba de alguma divindade nenhum dote especial que contrabalancie a 

sua condição para sobreviver, ele necessita subistituir a sua carência natural e impor 

a si mesmo um estímulo pujante que o faça sobreviver. Em nossa perspectiva, é a 

recionalidade, pois é através dela que o homem passa a ser capaz de tomar 

consciência de si, esclarecer-se, servindo-se do seu próprio entendimento, 

compreendendo que a sua destinação está na emancipação gradual da rudeza 

(natureza primitiva) por meio da autodeterminação (Selbstbestmung), por intermédio 

da autonomia moral (sittliche Autonomie). Nestes termos, fica claro que o homem 

 
53 “Die Summer der pragmatischen Anthropologie in Ansehung der Bestimmung des Menschen und 
die Charakteristik seiner Ausbildung ist folgende. Der Mansche ist durch seine Vernunft bestimmt, in 
einer Gesellschaft mit Menschen zu sein und in ihr sich durch Kunst und Wissenschaften zu 
kultivieren, zu zivilisieren und zu moralisieren, wie groß auch sein tierischer Hang sein mag, sicher 
Glückseligkeit nennt, passiv zu überlassen, sondern vielmehr tätig, im Kampf mit den Hindernissen, 
die ihm von der Rührigkeit seiner Natur anhängen, sich der Menschheit würdig zu machen”. (Antrop. 
II, 324-325). 
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transcende o seu mero arranjo mecânico, exigindo o pleno desenvolvimento das 

suas capacidades intelectuais.54 

Neste sentido, torna-se claro que a ideia kantiana de determinação do 

homem difere da visão piquiana enuciada anteriormente. Mesmo que Kant sustente 

certa similaridade no que diz respeito à natureza originária do homem, ele, em sua 

Antropologia faz uma comparação reveledora entre as disposições psíquicas 

racionais e a mão. Pode parecer algo simplesmente dispensável, mas, para 

entendermos a proporção que Kant nos apresenta sobre tal comparação, segue a 

citação abaixo:  

 

A caracterização do ser humano como um animal racional já está 
contida na simples forma e organização de sua mão, de seus dedos e 
pontas de dedos, em parte na estrutura, em parte no delicado 
sentimento deles, porque a natureza não o tomou apto para uma 
única forma de manejo das coisas, mas para todas indefinidamente, 
portanto, para o emprego da razão, e com isso designou a 
capacidade técnica ou habilidade de sua espécie como a de um 
animal racional. (Antrop., VII, 223). 

    

A habilidade e a destreza com o simples movimento de pinça (algo 

estritamente humano) nos proporcionou um salto qualitativo sem precedentes, pois 

fora possível desenvolvermos capacidades técnicas elaboradas de cunho 

estritamente racional. É nessa perspectiva que Kant nos chama a atenção.  Quanto 

às questões relacionadas ao conceito de liberdade, o filósofo observa que a lei da 

liberdade é categórica e, por isso, ordena ao homem agir dentro dos parâmetros 

racionais limitando as leis da natureza. Tais ações transfiguram-se na capacidade do 

autolegislação e autonomia55, portanto, o homem toma consciência de si. Esses 

 
54 À guisa de esclarecer sobre os conceitos de Autonomie e Selbstbestimmung, devemos nos atentar 

para o que Kant quer dizer sobre a diferença entre as leis da natureza e as leis da liberdade. Assim, 
tomemos por base a seguinte definição: “leis da natureza, leis da liberdade: Leis da natureza são “leis 
segundo o qual tudo acontece” (GMS, 387, 388). Leis da liberdade são leis “segundo as quais tudo 
deve ser feito” (GMS, 388). Estas são “leis práticas objetivas” (GMS, 427); elas se referem à “relação 
de uma vontade consigo mesma”. Na medida em que ela é determinada pela razão (GMS, 427). Esta 
determinação da razão, Kant chama de auto-legislação moral (autonomia)”. (Cf. HORN; MIETH; 
SCARANO. Immanuel Kant Grundlegung zu Metaphysik der Sitten: Kommentar von Christoph Horn, 
Corinna Mieth und Nico Scarano. 2015, S. 320). 
55 “Autonomia significa a auto legislação moral da razão prática. Uma vontade livre e uma vontade 

sob a lei moral são a mesma coisa (GMS, 447), porque em primeiro lugar a liberdade como a 
causalidade da vontade mobiliza o conceito de direito. Em segundo lugar, essas leis da razão prática 
devem ser dadas pela própria razão prática, caso contrário estaria presente a heteronomia (sujeição 
a uma lei exterior ou à vontade de outrem). Sob isso, Kant entende a determinação da vontade por 
meio da inclinação e não – independente de todas as inclinações – pela razão. A determinação 
heterônoma da vontade segue a causalidade da natureza, enquanto a determinação autônoma da 
vontade é compreendida como causalidade pela liberdade (espontaneidade) segundo leis auto 
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elementos são essenciais à sua teoria moral, pois deixa às claras o modo como as 

diretrizes normativas que direcionam o agir humano são fundamentadas. Nestes 

termos, no ponto em discussão a seguir, será apresentada a ideia da consciência de 

si e os principais parâmetros com que Kant elucida conceitos relevantes quanto a 

estruturação e a influência da revolução copernicana na ética e os seus 

desdobramentos conceituais em relação à fundamentação da moralidade.   

 

1.3 DA AUFKLÄRUNG E A FUNDAMENTAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DE SI  

 

Kant, inexoravelmente, assumiu um papel incontestável no cenário do 

pensamento moderno a partir da publicação de sua Crítica da razão pura 

(1781/87)56. A sua época fora marcada por transformações no logos científico, em 

que, a razão – a rainha de todas as ciências (KrV, A VIII), passou a ser a via 

principal da representação humana no mundo. Nestes termos, embora ela seja 

constantemente cobrada por questões das quais não pode declinar, dado que são 

postas mediante a sua própria natureza sem que necessariamente exista uma 

resposta, pois determinadas perguntas tendem a transcender o entendimento 

humano (KrV, A VII)57, a razão legou ao homem moderno a sua devida importância 

na condição de sê-lo. 

Não obstante, esse logos científico referenciado na modernidade, pode ser 

representado pela via da “revolução copernicana” protagonizada por Nicolau 

Copérnico (1473-1473). A sua visão contraditava a teoria geocêntrica comumente 

estabelecida no meio social em conformidade com as teorias eclesiásticas nas quais 

se enunciava a Terra como centro do Universo. Para o físico natural, por meio do 

desenvolvimento matemático, metodológico e transformador proposto por ele fora 

possível provar o contrário, ou seja, que o sistema planetário é heliocêntrico, isto é, 

a Terra não seria o centro cosmológico, mas sim o Sol. Neste sentido, “Não há 

dúvidas de que a referência à revolução copernicana é mais conhecida e 

 
impostas”. (Cf. HORN; MIETH; SCARANO. Immanuel Kant Grundlegung zu Metaphysik der 
Sitten:Kommentar von Christoph Horn, Corinna Mieth und Nico Scarano. 2015. p. 315). 
56 Kritik der reinen Vernunft, doravante abreiada como KrV. 
57 “Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: daß 
sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr durch die Natur der 
Vernunft Selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles 
Vermögen der menschlichen Vernunft”.  
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relacionada à transformação do modo de pensar efetivada por Kant”58, Ümenderung 

der Denkart (Ak. KrV. B XVI).  

Se a grande intenção da KrV, segundo Kant, era propor uma solução dos 

problemas do conhecimento (a priori), determinando os limites daquilo que podemos 

apreender ou não por meio da racionalidade, ele em certa medida tentou lograr o 

mesmo êxito alcançado por Copérnico na astronomia. Todavia, fica claro que a sua 

transformação no modo de pensar remete-se a uma inversão, a saber: a faculdade 

do conhecer não se regula pelo objeto como argumentava Copérnico, mas ao 

contrário: “[...] os objetos têm de se regular através do nosso conhecimento, o que já 

coaduna melhor com a possibilidade, ai proposta, de um conhecimento a priori 

destes, serem capazes de estabelecer algo sobre os objetos antes que nos sejam 

dados” (KrV. B XVI)59. Em última análise, “a razão só compreende o que ela mesma 

produz segundo o seu objeto” (KrV, B XIII). É neste sentido, que uma das principais 

atividades da filosofia é investigar a perspicácia dos princípios a priori, impondo a 

estes a responsabilidades pela síntese dos dados empíricos. Tomando esse 

argumento por base, é por meio dos princípios a priori em que se originam as duas 

fontes do conhecimento, a saber, a sensibilidade e o entendimento. Com efeito, 

devemos apresentar os desdobramentos alusivos à transformação do modo de 

pensar (Ümenderung der Denkart) na teoria moral kantiana, posto de outro modo: a 

revolução copernicana na ética.  

À guisa de obtermos uma melhor compressão sobre a transformação no 

modo de pensar no esboço kantiano, ressalto um pequeno opúsculo, porém, 

igualmente relevante: Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? (1784)60. É 

nesse singelo texto que Kant delineia pontos importantes de sua filosofia moral. Para 

Kant, o eixo principal a que se destina tal escrito, reside na avidez com que cada 

sujeito tende a sair da sua menoridade e tomar consciência de si. “Tal menoridade é 

por culpa própria se a causa não reside na falta de entendimento, mas na falta de 

decisão e de coragem em se servir do seu próprio entendimento sem o auxílio de 

 
58 NODARI, Paulo César. A teoria dos dois mundos e o conceito de liberdade em Kant. 2009. p. 157.  
59 „Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser 
Fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis richten, 
welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori 
zusammenstimmt, die über Gegenständen, ehe sie uns gegeben warden, etwas festsetzen soll”.  
60 Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? doravante abreviada por Aufkl. 
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outrem”.61 Então, podemos entender claramente que sair da menoridade é uma 

questão de determinação, dado que, aos poucos, a possibilidade de sermos 

conquistados pelo comodismo, nos pareça a melhor posição, pois “É tão cômodo ser 

menor” (Aufkl. 20). Contudo, Kant nos possibilita questionar o verdadeiro alcance da 

nossa desambição: 

 

Se eu tiver um livro que tem o entendimento por mim, um diretor espiritual 
que tem em minha vez uma consciência moral, um médico que decide por 
mim a dieta, etc., então não preciso de eu próprio me esforçar. Não me é 
forçoso pensar, quando posso simplesmente pagar; outros empreenderão 
por mim essa tarefa aborrecida. Porque a imensa maioria dos homens 
(inclusive, todo o belo sexo) considera a passagem à maioridade difícil e 
também muito perigosa [...] Depois, de primeiro terem embrutecido os seus 
animais domésticos e evitado cuidadosamente que estas criaturas pacíficas 
ousassem dá um passo para fora da carroça em que as encerraram, 
mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaça, se tentarem andar 
sozinhas. Ora, este perigo não é assim tão grande, pois poderiam por fim 
muito bem a andar. Sé que tal exemplo intimida e, em geral, causa pavor 
perante todas as tentativas ulteriores. (Aufkl., 20)62    

 

Nestes termos, fica claro que sair da menoridade significa, em última análise, 

uma atividade que exige uma alta gradação de dedicação, pois diante de tanto 

comodismo, este, por sua vez, pode tornar-se uma natureza63. Aquele que nunca 

teve oportunidade de se servir do próprio entendimento, jamais sairá da sua 

menoridade, dado que tal feito depende inteiramente de se tomar consciência de si. 

Não se pode exigir de um indivíduo a execução de uma determinada atividade ou 

uma maneira de agir com a qual ele não esteja familiarizado. Para Kant, são poucos 

os que conseguem por meio da transformação do modo de pensar, se desvencilhar 

 
61 “Unmündigkeit is das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel 
des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines 
andern zu bedienen”. [KANT, Immanuel. Was ist Aufklärung? Ausgewählte kleine Schriften. Mit einer 
Einl. Hrsg. Von Von Ernst Cassirer und Horst D. Brandt. – Hamburg: Meiner 1999].  
62 „Habe ich eines Buches, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, 
einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt usw., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich 
habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft 
schon für mich übernehmen. Daß der bei weitem größte Teil der Menschen (darunter das ganze 
schöner Geschlecht) den Schritt zu Mündigkeit, außer dem daß er beschwerlich ist, auch für sehr 
gefährlich halte: dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich 
genommen haben. Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, 
das diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängewagen, darin sie sie einsperrten, 
wagen durften, so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen drohet, wenn sie es versuchen, 
allein zu gehen. Nun ist diese Gefahr zwar eben so groß nicht, denn sie würden durch einigmal Fallen 
wohl endlich gehen lernen; allein ein Beispiel von der Art macht doch schüchtern und schreckt 
gemeiniglich von allen ferneren Versuchen ab”.  
63 „Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen 
Unmündigkeit herauszuarbeiten” (Aufkl. 21).  
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da menoridade e pautar as suas ações à luz do esclarecimento, “Preceitos e 

fórmulas, instrumentos mecânicos do uso racional ou, antes do mau uso dos seus 

dons naturais são os grilhões de uma menoridade perpétua”64. Portanto, a ideia do 

esclarecimento toma um papel decisivo para entendermos o conceito da DgH, pois 

“Da capacidade, portanto, do ser humano fazer uso de sua razão nasce a convicção 

kantiana a respeito da tese de que a razão não tem em si mesma a força para 

desenvolver uma ética que seja universalmente válida e, por conseguinte, não seja 

meramente subjetiva”.65 

Diante do argumento acima, podemos afirmar que qualquer tentativa de 

pressupor de maneira heterônoma preceitos éticos, destacando a sua origem alheia 

ao próprio sujeito, Kant rechaça qualquer possibilidade de entrever a legitimação de 

uma lei moral que não esteja fundamentada nela própria, isto é, unicamente por ela 

que ainda será possível fundamentar a própria razão prática pura66. Dito de outro 

modo, ao tencionarmos que a razão pura seja essencialmente prática é, em última 

análise, pressupor que o seu propósito seja totalmente independente de qualquer 

inclinação. Com isso, podemos afirmar que a razão pura é o princípio de toda ação 

moral. Assim, fica claro que, para Kant, o imperativo categórico nada mais é do que 

senão uma legitimação racional de toda ação, devido ao seu grau de 

universalização. 

Sendo assim, o eixo central da argumentação kantiana parte do princípio de 

que o imperativo categórico é a lei ou o princípio fundamental do qual é assegurado 

pela racionalidade em toda e qualquer ação. Ora, para que tais princípios sejam 

estendidos a todos os seres racionais, sem exceção, faz-se necessário considerar, 

ao modo kantiano, que a razão prática pura constitua-se como uma faculdade que 

independe de interesses subjetivos. Desse modo, torna-se evidente que o homem 

se coloca, quando manifesta seu agir, exclusivamente através da razão prática pura 

na qualidade de um sujeito livre, exercendo completamente a sua liberdade e, por 

conseguinte, pautando uma vontade que tem como único fio condutor a razão. 

 

 
64 „Satzungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder 
vielmehr Mißbrauchs seiner Naturgaben, sind die Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit”. 
(Aufkl. 21). 
65 NODARI, Paulo César. A teoria dos dois mundos e o conceito de liberdade em Kant. 2009. p. 159. 
66 Ibidem. p. 159. 
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Diante do dito no início do parágrafo anterior, fundamentalmente, o que o 

imperativo categórico pressupõe é a capacidade de compreender que todos os 

seres racionais possuem dignidade. Como veremos à frente, Kant observa que a 

DgH não se depreende de condições ou status sociopolíticos, mas sim devido a 

capacidade racional prática. Embora este conceito para Kant seja estritamente um 

produto da razão, não se trata aqui, em última instância, de ligá-la ao conceito de 

erudição, mas antes disso, a razão prática refere-se a capacidade de 

autodeterminação e liberdade, em que, este último conceito, segundo Kant, é a fonte 

de todo o valor prático, fazendo com que o sujeito tome, a partir das suas condições, 

consciência de si67.  

O grande revés em que se assenta o pensamento kantiano acerca da 

revolução copernicana na ética “consiste na descoberta da autonomia da vontade 

como princípio supremo da moralidade”68, pois “a concepção da moralidade como 

autonomia é algo de novo na história do pensamento”69. Contudo, para que uma 

determinada vontade seja essencialmente autônoma, ela não pode constituir-se 

avessa ao sujeito, pois é por ela que o sujeito representa a si mesmo uma lei moral 

de caráter universal dotado de um valor absoluto. Quanto ao ponto central a que se 

deve a Aufklärung (Esclarecimento), ressalte-se que, para Kant, trata-se de um 

processo e como tal, deve ser algo sempre a ser almejado, dado que devido a sua 

incompletude no sentido de continuamente ser um processo, inexoravelmente, 

evidencia um vislumbre do futuro, reservando, assim, uma característica histórica.  

Kant, tomado por um senso iluminista, questiona de maneira contundente se 

a sua época era dita, de fato, “esclarecida”. De forma objetiva ele negou 

categoricamente. Ele ressaltou a existência de um longo caminho em que os 

homens, em uníssono, deveriam percorrer sempre se servindo do seu próprio 

 
67 “O ato humano como essencialmente um ato livre é fundamento pela possibilidade de a razão pura 
ser prática. A tentativa de assimilar as ações humanas dentro de um quadro geral dos eventos é 
alimentada, aos olhos de Kant, pela confusão costumeira entre o que é prático entre o conceito de 
natureza e o conceito de liberdade. O que entendemos segundo o conceito de natureza é um 
corolário do conhecimento [...] Prático propriamente é somente o que deriva da causalidade livre de 
um agente racional e constitui, na diferença de regras tiradas do conhecimento, a filosofia prática no 
sentido forte do termo [...] a razão pura pode ser prática, determinando o arbítrio segundo uma lei que 
a razão dá a si mesma, de modo a priori, e o fato da determinação racional da vontade institui um 
outro ponto de vista a partir do qual jugamos o mundo. Isso significa que a vontade é a faculdade 
humana de agir determinada pela razão e, nessa medida, só não cria obstáculos ao domínio das 
paixões como, no momento em que nenhuma paixão mostra-se conforme ao dever, antepõe-lhe um 
objeto racional como fim da ação”. (ZINGANO, Marco Antônio. Razão e história em Kant. 1989. pp. 
35-36).    
68 NODARI, Paulo César. A teoria dos dois mundos e o conceito de liberdade em Kant. 2009. p. 161. 
69 Ibidem, p. 161. 
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entendimento, manifestando a consciência de si e libertando-se gradativamente da 

brutalidade que lhe é inerente. No afã de garantir a saída da menoridade, o homem 

incorpora o pensar próprio (Selbstdenken) na qualidade de uma máxima do 

entendimento que reconhece a atividade do pensar sem tomar como referência 

conhecimentos pré-concebidos ou ilusórios. Eis um dos pontos fulcrais da 

Aufklärung70. Sem o “esclarecer-se”, não seria possível a tomada de consciência de 

si por meio da autorrepresentação racional e, por conseguinte, obter certo 

entendimento do que possa constituir um senso de dignidade em que, segundo 

Kant, coloca os seres humanos em certo patamar diferenciado em relação ao resto 

da natureza. Desse modo, a universalização da razão além de necessária, 

referência à própria DgH um status imprescindível depreendida da própria 

singularidade do indivíduo, concedendo-lhe a condição humana. Portanto, a ideia 

kantiana da “consciência de si”, podemos observar: 

 

Que o ser humano possa ter o eu em sua representação, eleva-o 
infinitamente acima de todos os demais seres que vivem na terra. É por isso 
que ele é uma pessoa, e uma e mesma pessoa em virtude da unidade da 
consciência em todas as modificações que lhe possam suceder, ou seja, ele 
é, por sua posição e dignidade, um ser totalmente distinto das coisas, tais 
como os animais irracionais, aos quais se pode mandar à vontade, porque 
sempre tem o eu no pensamento, mesmo quando ainda não possa 
expressá-lo, assim como todas as línguas têm de pensá-lo quando falam na 
primeira pessoa, ainda que não exprimam esse eu por meio de uma palavra 
especial. Pois essa faculdade (a saber, a de pensar) é o entendimento. 
(Anthr., VII, 127).71 

 

 

 

 
70 „Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter? so ist die Antwort: 
Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Daß die Menschen, wie die Sachen jetzt stehen, im 
Ganzen genommen, schon imstande wären oder darin auch nur gesetzt werden könnten, in 
Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines andern sicher und gut zu 
bedienen, daran fehlt noch sehr viel. Allein, daß jetzt ihnen doch das Feld geöffnet wird, sich dahin frei 
zu bearbeiten, und die Hindernisse der allgemeinen Aufklärung oder des Ausganges aus ihrer 
selbstverschuldeten Unmündigkeit allmählich weniger werden, davon haben wir doch deutliche 
Anzeigen. In diesem Betracht ist dieses Zeitalter das Zeitalter der Aufklärung oder das Jahrhundert 
Friederichs”.    
71“Daß der Mensch in seiner Vorstellung das Ich haben kann, erhebt ihn unendlich über alle andere 
auf Erden lebenden Wesen. Dadurch ist er eine Person und, vermögen der Einheit des Bewusstseins 
bei allen Veränderungen, die ihm zustoßen mögen, eine und dieselbe Person, d.i. ein von Sachen, 
dergleichen die vernunftlosen Tiere sind, mit denen man nach Belieben schalten und walten kann, 
durch Rang und Würde ganz untersuchendes Wesen, selbst wenn er das Ich noch nicht sprechen 
kann, weil er ersten Person reden, doch denken müssen, ob sie zwar diese Ich Heit nicht durch ein 
besonders Wort ausdrücken. Denn dieses Vermögen (nämlich zu denken) ist der Verstand”. 
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A “representação” que eleva o homem a um determinado grau de 

superioridade em detrimento dos demais seres naturais, pressuposta por Kant na 

citação acima, corrobora para a constituição central da DgH, dadas as devidas 

considerações, a dignidade é, para Kant, a promoção do homem em sua condição 

de sê-lo por meio da racionalidade e, unicamente por ela que é possível atingir o 

mais alto grau de “consciência de si” (sendo um dos principais desdobramentos da 

Aufklärung). Neste sentido, seria válido questionarmos se tal consciência poderia ser 

considerada como um tipo de valor que qualifique a DgH. Sob esta perspectiva 

preliminar é possível positivar tal questão. De acordo com esse argumento, Jean-

Pierre Wils define o conceito de dignidade da seguinte maneira: 

 

No contexto de sua determinação predicativa como dignidade humana é 
conferida ao ser vivente ‘homem’ uma distinção especial. Esta distinção 
abrange tanto um componente descritivo, como também um componente 
prescritivo: descritivamente é concedido ao homem um lugar especial na 
suposta hierarquia dos seres, com base em certas capacidades. Na 
perspectiva prescritiva esta posição especial implica um tratamento 
destacado. Ações morais soba égide da dignidade humana têm de 
representar adequadamente o conteúdo da dignidade humana (WILS, 2006, 
p. 558)72. 

 

Ao observarmos a definição de dignidade efetivada por Wils, pode-se 

constatar que ele segue os mesmos pressupostos enfatizados por Kant quanto à 

racionalidade que confere ao homem a sua qualidade de um ser “especial” ou, na 

termologia kantiana: um ser elevado capaz de se autodeterminar a partir da sua 

própria consciência. Deveras, o homem encontra-se intimamente relacionado com a 

sua consciência, dado que ele mesmo se determina naquilo que ele é. Esse 

argumento dentro do ponto de vista da moral pressupõe que a consciência não é 

uma propriedade do homem ou da sua própria pessoa, mas antes o fundamento da 

possibilidade de todas as atividades enquanto participante de uma ordem moral, que 

tanto se realiza a partir dele como ele próprio deixa realizar-se a partir dela. Desse 

modo, a racionalidade torna-se condição permanente, sob a qual o homem, em 

 
72 „Im Kontext ihrer prädikativen Bestimmung als Menschenwürde wird dem Lebewesen >Mensch< 
eine besondere Auszeichnung zuteil. Diese Auszeichnung umfasst sowohl eine deskriptive als auch 
eine präskriptive Komponente: Deskriptiv wird in der unterstellten Hierarchie der Wesen dem 
Menschen aufgrund bestimmter Fähigkeiten eine besondere Stellung eingeräumt. In präskriptiver 
Hinsicht impliziert diese Sonderstellung eine herausgehobene Behandlung. Moralische Handlungen 
unter der Ägide der Menschenwürde müssen den Gehalt der Menschenwürde adäquat 
repräsentieren”. (DÜWELL, Markus; HÜBENTHAL, Cristhoph; WERNER, Micha H. (Hrsg.). Handbuch 
Ethik. 2. 2006). 
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última análise, se reconhece, pois volta o pensamento acerca de si mesmo. Essa 

autodeterminação é um dos princípios em que a DgH se fundamenta.   

Quanto aos desdobramentos da “Revolução Copernicana” empregada por 

Kant na moral, iremos apresentar alguns pontos indispensáveis para o nosso 

entendimento tanto para o que foi dito até aqui quanto para os próximos passos. O 

primeiro ponto que ressaltamos é a afirmação kantiana de que uma razão prática 

pura só poderá ser apresentada quando for possível demonstrar um princípio 

comum entre a razão prática e a teórica, dado que só existe uma mesma razão 

(GMS, Pref, 391). Assim, observa-se de pronto a seguinte estrutura temática da 

filosofia moral de Kant: i) a supremacia da razão; ii) a unidade da razão; iii) a filosofia 

como a principal defesa da liberdade da razão tanto teórica quanto prática. Esses 

três temas, delimitam de forma geral o escopo da teoria moral kantiana. 

O segundo ponto que se sobressai é a afirmação por parte de Kant (GMS, 

Pref, 391) de que a crítica da razão pura prática poderá ser posta em segunda 

instância tendo por base o argumento que “[...] a razão humana no que diz respeito 

ao domínio moral, pode facilmente ser trazida a maior correção e detalhamento, 

mesmo no caso de um entendimento mais comum, ao passo que, no uso teórico, 

mas puro ela é totalmente e inteiramente dialética [...]73. Conforme ele argumenta na 

primeira Crítica (KrV), faz-se necessário pôr limites apropriados à razão teórica com 

vistas a evitar equívocos, esse limite é demonstrado nas antinomias (KrV, 458-488). 

Por fim, Kant (ainda seguindo GMS, Pref, 391) tenciona a escrita de uma 

crítica da razão prática pura. Em seu pensamento, fica claro que na medida em que 

a razão tende a transgredir os seus próprios limites, é por meio da razão prática 

empírica, isto é, não pura, que reside o pleno exercício das nossas inclinações e 

desejos naturais cuja tendência à transgressão lhe é comum. Assim, Kant insiste na 

pureza da lei moral, ou seja, tal pureza só pode ser observada a partir de um 

princípio a priori que se depreende da nossa razão livre. Seu argumento 

fundamenta-se essencialmente na plena consciência da lei moral manifestada por 

um agente livre, autônomo e, por conseguinte, consciente da sua substância, 

resguardando, assim, qualquer transgressão a ela. 

 
73 „[...] die menschliche Vernunft im Moralischen, selbst beim gemeinsten Verstande, leicht zu große 
Richtigkeit uns Ausführlichkeit gebracht kann, da sie hingegen im theoretischen, aber reinen 
Gebrauch, ganz und gar dialektisch ist [...]. 
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Os pontos acima elucidam a perspectiva da necessidade de estruturar a 

filosofia moral, contudo, “Para saber o que tenho de fazer a fim de que o meu querer 

seja moralmente bom, não é preciso, pois, de nenhuma perspicácia muito 

rebuscada” (GMS, 403)74. Neste sentido, fica claro que a intenção de Kant não está 

em nos ensinar a diferença entre o certo e o errado, mas de nos alertar que a 

consciência e toda ação moral tem a sua origem na razão livre e, por isso, devemos 

despertar o interesse de pautar todas as nossas ações segundo a lei moral. Para 

tanto, Kant em sua filosofia moral, ressalta o autoconhecimento (consciência de si) 

que não está pressuposto na posição maniqueísta, mas em um tipo de 

conhecimento que desejamos enquanto seres dotados de razoabilidade. 

  Um dos objetivos de Kant está em estabelecer princípios de uma vontade 

pura e, uma vez estabelecidos tais princípios, é estritamente verificável que seres 

dotados de razoabilidade estruturem as suas ações fundamentadas a partir de 

enunciados da razão prática. A questão que salta aos olhos e põe em evidência se 

tais seres agiriam mesmo contra os seus desejos e inclinações, respeitando as 

exigências da lei moral seria como o próprio Kant afirma: o ser ideal, isto é, aquele 

sujeito que sempre irá enquadrar as suas ações sob o domínio da lei prática. 

Entretanto, não está vedada a possibilidade de, enquanto seres racionais, avaliar se 

os nossos desejos e inclinações podem ser universais. Para determinar se a máxima 

moral é admissível ou não, é necessário enquadrá-la no procedimento do imperativo 

categórico.  

Esse princípio é evidenciado nas diferentes formulações do Imperativo 

Categórico, e exposto de maneira detalhada nas duas primeiras seções da GMS, e 

sua suposta dedução (ou justificação) é apresentada por Kant na terceira seção. A 

noção de DgH, apresentada por Kant em diversas passagens do texto adquire uma 

importância fundamental também quando relacionada com uma das fórmulas do 

imperativo categórico, a saber, a fórmula da humanidade. Nesta, Kant destaca a 

necessidade de todo ser racional agir segundo o modo pelo qual seja possível tratar 

a humanidade, tanto na sua pessoa, quanto na pessoa de qualquer outro sempre ao 

mesmo tempo como um fim em si mesmo e nunca simplesmente como um meio 

(GMS, 422, 30).  

 
74“Was ich also zu tun habe, damit mein Wollen sittlich gut sein, dazu brauche ich gar keine weit 
ausholende Scharfsinnigkeit”. 
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O desenvolvimento do argumento kantiano com vistas a fundamentar o 

conceito da DgH, inicialmente, em um novo exame da possibilidade de encontrar 

aquele “fio condutor” que pode auxiliar a balizar os juízos morais. É necessário, 

portanto, um exame crítico do que se pode entender por “buscar” e “estabelecer” o 

princípio supremo da moralidade (PSM)75. A ideia por tal busca é enunciada por 

Kant no Prefácio (GMS, XV). Ali, Kant assegura a impossibilidade de formalizar o 

princípio supremo da moralidade76 na qualidade de uma imposição fundamentada 

em uma autoridade externa ao sujeito. Nestes termos, a fonte da moralidade não 

pode ser heterônoma, mas deve depreender-se do próprio sujeito enquanto ser 

racional. Kant apresenta resumidamente a maneira pela qual o princípio supremo da 

moralidade assume um papel decisivo na compressão daquilo que enuncia como a 

legalidade universal das ações que sirva sozinha de princípio à vontade, isto é, 

“nunca devo proceder de outra maneira senão de tal sorte que eu possa também 

querer que a minha máxima se torne uma lei universal” (GMS, 402,10). Nesse ponto, 

Kant nos chama a atenção de que tal asserção possa entrar em conformidade com a 

lei em geral, sem que seja necessário ter por base algum tipo de determinação legal 

para certas ações. Desse modo, o que verdadeiramente importa são os parâmetros 

com os quais devem servir como princípios à vontade, evitando que o dever não 

possua um sentido meramente vazio jogado ao acaso. Assim, diante de toda a 

argumentação apresentada, não restaria à razão humana outra posição senão ser 

munida pelo ajuizamento prático, tendo sempre como guia para toda e qualquer 

ação razoável, o princípio supremo da moralidade (GMS, 402,10). Embora, este 

 
75 Princípio Supremo da Moralidade, doravante, PSM.  
76 Em outras palavras: “Buscar” o princípio supremo significa procurar descobrir o princípio que é 
apropriado e adequado como o padrão moral último e fundamental. “Estabelecer” o princípio significa 
justificá-lo ou fundá-lo. Por tanto, Kant pretende claramente oferecer um argumento na 
Fundamentação para o motivo de um princípio por ele identificado supremo ser, de fato, como um 
supremo. Ele enfatiza no Prefácio que esta tarefa de buscar e estabelecer o princípio é diferente, em 
importantes aspectos, daquela de aplicar de fato o princípio. Kant admite que a aplicação do princípio 
a casos particulares seria útil na demonstração da adequação do princípio, mas ele também nos diz 
que a aplicação não é sua preocupação aqui (GMS, 392). [SEDGWICK, Sally. Fundamentação da 
metafísica dos costumes: uma chave de leitura. 2017. p. 55]. Ainda sobre o conceito de princípio 
supremo da moralidade Rawls afirma que Kant “observa que esta investigação ‘constitui um todo e 
deve ser separada de todas as outras investigações. Ao contrário de Hume, ele sustenta que a 
procura desse princípio não faz parte de uma ciência mais ampla da natureza humana, mas se inicia 
analiticamente pela elucidação do(s) princípios(s) subjacente(s) implícitos(s) em nossos juízos de 
senso comum do valor moral. Essa é uma investigação à parte ainda no sentido de que a busca e 
identificação do princípio supremo da moralidade são preliminares a uma crítica da razão prática 
pura, a qual Kant afirma que esperava escrever em alguma obra futura, e a qual empreende numa 
escala pequena com respeito à realidade objetiva da lei moral em GMS, III”. [RAWLS. John. História 
da filosofia moral. 2005, pp. 168-169).     
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princípio seja essencialmente a priori, não significa dizer que não há na filosofia 

moral kantiana nenhum elemento empírico. Muito pelo contrário, Kant pressupõe 

que há uma distinção lógica entre os elementos a priori e a posteriori. Ele nos chama 

a atenção para tal fato no decorrer da argumentação apresentada no Prefácio da 

GMS, bem como nas três seções que compõe o texto.  

Sobre a necessidade e a justificação do PSM, de acordo com Kant, há um 

princípio básico que guia todas as nossas ações e possui quatro características 

fundamentais: i) o prático; ii) absolutamente necessário; iii) vinculante a todos os 

agentes racionais e, por fim; iv) serviria como norma suprema para a avaliação moral 

da ação. Sabe-se que a filosofia prática kantiana necessita da consignação de um 

princípio sólido com o qual seja possível o ajuizamento das ações. Porém, faz-se 

necessário que uma Metafísica77 dos costumes (no sentido de estrito do termo)78, 

investigue se os princípios práticos a priori da nossa razão, mesmo que tais 

princípios possam ser eventualmente corruptíveis devido à falta daquele “fio 

condutor” e da normatividade elevada e necessária para o seu ajuizamento, sejam 

enquadrados na simples conformidade à lei moral, pois essa conformidade além de 

precária, seria inconveniente à razão pura (GMS, 390,20). O que podemos ressaltar 

nas entrelinhas, remete-se ao fato de que Kant procura garantir, ao julgarmos o valor 

moral contido nas ações das pessoas, busquemos, pois, um padrão devidamente 

justificado e ajustado pela norma suprema, sem que tomemos por base um 

fundamento insuficiente ou contrário à lei moral. “Ora, a lei moral, em sua pureza e 

genuinidade (que é o que mais importa no domínio prático) não deve ser buscada 

 
77 “O conceito “metafísica” é utilizado por Kant para uma “filosofia pura”, livre de toda a experiência, e 
que apresenta seus ensinamentos a partir de princípios a priori. Esta se distingue da lógica, que é 
“meramente formal”, na medida em que se refere a “determinados objetos do entendimento”. 
Seguindo essa diferença, Kant distingue entre uma metafísica da natureza e uma metafísica dos 
costumes”. (Cf. HORN; MIETH; SCARANO. Immanuel Kant Grundlegung zu Metaphysik der Sitten: 
Kommentar von Christoph Horn, Corinna Mieth und Nico Scarano. 2015. p. 319). Kant ainda ressalta 
que: “a Metafísica dos Costumes deve investigar a ideia e os princípios de uma possível vontade pura 
e não as ações e condições do querer humano, as quais são extraídas da Psicologia” (GMS, 390).  
78 “É praticamente impossível não perceber que a determinação do conceito de metafísica era muito 
importante para Kant. Na GMS ele o aceita repetidas vezes e delimita radicalmente a sua ética como 
metafísica dos costumes de outros tipos de sua filosofia prática. Exceto no Prefácio (GMS, 387-392), 
Kant descreve a metafísica dos costumes nos seguintes pontos de articulação: no início da segunda 
seção, onde ele delimita claramente da ‘sabedoria moral popular’ ou também da ‘filosofia moral 
popular’ (GMS, 406-412); antes da passagem à metafísica dos costumes (MS3), em GMS II (GMS, 
425-427); na delimitação do conceito fundamental de autonomia e heteronomia (GMS, 441, 444); e 
finalmente, ainda de forma breve, na seção 2 de GMS III (GMS, 447, 448), onde Kant conclui a 
passagem da metafísica dos costumes (MS3) à crítica da razão pura prática”. (SCHÖNECKER, 
Dieter. WOOD, Allen. A Fundamentação da metafísica dos costumes de Kant: um comentário 
introdutório. 2014. p. 24). 
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em nenhum outro lugar senão em uma Filosofia pura” (GMS, 390, 25). Neste 

sentido, a grande preocupação de Kant está em enunciar a Metafísica em sua 

atribuição natural, ou seja, deveria vir em primeiro lugar, pois sem esta não seríamos 

capazes de constituir uma Filosofia moral (GMS, 390, 30).  

Para consolidar a lei moral, Kant propõe a necessidade da fundação do 

imperativo categórico, dado que não podemos pautar as nossas ações em meras 

perspectivas que não sejam devidamente razoáveis. Na GMS, Kant esclarece o fato 

de que a sua missão filosófica é demonstrar que a sua lei suprema é a única correta, 

pois não se apoia em meras construções linguísticas desprovidas de boas razões e 

sólidas evidências. Em suma: “Ética e moral tratam, conforme o pensamento moral 

de Kant, essencialmente daquilo que devemos fazer, e, no limite, a saber, 

independentemente, daquilo que pode se pressuposto em nós, nos interesses e 

desejos”79. 

Assim, torna-se claro que o método adotado por Kant na busca pelo 

estabelecimento do PSM tanto na sua fonte quanto na sua justificação se dá pela 

razão. Neste sentido, é fácil percebermos que a fundação do imperativo categórico 

não pressupõe nenhuma característica empírica. Todavia, mesmo que seja 

perceptível a cada sujeito carregar dentro de si uma “bússola” moral, reconhecendo 

de maneira natural a validade de uma lei moral suprema, está só pode estar 

circunscrita na consciência do agente, isto é, quando agimos sempre temos que ter 

por base a razão. Desse modo, quando Kant funda a lei moral, toda a sua 

argumentação é exclusivamente conceitual, tanto que o seu aporte teórico se 

estrutura a partir da análise detalhada dos conceitos fulcrais da sua filosofia, a 

saber: boa vontade, dever e a razão prática. 

Portanto, é inequívoco que o PSM conceda a norma suprema para a 

avaliação moral da ação, ressaltando que o princípio distinguiria entre ações 

moralmente permissíveis, ou seja, aquelas que se enquadram ao princípio, e 

moralmente ações inadmissíveis, ou seja, aquelas que conflitam com o princípio 

(GMS 390, 35). Neste sentido, Kant sugere no Prefácio à GMS, que o PSM não 

seria apenas a base para avaliar a exigência moral de uma ação (permissibilidade 

ou inadmissibilidade), mas também sua bondade moral (GMS 390, 35). Se uma 

ação é moralmente boa depende de como ela se relaciona com esse princípio. Em 

 
79 SCHÖNECKER, Dieter. WOOD, Allen. A Fundamentação da metafísica dos costumes de Kant: um 
comentário introdutório. 2014. p. 18. 
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particular, para ser moralmente boa, uma ação deve ser empreendida 

necessariamente “por causa” do princípio e não na qualidade de um mero 

ornamento linguístico sediado nos “bons costumes”. Desse modo, como norma 

suprema para a avaliação moral da ação, o PSM seria a fonte, em última análise, a 

justificação, o fio condutor e representação de toda ação (GMS, 421, 35). 

Na tentativa de deixar mais abrangente o PSM, Kant diz que tal princípio 

"deve valer não apenas para seres humanos, mas para todos os seres racionais 

como tais” (GMS 408; ver também GMS, 389, 425, 442); inclusive afirma algo similar 

na Crítica da razão prática (1788)80 em KpV 32, 36. Sob essa perspectiva o PSM 

teria um escopo extremamente amplo, isto é, aquele princípio que se estendeu não 

apenas a todos os humanos racionais seres, mas para quaisquer outros seres 

racionais que possam existir. Dito de outra forma: o princípio supremo da moralidade 

teria que constituir uma "validade universal". Sendo obrigatório para todos os 

agentes racionais, em todos os momentos e em todos os lugares. Eis uma das 

características básicas que, de acordo com Kant, o PSM teria que possuir. Outra 

característica fundamental pressupõe que o PSM teria que ser absolutamente 

necessário (GMS, 389). Deve-se a tal necessidade a legitimação da obrigatoriedade 

de todo e qualquer agente racional guiar as suas ações por meio de um princípio 

válido (PSM) sem exceção (GMS, 408, 5-15). Nestes termos, o agente sempre é 

obrigado a agir segundo PSM, dado que o ele é um mandamento incondicional. 

Não obstante, é notório que para Kant o PSM deva ser prático – tornando-se 

uma regra pela qual os agentes possam agir81. Kant sugere isso no Prefácio da 

GMS, especificando que ações moralmente boas envolvem um agente agindo pela 

lei moral, que é, o princípio supremo da moralidade (GMS, 390, 30). Na KpV, ele 

define princípios práticos, dos quais o PSM seriam as proposições que "contêm uma 

determinação geral da vontade", acrescentando, assim, este princípio como modelo 

no qual um agente poderia definir as suas ações de maneira correta (KpV, 19-20). 

Destarte, pode-se afirmar que o PSM é um instrumento puramente teórico, isto é, 

pode-se considerá-lo como uma regra podendo ser implementada para categorizar 

 
80 Kritik der praktischen Vernunft, doravante abreviada por KpV.  
81 Desde o início de seu primeiro grande trabalho em ética, Kant opera com um certo conceito básico 
do princípio supremo da moralidade. É evidente a partir do Prefácio à GMS, que ele pensa este 
princípio como prático, absolutamente necessário, vinculando-se a todos os agentes racionais, e a 
norma suprema para a avaliação moral da ação. 
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algo que um agente fez em termos de sua correção ou incorreção, mas, por outro 

lado, não poderia ser usado pelo próprio agente para decidir o que fazer.  

Diante da argumentação acima, podemos apresentar três observações em 

relação ao PSM, a saber: i) todo ser racional, uma vez que siga rigorosamente o 

PSM, faz-se necessário que o reivindique coerentemente obedecendo-o “por dever”, 

para que as suas ações possam dispor de um valor moral; ii) a afirmação que se nós 

- isto é, seres que possuem “cognição moral” - refletissem um pouco sobre o que o 

PSM, seria como descobrimos que a moralidade está comprometida com a visão de 

que a necessidade e a universal validade deve ser característica basilar dele. 

Deixando nas entrelinhas que, segundo Kant, uma lei moral, tendo como 

fundamento uma obrigação, deve conter em si uma necessidade absoluta, fazendo 

com que o mandamento 'não mentirás' seja posto de lado pelos sujeitos da ação 

(GMS, 389, 10-20); iii) por fim, a última observação, remete-se a ideia de que o PSM 

corresponde ao ponto de partida para entendermos a ética kantiana e os seus 

desdobramentos em direção à DgH. A relação entre esses dois conceitos, imprime 

no sujeito cognoscente a noção de dever82 como “necessidade de ação por respeito 

à lei” (GMS, 400, 5-10). Ou seja, não seria possível observar uma sem outra, dado 

que ambas estão intrinsicamente ligadas, pois toda ação moralmente fundamentada 

segue a rigor princípios a priori do entendimento. O próximo passo que daremos a 

seguir remete-se a estrutura da possibilidade de derivação do imperativo categórico 

e a segunda formulação (a fórmula da humanidade). É nesse ponto que iremos 

apresentar como a DgH se estrutura enquanto valor absoluto na teoria moral 

kantiana.   

 

 
82“Dever: a) “necessidade de uma ação de respeito pela lei” (GMS, 400) O caráter obrigatório, isto é, 
a existência do dever moral, resulta de que, que a vontade humana é determinada não só pela razão, 
mas também deve ser determinada pelas inclinações. Uma “vontade absolutamente boa” estaria 
necessariamente de acordo com a lei moral. Uma vez que a vontade humana não é absolutamente 
boa, a lei moral apresenta-se a ele (ser humano) na forma de uma necessitação moral, (GMS, 439) 
“isto é, na forma de uma obrigação”: Dever, indica à “necessidade objetiva de uma ação por respeito 
a lei.” (GMS, 439) Compare acima, S. 174. Dever, relaciona-se então a necessidade objetiva de uma 
ação por obrigação do dever como modo de obrigação da lei moral para distinguir B) deveres 
individuais que resultam do imperativo categórico: a proibição do suicídio, a proibição da mentira, o 
mandamento do cultivo dos talentos e o mandamento de ajudar o próximo”. (Cf. HORN; MIETH; 
SCARANO. Immanuel Kant Grundlegung zu Metaphysik der Sitten:Kommentar von Christoph Horn, 
Corinna Mieth und Nico Scarano. 2015. p. 319). 
 

 



57 

 

2 O CONCEITO DE VALOR (WERT) E DIGNIDADE HUMANA (MENSCHWÜRDE) 

NA TEORIA MORAL KANTIANA 

No capítulo anterior apresentamos conceitos fulcrais que pavimentaram o 

caminho para chegarmos até aqui. Iniciamos a nossa discussão acerca da DgH 

observando aspectos de uma reconstrução histórica (mesmo que sucinta), em que 

destacamos o pensamento de Cícero e a sua visão da DgH remetida ao ideário da 

vida pública (política) romana. Em contrapartida, no auge do pensamento 

renascentista, sobressaiu a figura de Giovanni Pico della Mirandola e sua concepção 

da DgH, que difere consideravelmente da romana por enfatizar uma “liberdade” 

centrada na “plasticidade” do homem, com o qual ele poderia ser o que quisesse e, 

por isso, deveria ser “digno de admiração”. Trouxemos à luz, elementos relevantes 

do pensamento kantiano, destacando a racionalidade humana e a necessidade do 

esclarecer-se como condição indispensável à DgH. Por fim, enfatizamos a 

preponderância do PSM a fim de explicitar a coerência do respeito à lei moral 

(característica basilar da ética kantiana). Sob sessa perspectiva deixaremos claro a 

seguir que, é na GMS que encontramos o projeto arquitetônico kantiano sobre o 

conceito de DgH, bem como as formulações do imperativo categórico e sua 

aplicação na esfera moral. Entretanto, seria um equívoco afirmar que o conceito de 

DgH se apresenta apenas na GMS. Ele pode ser encontrado de maneira 

fragmentada em quase toda bibliografia do filósofo de Königsberg. Segundo Sensen, 

sob uma perspectiva quantitativa, ou seja, onde o conceito de dignidade é mais 

recorrente, apresenta-se na seguinte disposição: na MS (21 vezes); na GMS (17 

vezes); na Rel (11 vezes) e na P (10 vezes)83. Para aqueles que buscam um motivo 

para criticar o verdadeiro alcance teórico do conceito de DgH no pensamento 

kantiano, essa fragmentação se tornou o principal ponto de partida para. Porém, o 

que deixaremos claro está no fato de que os conceitos referentes à moralidade e o 

valor, desempenham um papel significativo na ética de Kant, pois, para ele, tais 

conceitos são indispensáveis, fazendo parte do que chamamos de tese básica da 

teoria moral kantiana, cujo eixo central afirma que a natureza racional existe como 

fim em si mesma tornando-se o fundamento do imperativo categórico. Desse modo, 

a seguir, apresentaremos a fundamentação do imperativo categórico e, nos passos 

 
83 Ver lista de abreviaturas (pp. 12-13). SENSEN, Oliver. Kant’s conception of human dignity. 2009. 
p.318. 
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seguintes, será explicitado a tese da impossibilidade de desconsiderar o conceito de 

valor na arquitetônica moral kantiana como vistas à DgH. 

    

2.1 A FUNDAMENTAÇÃO DO IMPERATIVO CATEGÓRICO 

 

Kant divide a GMS em um Prefácio e três seções. No Prefácio (conforme já 

esboçado no capítulo anterior), ele diz: “A presente fundamentação é nada mais do 

que a busca e o estabelecimento do princípio supremo da moralidade”84 (GMS, 392, 

25). Nas seções I e II, Kant busca apontar a maneira de como se constitui o PSM, 

posteriormente, Kant apresenta o imperativo categórico enquanto conceito pela 

primeira vez na GMS II: “age apenas segundo a tua máxima pela qual possas ao 

mesmo tempo querer que uma lei universal” (GMS, 421, 5-10). Logo depois de 

apresentar esse princípio, ele diz: 

 

Ora, se desse imperativo uno podem ser derivados, como do seu 
princípio, todos os imperativos do dever, então, ainda que deixemos 
sem solução a questão, se o que denomina dever não seria de todo 
um conceito vazio, poderemos ao menos indicar o que pensamos por 
esse conceito e o que ele quer dizer.85 
 

Portanto, se “o imperativo categórico é um único apenas” (GMS, 436), uma 

das questões mais relevantes para compreendermos tal afirmação reside no fato 

que, ao considerarmos a relação entre as suas formulações, possamos constituir 

mediante o esboço kantiano, a compreensão de que o imperativo categórico 

contenha em si a necessidade de uma máxima, cuja conformidade com a lei moral86 

 
84 “O princípio supremo da moralidade nos fornece uma ajuda fundamental para adequar nossas 

máximas aos ditames da razão. O objetivo de Kant, diferente do que muitos possam pensar, não é 
obrigar todos a adotar sua concepção moral ou “catequizar” as pessoas. Ele deixa claro que a boa 
vontade, conceito que já reside no saudável entendimento natural (der natürliche gesunde Verstand), 
precisa muito mais ser esclarecido do que ensinado [...] Encontrar o princípio da moral nos permite 
conhecer sua possibilidade de fundamentação e aplicação, a fim de que as máximas subjetivas 

encontrem em sua formulação uma medida do que é ou não moral. Então, muito mais do que impor 

seu conceito de moralidade, Kant quer esclarecer qual é seu princípio e como ele se fundamenta para 
que auxilie nossas decisões morais. Quem não conhece o Imperativo Categórico deixará de ser 
moral? Ou nunca poderá ser moral? Não. O imperativo é uma bússola (Compass) que nos ajuda de 
maneira fundamental na distinção do que é certo ou não fazer. (BRESOLIN, Keberson. Imperativo 
Categórico: uma bússola para a ação moral – parte I. p. 118). 
85 “Wenn nun aus diesem einigen Imperativ alle Imperative der Pflicht, als aus ihrem Prinzip, 
abgeleitet werden können, so werden wir es gleich unausgemacht lassen, ob nicht überhaupt das, 
was man Pflicht nennt, ein leerer Begriff sein, doch wenigstens anzeigen können, was wir dadurch 
denken und was dieser Begriff sagen wolle”. (GMS, 421, 5-10).  
86 “Es liegt also der Moralische Wert der Handlung nicht in der Wirkung, de daraus erwartet wird, also 

auch nicht in irgendeinem Prinzip der Handlung, welches seinen Bewegungsgrund von dieser 
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represente a sua universalidade, tornando-se, portanto, uma lei universal (GMS, 

421, 15-20). Aja vista “que a universalidade da lei segundo a qual os efeitos 

acontecem constitui aquilo que se chama propriamente natureza no sentido mais 

geral (segundo a forma), isto é, a existência das coisas” (GMS, 421, 15) ao passo 

que a sua normatividade se enquadre dentro dos ditames das leis universais, 

garantindo neste aspecto o imperativo universal do dever. Pois, 

 

O imperativo contém uma exigência que, como princípio supremo de uma 
moral, obriga todos os indivíduos a segui-la. Ele contém universalidade e 
necessidade. Sob esta forma ele é incondicionado. Rejeita todas as 
determinações externas do sujeito agente, reconhecendo a esse como um 
possível autodeterminante absoluto87.  

 

Esta é uma posição bastante coerente com a filosofia moral de Kant, dado 

que o mandamento moral é apresentado como um dever e, enquanto tal necessita 

assegurar a submissão da máxima subjetiva à lei, permitindo que toda ação por 

dever, isto é, com valor moral, determine o nosso arbítrio também pela lei, dado que 

toda ação esteja igualmente fundamentada na razão. Cada uma das três 

formulações do imperativo categórico representa distintamente o princípio da 

moralidade derivada da mesma lei, Kant sublinha que: i) “há nelas uma diferença 

que, na verdade, é mais subjetiva que prática, a saber, a fim de aproximar uma ideia 

da razão à intuição (segundo certa analogia)” (GMS, 436); ii) Kant salienta, no 

ajuizamento moral, faz-se necessário estabelecer um método rigoroso e estrito, 

tendo como parâmetro a fórmula universal do imperativo categórico. (GMS, 421-

425). Este por sua vez “pode ser chamado de o imperativo da moralidade” (GMS, IV, 

416). Sob esta perspetiva: 

 

O imperativo contém uma necessidade incondicionada que rejeita todas as 
determinações externas do sujeito agente, reconhecendo a este como um 
possível autodeterminante absoluto. Sob o ponto de vista da norma, tal 
sujeito é caracterizado como algo sempre possível para a realização de 
uma tarefa apresentada.  A objetividade da norma expressa-se ao mesmo 
tempo como a possibilidade minha e de qualquer um [...] O específico do 
imperativo é que ele expressa a minha incondicionada possibilidade. Nesta 
possibilidade reconheço o meu futuro independentemente do passado88.    

 

 
erwarteten Wirkung zu entlehnen bedarf”. (GMS, IV,401). “O valor moral da ação não reside, portanto, 
no efeito que dela se espera [...]. Pois, todos estes efeitos podiam também ser alcançados por outras 
causas e não se precisaria, portanto, para tal da vontade de um ser racional, na qual vontade – e só 
nela – se pode encontrar o bem supremo e incondicionado”. 
87 ROHDEN, Valério. Interesse da razão e liberdade. São Paulo: Ática, 1981, p.117. 
88 ROHDEN, Valério. Interesse da razão e liberdade. São Paulo: Ática, 1981, p.117. 
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No que se refere às outras formulações do imperativo categórico, 

poderíamos enunciar que a primeira remonta a formulação da lei da natureza e, 

portanto, considera a ação moral tendo como referência o agente, pois na qualidade 

de indivíduos dotados de razoabilidade, devemos submeter as nossas máximas 

racionais ao critério universalizante do “procedimento do imperativo categórico”. Por 

outro lado, ao observarmos a segunda formulação (a formulação da qual se 

fundamenta a DgH), acatando a existência de uma determinação por parte desta, 

que nos conduz a consciência de si (sujeitos submetidos à lei do imperativo 

categórico), devemos, pois, compreender a essência apassivadora traduzida na 

necessidade de tratarmos os outros e a nós mesmos como fim-em-si e não 

meramente como meio. Na terceira formulação (da autonomia), destaca-se o 

argumento de que o ponto de vista do agente (com a qualificação de um legislador 

da lei universal) seja validado para o reino dos fins. Dito de outro modo: “A 

autonomia, portanto, é o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda 

natureza racional” (GMS, 436)89.     

Ao longo GMS II, Kant nos lembra de que ele não está oferecendo nenhuma 

prova de que o imperativo categórico é absolutamente necessário e universalmente 

obrigatório e, portanto, não há nenhuma prova de que deveres morais genuínos 

derivam dele, mas tão somente da lei moral, pois o imperativo categórico 

caracteriza-se por ser a representação do princípio, um critério com o qual enquadra 

todas as nossas ações (ver GMS, 425, 431). Neste sentido, poderíamos enunciar 

 
89 Para deixar um pouco mais claro sobre o tema das formulações do imperativo categórico, 

tomemos por base a seguinte explicação: “Segundo Höffe, a primeira subdivisão diz respeito à forma 

das máximas e já que o Dasein das coisas é visualizado segundo o conceito formal de natureza, diz o 
imperativo: “Age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal 
da natureza” (GMS, IV, 421). A segunda, ainda consoante Höffe, relaciona-se com a matéria e surge 
da natureza racional como fim em si mesma: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na 
tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim e nunca 
simplesmente como meio” (GMS, IV, 429). A terceira subfórmula refere se à determinação completa 
de todas as máximas [...] Diferentemente de Höffe, Paton apresenta cinco formulações doI.C. Paton 
ainda afirma que Kant fala como se houvesse apenas três formulações, mas, na verdade, podemos 
elencar cinco formulações: Fórmula I ou fórmula da lei universal: “Age apenas segundo uma máxima 
tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (GMS, IV, 421); Fórmula Ia ou 
a fórmula da lei da natureza: “Age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua 
vontade, em lei universal da natureza” (GMS, IV, 421). Fórmula II ou fórmula do fim em si: “Age de tal 
maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 
simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio” (GMS, IV, 429). Fórmula III ou fórmula 
da autonomia: “Nunca praticar uma ação senão em acordo com a máxima que se saiba poder ser 
uma lei universal, quer dizer, só de maneira que a vontade pela sua máxima se possa considerar a si 
mesma ao mesmo tempo como legisladora universal. Fórmula IIIa ou fórmula do reino dos fins: “Age 
segundo máximas de um membro universalmente legislador em ordem a um reino dos fins” (GMS, IV, 
438)” (GMS, IV, 434)”. (BRESOLIN, Keberson. Imperativo Categórico: uma bússola para a ação moral 
– parte I. p. 133). 
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que o imperativo categórico se define como algo que: “[...] sem tomar por 

fundamento como condição qualquer outra intenção a se alcançar por um 

comportamento, comanda imediatamente esse comportamento” (GMS, 416, 10). 

Logo em seguida, Kant nos chama atenção para a relevância de investigar de 

maneira essencialmente a priori a possibilidade do imperativo categórico, pois é 

notável que não pudesse haver qualquer efetividade deste empiricamente. Isso se 

deve ao simples fato de “que só o imperativo categórico tem o teor de uma lei 

prática” (GMS, 420, 20),  

 

Finalmente, há um imperativo que, sem tomar por fundamento como 
condição qualquer ou outra intenção a se alcançar por um certo 
comportamento. Esse imperativo é categórico. Ele não concerne à 
matéria da ação e ao que deve resultar dela, mas forma o princípio da 
qual ela própria segue, e o que há de essencialmente bom na mesma 
consiste na atitude, o resultado podendo ser o que quiser. A este 
imperativo pode-se chamar imperativo da moralidade90. 

 

Diante da citação acima, torna-se claro que para Kant PSM, possui como 

único representante: o imperativo categórico, cuja sua derivação não está presente 

apenas na GMS, mas também na KrV. Ele oferece vários argumentos para a 

conclusão: se há um PSM, então indica a existência de um imperativo categórico (na 

qualidade de uma representação). Então, a busca kantiana pelo PSM (ou, mais 

precisamente, sua busca pelo que seria esse princípio) teria como único fundamento 

representativo o imperativo categórico e as suas derivações (formulações).  

Na GMS III, Kant tenta dar sentido a uma possibilidade deixada em aberto 

pela GMS I – II, a saber: a possibilidade de que dever é um conceito vazio, isto é, 

que na verdade não temos deveres (morais). Ele almeja provar que o imperativo 

categórico é válido, absolutamente necessário e obrigatório para todos os agentes 

racionais (GMS, 461, 5-10). Kant sugere na GMS, bem como mais tarde na KpV que 

a prova equivaleria a dar uma "dedução" do princípio supremo da moralidade (ver 

GMS, 454, 463; KpV 47, 48). O uso de Kant do termo "dedução" na KrV sinaliza que 

fazer uma dedução do imperativo categórico seria mostrar que temos o direito, ou 

seja, uma justificativa suficiente, de considerá-la válida (KrV, A 84-85 / B 116-117). 

 
90 “Endlich gibt es einen Imperativ, der, ohne irgendeine andere durch ein gewisses Verhalten zu 
erreich Absicht als Bedingung zum Grunde zu legen, dieses Verhalten unmittelbar gebietet. Dieser 
Imperativ ist kategorisch. Er betrifft nicht die Materie der Handlung und das, was aus ihr erfolgen soll, 
sondern die Form und das Prinzip, woraus sie selbst folgt, und das Wesentlich-Gute derselben 
besteht in der Gesinnung, der Erfolg mag sein, welcher er wolle. Dieser Imperativ mag der Sittlichkeit 
heißen”. (GMS, 416, 5-10). 
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No final da GMS II, Kant sublinha ter mostrado em última instância, que um 

princípio supremo possui em seu correspondente o imperativo categórico. E se 

acreditamos na existência de tal princípio, devemos, pois, contemplar o imperativo 

categórico, afirmando que realmente temos os deveres que este imperativo 

especifica. Contudo, não significa que uma derivação bem-sucedida do imperativo 

categórico não eliminaria a possibilidade de que a moralidade seja uma “quimera”. 

O objetivo de produzir uma derivação efetiva do imperativo categórico 

parece menos ambicioso do que conceber uma dedução dele. Pois uma derivação 

que funcionasse, nos mostraria o que o PSM, de fato, ao contrário de uma dedução, 

não nos mostraria que qualquer princípio determinado era realmente obrigatório para 

nós. Ao deduzir o imperativo categórico, Kant responderia a duas concepções 

diferentes: i) ele responderia a um cético moral, alguém que afirma que não somos 

obrigados a fazer qualquer coisa, seguir qualquer norma, pois ele estabeleceria que 

somos obrigados a agir apenas segundo as máximas e que, ao mesmo tempo, 

querer que estas se tornem leis universais; ii) se Kant forneceu uma dedução do 

imperativo categórico, ele responderia um "particularista moral", ou seja, alguém que 

acredita na realidade da moral - por exemplo, que existem ações certas e erradas – 

mas que nega que haja quaisquer princípios morais vinculativos a todos os agentes 

racionais ou mesmo todos os agentes humanos. Pois Kant demonstraria que o 

imperativo categórico é exatamente uma representação desse princípio, ao fornecer 

uma derivação bem-sucedida do imperativo categórico, Kant não refutaria nem o 

cético moral nem o particularista moral. Ambas as concepções permaneceriam livres 

para concordar com Kant que se houvesse um princípio supremo de moralidade, 

então teria que ser representado pelo imperativo categórico, ainda para negar que 

exista tal princípio. Seria um equívoco não mencionar que, no final da GMS II, Kant 

se propõe a realizar mais do que uma derivação do imperativo categórico. A sua 

intenção é propor que a moralidade não é uma simples ilusão, pois: 

  

Apenas mostramos que, por desenvolvimento do conceito de 
moralidade universalmente aceito, que a autonomia da vontade está 
inevitavelmente ao mesmo, ou, antes, subjaz a ele. Quem, pois 
considera a moralidade como Algo, tem que conceder ao mesmo 
tempo o referido princípio da mesma [...] Ora, que a moralidade não 
seja uma fabulação urdida por nosso cérebro – o que só se segue se 
o imperativo categórico, e com ele a autonomia da vontade, é 
verdadeiro e absolutamente necessário enquanto princípio a priori – 
exige um uso sintético possível da razão prática pura, ao qual, porém, 
não podemos nos atrever sem proceder antes a uma crítica dessa 
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faculdade racional ela própria, cujas linhas principais, suficientes para 
o nosso intuito, temos que apresentar na última seção91.  

 
Assim, a moralidade, sugere Kant, necessita ser fundamentada em 

princípios dentre os quais se sobressai a representação por meio do imperativo 

categórico. No entanto, a derivação do imperativo, possui como objetivo gerar uma 

derivação bem-sucedida do princípio supremo da moralidade, sendo suficientemente 

ambicioso para justificar nossa total atenção. Se Kant o alcança, então ele mostra 

que, na medida em que os candidatos ao princípio supremo de moralidade estão 

preocupados, em última análise, com o imperativo categórico, pois é a partir dele 

que só é possível fundamentar o princípio.  

Quanto à dedução do imperativo categórico, é importante notar que Kant 

eventualmente parece propor outro projeto. Na KpV ele afirma objetivamente que a 

lei moral é pressuposta a partir de um fato da razão pura da qual, por meio da 

consciência, que é apoditicamente correta (dado que não é possível que nenhum 

exemplo da sua extensão seja encontrado empiricamente), daí surge que a sua 

realidade objetiva (lei moral) não pode ser legitimada por qualquer dedução, de 

modo que, se concordássemos em renunciar a sua certeza apodítica, não seria 

possível confirmá-la pela experiência. Este enunciado levanta muitas questões 

complexas, mas, para nossos propósitos um breve tratamento é suficiente (KpV, A 

47-49).  

Ainda na GMS III, Kant enuncia que está realizando uma dedução do 

imperativo categórico (GMS, 461, 463). Ainda sob essa perspectiva crítica, Kant 

sugere que a "realidade objetiva" (ou seja, a validade) da lei moral está “firmemente 

estabelecida por si mesma”; não precisa ser provado através do argumento filosófico 

ao afirmar que a lei moral é dada como um fato da razão pura de que temos 

consciência a priori (o que é apoditicamente correto), Kant está aparentemente 

sugerindo que a lei moral necessariamente apresenta-se a cada agente racional 

 
91 “Wir zeigten nur durch Entwicklung des einmal allgemein in der Schwinge gehenden Begriffs der 
Sittlichkeit: daß eine Autonomie des Willens demselben unvermeidlicher Weise anhänge oder 
vielmehr zum Grunde liege. Wer also Sittlichkeit für Etwas und nicht für eine chimärische Idee ohne 
Wahrheit hält, muß das angeführte Prinzip derselben zugleich einräumen. Dieser Abschnitt war also, 
ebenso wie der erste, bloß analytisch. Daß nun Sittlichkeit kein Hirngespinst sei, welches alsdenn 
folgt, wenn der kategorische Imperativ und mit ihm die Autonomie des Willens war, und als ein Prinzip 
a priori schlechterdings notwendig ist, erfordert einen möglichen synthetischen Gebrauch der reinen 
praktischen Vernunft, den wir aber nicht wagen dürfen, ohne eine Kritik dieses Vernunftmögens selbst 
voranzuschicken, von welche wir in dem letzten Abschnitte dir zu unserer Absicht hinlänglichen 
Hauptzüge darzustellen haben”. (GMS, 446, 5-15). 
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como um requisito prático válido. Assim, Kant parece ressaltar que a lei moral, de tal 

forma, caracteriza-se por considerações práticas estritamente válidas. 

Uma vez que estamos cientes da lei moral desta forma, Kant parece 

sustentar que não há necessidade de argumentos para mostrar que estamos 

genuinamente limitados por isto. O projeto de dedução que ele empreende na 

Fundamentação III é, segundo ele desnecessária. Pois, não provar a validade do 

imperativo categórico não implica que seja impossível proceder segundo ele. Ainda 

Kant chega a fazer a alegação adicional de que este projeto não pode suceder: “A 

realidade objetiva da lei moral não pode ser provada por qualquer dedução” (KpV, A 

93).  

Mas que tipo de lei pode ser essa, a representação da qual deve determinar 

a vontade, mesmo sem levar em conta o efeito esperado dela, para que tal vontade 

possa ser chamada absolutamente boa e sem limitação? Desde que eu privei a 

vontade de cada impulso que poderia surgir para ela não obedecer a alguma lei, 

nada resta senão a fundamentação das ações com uma lei universal em sua 

característica mais básica, a única que deve servir a vontade como seu princípio, 

isto é, eu nunca devo agir, exceto de tal forma que a minha máxima possa ser 

considerada uma lei universal. Aqui, a mera conformidade com a lei, sem ter como 

base alguma lei determinada para certas ações, é o que serve à vontade como seu 

princípio, e assim deve servi-lo, porém, se o dever não é estar em toda parte uma 

ilusão vazia ou personificado em um mero conceito quimérico (GMS, 402). Por mais 

que alguns detratores do pensamento kantiano o acusem de certo vácuo na 

estrutura de seu pensamento acerca da ética, devemos ressaltar que possivelmente 

tal acusação seria no mínimo equivocada, pois, se observamos nos detalhes do que 

Kant enuncia em seus escritos sobre ética (ou moral), é possível afirmar a existência 

de um formalismo, porém, não quer dizer que a teoria é de todo, meramente 

superficial. Ora, segundo Kant, há um princípio ético que se fundamenta a priori, 

cuja finalidade coincide na continuidade da revolução copernicana na ética. Assim, 

poderíamos pressupor que esse ponto parece bem óbvio, pois nos recobra que não 

há a possibilidade da lei moral ser originada a partir de princípios a posteriori, dado 

que ela só pode ser admitida através dos elementos a priori do entendimento 

humano (razão) (KpV, A 82). É por esse motivo que, para Kant, é possível provar 
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por meio da fundamentação da lei moral, que a razão pura pode ser prática (KpV, A 

72; A 77)92.  

Quando pensamos em agir mediante o uso prático da razão, temos que 

pensar na representação de um princípio moral, ou seja, no imperativo categórico. 

Pois ele contém, além da lei, a necessidade de que a máxima esteja de acordo com 

esta lei, embora ela não contenha nenhuma condição à qual seja limitada, pois só é 

possível propor uma lei com a qual a máxima da ação está devidamente expressada 

e universalmente legitimada como uma lei como tal; e somente em consonância é o 

que o imperativo representa apropriadamente como necessário. Agora, se todos os 

imperativos do dever podem ser derivados de um único imperativo como um 

princípio, então, é necessário que o que Kant denomina de dever não possa ser 

como tal um conceito vazio, devemos pelo menos ser capazes de colocar as nossas 

ações sob o crivo do dever como condição indispensável de todas as nossas ações 

(GMS, 420-421). Se o dever não é um conceito "vazio" ou "quimérico", isto é, se 

existem obrigações morais genuínas, então, o imperativo categórico é o princípio 

dessas obrigações, é a representação máxima do princípio supremo da 

moralidade93. Então, Kant faz a seguinte questão: “Como é possível um imperativo 

categórico?” (GMS, 453). Segundo Schönecker e Wood: “A tese fundamental de 

Kant é que é impossível podermos explicar como a razão pura prática efetua um 

impulso que deve dar consecução a esta lei do dever”94. Certamente essa é uma 

questão central que deve ser explicada ao passo que na GMS II, Kant afirma que o 

 
92 Na concepção de Beck, é na KpV que Kant apresenta como objetivo central a tese da possibilidade 
do uso prático razão pura. Desse modo, a razão prática pura, em sua pureza, não necessita de 
crítica, pois para provar que a razão seja pura e prática, necessita apenas do exame da razão prática 
no geral. (BECK, Lews White. Das Factum der Vernunft: zur Rechtfertigungsproblematik in der Ethik. 
1961, p. 274). “Na KpV a lei moral só pode ser estabelecida pela razão prática. A ética não é a teoria 
das inclinações e tendências humanas, mas uma teoria do mundo não-fenomênico fundamentado 
sobre a lei moral, que deve ser válida para todo o ser racional e ser a expressão de toda a essência 
da vontade de um ser racional. ‘Sendo assim, a lei moral nada mais exprime do que a autonomia da 
razão prática pura, isto é, a liberdade. Segue-se, portanto, que a autonomia da vontade é o único 
princípio a priori da razão prática pura’. Para isso, Kant precisa mostrar que a razão pura pode ser e 
pode determinar a vontade por si mesma mediante o fato da razão, como sendo consciência da lei 
moral e expressão da autonomia da razão”. (NODARI, Paulo César. A teoria dos dois mundos e o 
conceito de liberdade em Kant. 2009, p.253).  
93 “Todos os imperativos são expressos por um verbo significado dever e mostra destarte a relação 
de uma lei objetiva da razão com uma vontade que não é necessariamente determinada por isso 
segundo a sua qualidade subjetiva” (GMS, 413). Segundo Schönecker/Wood: “Com essa proposição 
Kant resume a sua breve teoria da faculdade racional prática. ‘Todos’ os imperativos (portanto, 
também os hipotéticos) são ‘leis objetivas da razão’, logo regras de ação que possuem validade 
objetiva para todos os seres racionais; e ‘todos’ os imperativos contém um ‘dever’. (SCHÖNECKER, 
Dieter. WOOD, Allen. A Fundamentação da metafísica dos costumes” de Kant: um comentário 
introdutório. 2014. p. 93).    
94 Ibidem. (p. 94). 
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princípio da autonomia deve possuir o significado substancial ao requerer que as 

máximas sejam incluídas no escopo geral das ações com o objetivo de se tornarem 

uma lei universal, em última análise, isso caracteriza que essa regra prática não é 

outra coisa senão um mandamento da razão, ou seja, o imperativo categórico. Ainda 

para Schönecker e Wood, o questionamento acerca da possibilidade do imperativo 

categórico e da liberdade, pode ser elucidado na seguinte passagem, 

 

A questão, pois, como é possível um imperativo categórico, pode ser 
respondida, é verdade, na medida em que se pode indicar a única 
pressuposição sob a qual apenas é ele possível, a saber, a ideia de 
liberdade, bem como na medida em que se pode discernir a 
necessidade dessa pressuposição, o que é suficiente para o uso 
prático da razão, isto é, para a convicção da validade desse 
imperativo, por conseguinte também da lei moral; mas como é 
possível esta pressuposição ela mesma é algo que não se deixa mais 
discernir por qualquer razão humana95.  

  

A ideia expressa acima requer aquilo que Kant já destaca no Prefácio, a 

saber: o fundamento da obrigatoriedade do imperativo categórico, suscitando 

também a sua realidade, efetividade, validade e, por fim, a sua necessidade objetiva, 

determinam ao homem a sua completa submissão ao imperativo categórico. A esse 

ponto, Kant considera que a validade da lei moral deva ser inexoravelmente 

comprovada. Não podendo ser diferente quanto à justificação da validade do 

imperativo categórico, em última análise, se entrelaça a ideia de liberdade. Contudo, 

nos resta ainda questionar qual seria a origem do duplo significado de uma possível 

dedução? Kant nos concebe uma direção lógica ao afirmar que toda ação dotada de 

um valor moral é representada a partir de uma ação por dever, ou seja, agir por 

dever significa agir sem tomar como referência os interesses subjetivos, é agir por 

respeito à lei moral. De maneira clara, Kant enfatiza que uma ação plena dotada de 

um valor moral sem restrições, consiste em uma ação por dever, diferentemente das 

ações pautadas na conformidade ao dever, isto é, ações que possuem como guia as 

inclinações. 

 

 
95 “Die Frage also: wie ein kategorischer Imperativ möglich sei, kann zwar so weit beantwortet werden, 
als man die einzige Voraussetzung einsehen kann, welches zum praktischen Gebrauche der Vernunft, 
d. i. zur Überzeugung von der Gültigkeit dieses Imperativs, mithin auch des sittlichen Gesetzes, 
hinreichend ist, aber wie diese Voraussetzung selbst möglich sei, lässt sich durch keine menschliche 
Vernunft jemals einsehen. (GMS, 461, 5-10). 
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Ora, o homem pode agir moralmente, mas por que ele o deve? Para 

responder a essa questão, Kant demonstra que, em certa medida, que o eu devo 

agir moralmente, remete-se ao eu posso agir moralmente. Tal afirmação procede 

pelo simples fado de que se eu posso agir moralmente, legitima-se a partir do querer 

agir moralmente, possuindo assim, um valor superior em detrimento ao querer 

determinado pela sensibilidade, pressupondo antecipadamente a dicotomia entre 

dever e querer. O ponto central em que Kant argumenta sobre a possível dedução 

do imperativo categórico se inicia com a seguinte passagem: 

 

O ser racional inclui-se enquanto inteligência no mundo inteligível, e é 
apenas como uma causa eficiente pertencente a esse mundo que dá 
o nome de vontade à sua causalidade. Por outro lado, ele está, no 
entanto, consciente de si mesmo como uma peça do mundo sensível, 
no qual se encontra as suas ações enquanto meras aparências da 
sua causalidade; a possibilidade dessas ações, porém, não pode ser 
discernida a partir da causalidade que não conhecemos; mas, ao 
invés disso, enquanto pertencentes ao mundo sensível, eles têm de 
ser discernidas como determinadas por outras aparências, a saber, 
por apetites ou inclinações. Portanto, enquanto ações de um mero 
membro do mundo inteligível, todas as minhas ações seriam 
perfeitamente conformes ao princípio da autonomia da vontade pura; 
enquanto de uma mera peça do mundo sensível, teriam de ser 
tomadas inteiramente conformes à lei natural dos apetites e 
inclinações, por conseguinte à heteronomia da natureza. (As 
primeiras assentariam o princípio supremo da moralidade; as 
segundas, no da felicidade)96.  

 

Portanto, Kant sublinha o aspecto racional humano, qualificando-o como um 

ser autônomo e livre. “Ora, ideia de liberdade está inseparavelmente ligado o 

conceito de autonomia, a este, porém, o princípio universal da moralidade, o qual 

subjaz, na ideia, a todas as ações de seres racionais, do mesmo modo que a lei 

natural a todas as experiências” (GMS, 452, 453). Neste sentido, é possível sugerir 

que, 

 

 
96 “Das vernünftige Wesen zählt sich als Intelligenz zu Verstandeswelt, und bloß als eine zu dieser 
gehörigen wirkenden Ursache nennt es seine Kausalität einen Willen. Von der anderen Seite ist es 
sich seiner doch auch als eines Stücks der Sinnenwelt bewußt, in welcher seine Handlungen, als 
bloße Erscheinungen jener Kausalität, angetroffen werden, deren Möglichkeit aber aus dieser, die wir 
nicht kennen, nicht eingesehen werden kann, sondern an deren statt jene Handlunlungen als 
bestimmt durch andere Erscheinungen, nämlich Begierden und Neigungen, als zur Sinnenwelt 
gehörig, eingesehen werden müssen. Als bloßen Gliedes der Verstandeswelt würden also alle meine 
Handlugen dem Prinzip der Autonomie des reinen Willens vollkommen gemäß sein; als bloßen Stücks 
der Sinnenwelt würden sie gänzlich dem Naturgesetz der Begierden und Neigungen, mithin der 
Heteronomie der Natur gemäß, genommen werden müssen. (Die ersteren würden auf dem obersten 
Prinzip der Sittlichkeit, die zweiter der Glückseligkeit beruhen)”. (GMS, 453, 20-25).    
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(D1) “O homem encontra em si da faculdade da razão, a qual 
enquanto faculdade epistêmica é uma forma de autoatividade”; (D2) 
“Enquanto ser racional (ativo por si mesmo), o homem deve se 
considerar inteligência e, nessa perspectiva, membro do mundo 
inteligível”; (D3) “Enquanto ser racional, por conseguinte pertence ao 
mundo inteligível, o homem não pode pensar a causalidade de sua 
própria vontade são sobe a ideia de liberdade”; (D4) “Visto que com a 
liberdade como propriedade da vontade de um ser racional, ao qual é 
membro do mundo inteligível, está ligado analiticamente a lei moral, o 
homem também reconhece quando e na medida que ele se 
compreende como tal ser, a autonomia e a lei moral como lei do seu 
querer racional”97. 

 

Segundo Schönecker e Wood, podemos observar que D1 apresenta uma 

impossibilidade do homem (enquanto ser racional) de abdicar de sua posição, dada 

as devidas proporções não é concebível que o homem renegue a sua natureza 

racional, pois tal característica é o que diferencia dos demais animais, e por isso, 

tornando-se digno de ser admirando, segundo Giovani Pico della Mirandola e, por 

meio da liberdade e autonomia98, constituir-se  (segundo Kant) em sua dignidade, 

legando para si a auto legislação sob a égide da lei moral. No argumento presente 

no ponto D2, é notável a afirmativa de que, uma vez homem sendo racional, a 

inteligência lhe seria inerente e, por isso, faria parte do mundo inteligível, 

compreendendo a sua vontade em uma perspectiva livre. A D3 sublinha que, como 

membro do mundo inteligível, o homem e todas as suas ações estariam submetidas 

ao princípio da autonomia da vontade, ressaltado que a correspondência entre a 

liberdade e a moral é legitimada no momento que há um entendimento por parte do 

homem de forma idealizada no que se referir a sua vontade como membro do 

mundo inteligível. Por fim, a D4 traz à tona um questionamento relevante: como o 

homem, um ser pertencente ao mundo inteligível e ao mundo sensível, necessita 

submeter-se as leis do mundo inteligível? Para tentar pôr à luz tal questão 

apresentemos, pois, a seguinte passagem,  

 

 

 
97 SCHÖNECKER, Dieter. WOOD, Allen. A Fundamentação da metafísica dos costumes de Kant: um 
comentário introdutório. 2014. pp. 180-181. 
98 Segundo Weber: “É preciso mostrar, desse modo, que somente uma razão que se dá a própria lei e 
que pode querer que a máxima de suas ações se converta em lei, tem autonomia. Essa autonomia é 
a expressão e fundamento da dignidade da pessoa humana [...] Autonomia e dignidade são, portanto, 
considerados nesse estudo como intrinsicamente relacionados e mutualmente imbricados. A 
dignidade pode ser considerada como o próprio limite do direito de autonomia”. (WEBER, Thadeu. 
Ética e Filosofia do Direito: autonomia e dignidade da pessoa humana. 2013. p. 12). 
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Mas, porque o mundo inteligível contém o fundamento do mundo 
sensível, por conseguinte também das leis do mesmo, sendo, 
portanto, imediatamente legislador com respeito à minha vontade 
(que pertence inteiramente ao mundo inteligível) e tendo, portanto, de 
ser pensado como tal, terei de me reconhecer como inteligência, 
embora, por outro lado, como um ser pertencente ao mundo sensível, 
ainda que submetido à lei do primeiro, isto é, da razão, que contem 
na ideia da liberdade a lei do mesmo, e, portanto, da autonomia da 
vontade; consequentemente, terei que considerar as leis do mundo 
inteligível como imperativos e as ações conformes a esse princípio 
como deveres99. 

 

A questão que nos cabe aqui destacar é a dupla determinação do homem, a 

saber: i) o homem reconhece a si em sua racionalidade como um ser inteligível; ii) 

ao passo que também é um ser pertencente ao mundo sensível. A primeira 

sobressai o aspecto de que o homem é, em última análise, submetido a lei da 

inteligibilidade proposta a partir da autonomia da vontade. A segunda pressupõe que 

o homem, enquanto pertencente ao mundo sensível, às leis da natureza, as suas 

ações se restringem a meros fenômenos da causalidade. Isso demonstra a 

necessidade do imperativo categórico para inibir a vontade pautada pelas 

inclinações da sensibilidade100. Neste sentido, Kant apresenta uma resposta sobre a 

questão da dedução na seguinte passagem,  

 
E, assim, os imperativos são possíveis porquanto a ideia de liberdade 
faz de mim membro do mundo inteligível, donde resulta que, se eu 
fosse isso apenas, todas as minhas ações seriam sempre conformes 
à autonomia da vontade, mas, visto que eu me vejo ao mesmo tempo 
como membro do mundo sensível, devem ser conformes a ela; o qual 
dever categórico representa uma proposição sintética a priori, por 
sobrevir à minha vontade afetada por apetites sensíveis ainda a ideia 
precisamente a mesma vontade, mas pertencente ao mundo 
inteligível, pura, por si mesma prática e contendo a condição suprema 
da primeira segundo a razão; aproximadamente da mesma maneira 
que as instituições do mundo sensível vêm juntar-se conceitos do 

 
99 “Weil aber die Verstandeswelt den Grund der Sinnenwelt, mithin auch der Gesetze derselben, 
enthält, also in Ansehung meines Willens (der ganz zur Verstandeswelt gehört) unmittelbar 
gesetzgebend ist, und also auch als solche gedacht werden muß, so werden ich mich als Intelligenz, 
obgleich andererseits wie ein zu Sinnenwelt gehöriges Wesen, dennoch dem Gesetze der der 
ersteren, d.i. der Vernunft, die in der Idee der Freiheit  das Gesetz derselben enthält, und also 
Autonomie des Willens unterworfen erkennen, folglich die Gesetze der Verstandeswelt für mich als 
Imperativ und die diesem Prinzip  gemäßen Handlungen als Pflichten ansehen müssen”. (GMS, 453, 
5-10). 
100 Segundo Schönecker e Wood, o imperativo categórico é uma sentença sintética a priori, dado que 
o homem (em sua constituição singular) não é puramente racional, mas igualmente pertencente ao 
mundo da sensibilidade.  (SCHÖNECKER, Dieter. WOOD, Allen. A Fundamentação da metafísica dos 
costumes” de Kant: um comentário introdutório. Tradução: Robinson dos Santos, Gerson Neumann. – 
São Paulo: Edições Loyola, 2014. (p. 182)). Tal interpretação sobre o imperativo categórico enquanto 
uma preposição sintética a priori, se dá pelo fato de que o predicado contém algo do qual não se 
encontra no sujeito, isto é, o homem não é exclusivamente racional e as suas ações nem sempre são 
retas, necessitando, assim, de um fio condutor para o bem agir, o imperativo categórico. 
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entendimento, que, por si mesmos, nada significam senão a forma de 
uma lei em geral e, desse modo, tornaram possíveis proposições 
sintéticas a priori, sobre as quais repousa todo o conhecimento de 
uma natureza101.  

 

Essa resposta apresentada por Kant pressupõe pontos interessantes. Uma 

vez que Kant afirma que, por meio de sua consciência e da eficácia do entendimento 

e da razão, o homem passa a ser consciente de si mesmo através da sua 

inteligência, e com isso, ele considera a si mesmo como um ser inteligente (como 

uma coisa em si), caracterizando-se por ser um sujeito singular; então a validade do 

imperativo categórico se eleva como um tipo de status ontológico da inteligibilidade 

humana, em que a lei moral é a lei da vontade do sujeito pertencente ao mundo 

inteligível, e este sujeito singular (o homem), submete-se a lei do mundo inteligível 

na qualidade de um imperativo categórico. Embora o bem seja aquilo que todo 

homem deseja, praticá-lo não é uma atividade fácil, dado que necessita de um 

mandamento descrito na inteligibilidade com um alcance real no mundo sensível. 

Não obstante, o homem por ter a sua natureza racional, se torna intrínseco a 

ele um valor absoluto e, por conseguinte, é um fim em si mesmo, constituindo-se 

naturalmente como fundamento da lei moral prática. Devido a tal característica, o ser 

humano não pode ser tratado como um simples meio, pois é uma pessoa e não uma 

coisa qualquer (um objeto que possui um equivalente). Ora, se o ser humano tem 

um valor absoluto, então, este possui dignidade. Neste sentido, segundo Kant, é por 

meio da natureza racional que o ser humano se enquadra no princípio prático 

supremo da razão cuja essência é a sua capacidade de auto legislação tendo como 

ponto de partida a determinação dos princípios a priori.  

 

Portanto, se não houver um princípio supremo prático e, com respeito 
à vontade humana, um imperativo categórico, ele tem de ser tal que 
faça uma representação daquilo que é necessariamente fim para 

 
101 “Und so sind kategorische Imperativ möglich, dadurch, daß die Idee der Freiheit mich zu einem 
Gliede einer intelligiblen  Welt macht, wodurch, wenn ich solches allein wäre, alle meine Handlunge 
der Autonomie des Willens jederzeit gemäß sein würden, da ich mich aber zugleich als Glied der 
Sinnenwelt anschaue, gemäß sein sollen, welches kategorische Sollen einen synthetischen Satz a 
priori vorstellt, dadurch, daß über meinen durch sinnliche Begierden affizierten Willen noch die Idee 
ebendesselben, aber zu Verstandeswelt gehörigen, reinen, für sich selbst praktischen Willens 
hinzukommt, welcher die oberste Bedingung des ersteren nach der Vernunft enthält; ungefähr so, wie 
zu den Anschauungen der Sinnenwelt Begriffe des Verstandes, die für sich selbst nicht als gesetzliche 
Form überhaupt bedeuten, hinzukommen und dadurch synthetische Sätze a priori, auf welchen alle 
Erkenntnis einer Natur beruht, Möglich machen”. (GMS, 454, 15-30). 
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todos, porque é fim em si mesmo, um princípio objetivo da vontade 
que pode, por conseguinte, servir de lei prática universal102.  

 

Ao partirmos da definição principal da segunda formulação do imperativo 

categórico: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa quanto 

na pessoa do outro, sempre simultaneamente, como fim e nunca simplesmente 

como meio” (GMS, 429-30), constata-se que um ser razoável e racional em virtude 

de sua natureza é um fim, e, por conseguinte, um fim em si mesmo, e deve 

determinar toda máxima como condição limitativa de todos os fins meramente 

relativos e arbitrários103. Claramente, observamos aqui a necessidade de 

compreendermos o que Kant entende como fórmula da humanidade e o conceito de 

fim em si mesmo?104 Por que os seres humanos necessitam de um mandamento 

que ordene as suas ações?105. Desse modo, seria um equívoco se não 

considerássemos o agente racional, ou seja, a pessoa106 e a personalidade que 

justifica a utilização dos conceitos de humanidade107 na teoria moral kantiana. Já na 

 
102 “Wenn es denn also ein oberstes praktisches Prinzip und, in Ansehung des menschlichen Willens, 
einen kategorischen Imperativ geben soll, so muß es ein solches sein, das aus der Vorstellung 
dessen, was notwendig für jedermann Zweck ist, weil es Zweck an sich selbst ist, ein objektives 
Prinzip des Willens ausmacht, mithin zum allgemeinen praktischen Gesetz dienen kann”. (GMS, 428, 
15-20). 
103 Segundo Kant: “O conceito de todo ser racional que tem de se considerar como legislado 
universalmente mediante todas as máximas de sua vontade, a fim de ajuizar a partir desse ponto de 
vista a si mesmo e as suas ações, conduz a outro conceito muito fecundo apenso a ele, a saber o 
conceito de um reino dos fins”. (GMS, 433). 
104“Ser fim em si é para Kant, uma proposição de pessoa. Estas não podem ser usadas 

exclusivamente como meio para outros objetivos, pois a natureza racional é fim em si mesma. Este 
status retoma a ideia de que o homem como ser racional é em primeiro lugar um “sujeito de todos os 
fins possíveis” e segundo “um sujeito de uma vontade absolutamente boa possível” (437, 31-32) com 

vista à conexão sistemática de todos os seres racionais, Kant fala de um “reino dos fins”. (Cf. HORN; 

MIETH; SCARANO. Immanuel Kant Grundlegung zu Metaphysik der Sitten: Kommentar von Christoph 
Horn, Corinna Mieth und Nico Scarano. 2015. p. 314) 
105 PATON, J. H. The categorical imperative: a study in Kant’s moral philosophy. 1971, p. 170. 
106 “Pessoa significa ser humano, tanto como sujeito (autor) quanto como objeto da lei moral. “Todo 

respeito por uma pessoa é, na verdade, apenas respeito pela lei (retidão etc.), da qual essa pessoa 
nos dá o exemplo” (GMS, 401). A diferença entre pessoas e coisas não é apenas relativa, mas um 
“valor intrínseco” absoluto (GMS, 435). Kant também descreve as pessoas como “um fim em si 
mesmas”. A proibição da instrumentalização da humanidade como uma fórmula de uso próprio se 
relaciona a este status: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa quanto na 
pessoa do outro, sempre simultaneamente, como fim e nunca simplesmente como meio” (GMS, 429, 
10-12). (Cf. HORN; MIETH; SCARANO. Immanuel Kant Grundlegung zu Metaphysik der 
Sitten:Kommentar von Christoph Horn, Corinna Mieth und Nico Scarano. 2015. p. 321). 
107 “Ora, o que Kant designa por humanidade são aquelas nossas faculdades e capacidades que nos 
caracterizam como pessoas razoáveis e racionais que pertencem ao mundo natural. Termos a 
humanidade significa tanto o fato de sermos vernünftig quanto de animarmos um corpo humano: 
pessoas razoáveis e racionais situadas na natureza com outros animais. Essas faculdades são 
primeiramente a da personalidade moral, que possibilita que tenhamos uma boa vontade e um bom 
caráter moral; e, em segundo lugar, as capacidades e habilidades que se desenvolvem pela cultura: 
pelas artes, ciências e afins”. (RAWLS. John. História da filosofia moral. 2005. p. 217). Para 
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GMS, Kant distingue pessoa de personalidade, pressupondo que a ideia de pessoa 

tem a ver com a faculdade e, por isso, o termo pessoa pertence simultaneamente ao 

mundo sensível e ao mundo inteligível, por outro lado, o termo personalidade, por 

ser legisladora pertence ao reino dos fins. Para ficar mais claro, na KrV, Kant 

distingue o caráter empírico do caráter inteligível suscitando a compreensão de que 

há uma duplicidade (inteligível e sensível) inerente ao sujeito (KrV, A 538-541). 

Portanto, na KrV, o conceito de pessoa é apresentado de uma maneira negativa, 

pois o sujeito cognoscente é impossibilitado de se reconhecer em sua condição de 

sê-lo, a não ser na medida em que parece a si mesmo, porém, jamais como é em si. 

Essa visão corrobora para o fato de que, a concepção do conceito de pessoa ao 

esboço kantiano sobressai a ideia associativa entre o sujeito cognoscente 

(consciente de si) e aquele que se representa a partir da sua consciência no mundo 

empírico. Em outras palavras, pessoa é uma substância. Por fim, Kant, na KrV, 

esclarece o transcendentalismo do conceito de personalidade, ressaltado que este 

possui o lastro necessário para obter um uso prático. Todavia, ainda que o conceito 

de pessoa seja de fundamental importância, não é outra coisa senão uma ideia da 

razão. Um conceito regulativo e não constitutivo. 

Quando o sujeito é capaz de dar a si próprio uma lei moral, legitimando-a 

universalmente, podemos dizer que o conceito de pessoa obtém em sua 

singularidade um valor absoluto, na medida em que o ser humano se reconhece 

como um ser racional capaz de se autodeterminar pela razão. Tal circunstância pode 

ser mais bem observada quando a humanidade, enquanto gênero, é reconhecida 

minimamente como objeto de respeito108, sendo mais enfático: “tanto na tua própria 

pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e 

 
Spaemann: “Em Kant, ‘humanidade’ ainda significa ambas as coisas, a saber, a família do ser 
humano e aquilo que faz do ser humano ser uma pessoa: ‘a humanidade na tua pessoa como na de 
qualquer outro’. Na questão do pertencimento à família da humanidade, as qualidades empíricas não 
tem qualquer importância. OU essa família é de antemão uma comunidade de pessoas ou o conceito 
de pessoa enquanto um ‘alguém’ de direito próprio ainda não foi descoberto ou já voltou a ser 
esquecido. Os pais na Roma antiga de fato tinham o direito de decidir se queriam conceder à criança 
recém-nascida o status legal de sua criança e, desse modo, o de ser humano. Porém, isso só mostra 
que os romanos ainda estavam por descobrir a comunidade de pessoas, em que ninguém deve os 
seus direitos a outro, mas da qual cada um é membro sui jurisi, o que só pode significar: é membro 
nato”. (SPAEMANN, Robert. Pessoas: Ensaio sobre a diferença entre “algo” e “alguém”. 2015. p. 
184).    
108“Respeito é para Kant um sentimento autoproduzido através de um conceito da razão, que ao 
contrário dos sentimentos que assentam sobre a inclinação ou medo, pode servir como motivo moral 
adequado, isto é, como base para uma ação por dever. Em uma tal ação, a vontade é determinada 
objetivamente através da lei e subjetivamente pelo puro respeito por esta lei prática. (400, 32 f.) Ver 
acima, página 190. (Cf. HORN; MIETH; SCARANO. Immanuel Kant Grundlegung zu Metaphysik der 
Sitten:Kommentar von Christoph Horn, Corinna Mieth und Nico Scarano. 2015. p. 314) 
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nunca simplesmente como meio” (GMS, 429). Isso nos traz ao entendimento de que 

todo ser humano tem direito e dever de respeito, dado que pertence ao gênero 

humano, cuja duplicidade (racional e sensível) que lhe é inerente, torna-o digno em 

sua mais importante característica, a saber: de não poder ser tratado simplesmente 

como um meio portador de um equivalente ou apenas como um objeto. O ser 

humano possui um valor absoluto, inviolável e inegociável. Logo, podemos observar 

que o significado do conceito de valor109 subjaz ao conceito de DgH. Não obstante, 

uma vez que Kant compreende a humanidade a partir da sua capacidade de 

autodeterminação e de adotar para si fins obrigatórios, o imperativo categórico não 

pode entrar em contradição com tais fins. Segundo Paton, conhecemos como um fim 

em si mesmo parte da distinção de todo fim relativo (não absoluto), não se 

caracterizando por ser uma criação da vontade racional humana, pois se presume 

que quando um fim é dado pela razão, o seu valor é absoluto, pois é válido para 

todos os seres racionais110, 

 

Pois os seres racionais estão sob a lei dizendo que cada uma delas 
jamais deve tratar a si mesmo e a todos os outros como meros meios, 
mas sempre ao mesmo tempo como fim em si mesmo. Destarte, 
porém, tem origem uma ligação sistemática de seres racionais 
mediante leis objetivas comuns, isto é, um reino, o qual se pode 
chamar, visto que essas leis visam justamente a relação desses seres 
uns com os outros enquanto fins e meios, um reino dos fins (que é 
ideal por certo apenas um ideal)”111. 

 

Entretanto, para que sustentemos o dito até aqui, devemos propor que a 

DgH se defina propositalmente, segundo Kant, como toda natureza racional 

sustentando que o princípio da autonomia da vontade seja essencialmente o 

imperativo categórico, sendo permitido observar que toda a vontade de um ser 

racional guiada pelo princípio básico do ordenamento moral (autolegislante) seja, em 

 
109 Ibidem. “Kant distingue entre um valor condicional e um valor incondicional. Ele atribui o valor 
moral incondicional de uma ação a qualidade da vontade do agente. Somente uma vontade 
determinada pela razão pode ser incondicionalmente boa e com isso pode ter um valor incondicional, 
absoluto. A vontade moralmente boa recebe seu valor intrínseco por meio da autodeterminação 
racional independentemente de todas as inclinações. Uma vontade determinada por inclinações não 
tem nenhum valor absoluto, mas apenas um valor relativo na dependência dos fins subjetivos que o 
agente persegue” (p.324). 
110 PATON, J. H. The categorical imperative: a study in Kant’s moral philosophy. p. 168. 
111 “Denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz, daß jedes derselben sich selbst und alle 
anderen niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln solle. 
Hierdurch aber entspringt eine systematische Verbindung dieser vernünftigen Wesen durch 
gemeinschaftliche objektive Gesetze, d.i. ein Reich, welches, weil diese Gesetze eben die Beziehung 
dieser Wesen aufeinander, als Zwecke und Mittel, zur Absicht haben, ein Reich der Zwecke (freilich 
nur ein Ideal) heißen kann. (GMS, 433, 10-15). 
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última análise, uma vontade autônoma112. Esta vontade é determinada pela razão, 

pois se caracteriza por um agir mediante a representação de leis, tornando-se 

assim, uma vontade essencialmente característica dos seres racionais em oposição 

ao simples atuar (wirken), ou na produção de um determinado efeito em relação a 

natureza das coisas. Estas, por sua vez, atuam mecanicamente, enquanto o ente 

racional pauta suas ações através da representação das leis morais. Destarte,  

 

Precisamos introduzir aqui uma distinção e dizer: o agir segundo a 
representação das leis é racional, mas nem todo agir é já racional, pelo fato 
de operar segundo regras ou conceitos. O agir segundo regras pode 
implicar em um mero comportamento intelectual. Já na Crítica da razão pura 
o entendimento é concebido como um poder de regras ou conceitos e a 
razão como um poder de princípios. Mas a distinção ainda não resolve o 
problema, visto que na Crítica da ração prática tanto as leis como as 
máximas são denominadas princípios. A questão consiste, pois, em saber 
em que sentido as máximas são consideradas princípios e que tipo de 
regras são consideradas racionais113.  

   

 Contudo, é relevante questionarmos a maneira pela qual a vontade toma 

característica racional. Para iniciarmos uma breve explicação sobre esse tema, 

devemos nos atentar para a distinção que Kant faz entre a vontade e vontade pura. 

No sentido comum, a vontade tem um significado mais modesto, a saber, trata-se de 

uma mera relação entre o entendimento e a faculdade do desejar. Em contrapartida, 

a vontade pura é aquela conduzida unicamente pela razão que determina leis como 

princípios. Nestes termos, 

 

A realidade objetiva de uma vontade pura ou, o que é a mesma coisa, de 
uma razão pura prática é, numa lei moral, dada por assim dizer a priori por 
um fato [Faktum]; pois assim se pode chamar uma determinação da 
vontade, que é inevitável, embora não se baseie em princípios empíricos. 
No conceito de uma vontade, porém, está já contido o conceito de 
causalidade, por conseguinte, no de uma vontade pura, o conceito de uma 

 
112 Para Kant, o conceito de autonomia além de ser parte indissociável da natureza humana é, 
também, o principal fundamento da dignidade humana. É o espelho que possibilita o ser humano 
olhar-se e vê-se representado no seu próprio reflexo. Ibidem. (GMS, 180).  “Autonomia significa a 
auto legislação moral da razão prática. Uma vontade livre e uma vontade sob a lei moral são a 
mesma coisa (GMS, 447), porque em primeiro lugar a liberdade como a causalidade da vontade 
mobiliza o conceito de direito. Em segundo lugar, essas leis da razão prática devem ser dadas pela 
própria razão prática, caso contrário estaria presente a heteronomia (sujeição a uma lei exterior ou à 
vontade de outrem). Sob isso, Kant entende a determinação da vontade por meio da inclinação e não 
– independente de todas as inclinações – pela razão. A determinação heterônoma da vontade segue 
a causalidade da natureza, enquanto a determinação autônoma da vontade é compreendida como 
causalidade pela liberdade (espontaneidade) segundo leis autoimpostas”. (Cf. HORN; MIETH; 
SCARANO. Immanuel Kant Grundlegung zu Metaphysik der Sitten: Kommentar von Christoph Horn, 
Corinna Mieth und Nico Scarano. 2015. p. 315). 
113 ROHDEN, Valério. Interesse da razão e liberdade. São Paulo: Ática, 1981, p. 127.  
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causalidade como liberdade, isto é, que não é determinável por leis naturais 
e, por isso, não é suscetível de uma intuição empírica, como prova de sua 
realidade; contudo, porém, na pura lei prática a priori, justifica perfeitamente 
a sua realidade objetiva, não em vista (como é fácil ver) do uso teórico, mas 
simplesmente do uso prático da razão114.   

    

 Desse modo, podemos afirmar que o agir segundo regras ou princípios se 

expressa a partir de um imperativo. O agir pressupõe um conteúdo ou a forma na 

qualidade de regras, pois é necessário que todas as nossas ações ou pelo menos 

parte delas sejam racionais. No que se refere à representação do agir, deve-se 

enquadrar no PSM, cuja representação está contida no imperativo categórico, todas 

as nossas ações. É sob esse escopo que a vontade se torna racional, pois, em 

última análise, por vontade Kant compreende “um tipo de causalidade dos seres 

vivos, na medida em que são racionais” (GMS, 427, 19-20), ou seja, a possibilidade 

de pela razão causar um efeito no mundo. Aqui a vontade é “concebida como uma 

faculdade de se determinar a si mesma a agir em conformidade com a 

representação de algumas leis” (GMS, 427, 19-20). Apenas aquela vontade que está 

livre de todas as inclinações e determinada pela razão está em condições de impor a 

si mesma uma lei moral, o que não é o caso dos seres humanos. É através dessas 

características basilares que podemos atribuir à humanidade um valor absoluto, 

inalienável e inquestionável, com os quais se torna possível a DgH.         

Conforme Paton, o valor absoluto, incondicionado e inerente à humanidade 

é algo que pertence aos sujeitos capazes de autoimpor-se rigorosamente um 

princípio moral compatível com o seu querer. Ora, o conceito de autonomia115 (em 

 
114 “Die objektive Realität eines reinen Willens, oder, welches einerlei ist, einer reinen praktischen 
Vernunft ist im moralischen Gesetze a priori gleichsam durch ein Faktum gegeben; denn so kann man 
eine Willensbestimmung nennen, die unvermeidlich ist, ob sie gleich nicht auf empirischen Prinzipien 
beruht. Im Begriff der Kausalität schon enthalten, mithin in dem eines reinen Willens der Begriff einer 
Kausalität mit Freiheit, d.i. die nicht nach Naturgesetzen bestimmbar, folglich keiner empirischen 
Anschauung, als Beweises seiner Realität, fähig ist, dennoch aber, in dem reinen praktischen Gesetze 
a priori, seine objektive Realität, doch (wie leicht einzusehen) nicht zu den Behufen des theoretischen, 
sondern bloß praktischen Gebrauchs der Vernunft vollkommen rechtfertigt”. (KpV, A 96).   
115 Ibidem. (p. 315): “Autonomia significa a auto legislação moral da razão prática. Uma vontade livre 
e uma vontade sob a lei moral são a mesma coisa (GMS, 447), porque em primeiro lugar a liberdade 
como a causalidade da vontade mobiliza o conceito de direito. Em segundo lugar, essas leis da razão 
prática devem ser dadas pela própria razão prática, caso contrário estaria presente a heteronomia 
(sujeição a uma lei exterior ou à vontade de outrem). Sob isso, Kant entende a determinação da 
vontade por meio da inclinação e não – independente de todas as inclinações – pela razão. A 
determinação heterônoma da vontade segue a causalidade da natureza, enquanto a determinação 
autônoma da vontade é compreendida como causalidade pela liberdade (espontaneidade) segundo 
leis autoimpostas”.  
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oposição à heteronomia)116 é parte imprescindível ao fomento daquilo que podemos 

entender como o princípio supremo do dever, introduzindo o conceito do reino dos 

fins (Reich der Zwecke)117. 

 

O conceito segundo o qual todo o ser racional deve considerar-se 
como legislador universal por todas as máximas da sua vontade para, 
deste ponto de vista, se julgar a si mesmo e às suas ações, leva a 
outro conceito muito fecundo apenso a ele, a saber, o conceito de um 
reino dos fins118. 

    

Não há dúvidas de que o conceito de reino dos fins é de suma importância 

para entendermos o que Kant enuncia como autonomia. Contudo, não devemos 

interpretá-lo como uma nova fórmula do imperativo categórico, pois ao levarmos em 

consideração a parte filológica do termo reino (Reich), depreende-se um tipo de 

ligação entre todos os seres racionais existentes por meio de leis comuns, com as 

quais em um reino ideal (reino dos fins), torna-se um parâmetro essencial para 

promoção da autonomia, qualificando cada membro como um legislador universal no 

reino dos fins. Nestes termos, a autonomia da vontade é definida na GMS como um 

fundamento da dignidade da natureza humana racional, cuja percepção do conceito 

de valor torna-se o referencial de todo ser racional, ou seja, a racionalidade é a 

marca da condição da dignidade de todo ser humano, ou simplesmente: de todo ser 

capaz de se autodeterminar, servindo-se do seu próprio entendimento 

fundamentado na lei moral personificada no conceito de autonomia119. À luz dessa 

 
116 Ibidem. (p. 318): “Kant fala de “Heteronomia da Vontade” (GMS, 443) quando esta é determinada 
por meio da referência a um objeto de inclinação ou adaptação a uma norma não dada por si mesma, 
por exemplo, um mandamento divino. Isto leva a uma “dependência da razão prática da 
sensibilidade”. (GMS, 460). Kant fala também da “necessidade natural” como uma “heteronomia das 
causas efetivas” (GMS, 446), pois uma vontade determinada pela inclinação permanece sujeita às 
leis da natureza. Liberdade, no entanto, não é uma “propriedade da vontade segundo leis naturais” 
(GMS, 446), mas a propriedade de determinar-se independente destas para a ação. Neste caso, a 
vontade segue as leis dadas pela razão mesma, isto é, leis morais (autonomia)”. 
117 Ibidem. (p. 322): “O reino dos fins compreende a “conexão sistemática de diferentes seres 
racionais através de leis comunitárias” (GMS, 433). Ao mesmo tempo, os seres racionais são 
membros em pé de igualdade, uma vez que já sempre são legisladores de si mesmo, autônomos. “O 
total de todos os fins” dos seres racionais é estabelecido pelo fato de que a legislação moral 
“abstrairá todo conteúdo de seus propósitos privados” (GMS, 433). Uma analogia do reino dos fins 
com reino da natureza é possível, pois todos os membros dele estão sujeitos às mesmas leis, 
todavia, leis da liberdade autoimpostas”. 
118 “Der Begriff eines jeden vernünftigen Wesens, das sich durch alle Maximen seines Willens als 
gesetzgebend betrachten muß, um aus diesem Gesichtspunkte sich selbst und seine Handlungen zu 
beurteilen, führt auf ihm anhängenden sehr fruchtbaren Begriff, nämlich den eines Reichs der 
Zwecke”. (GMS, 433, 30). 
119 “Nesse sentido, devemos distinguir o que significa uma vontade autônoma e uma vontade 
heterônoma. A primeira, através da atividade racional, possui a capacidade de dá-se a própria lei. Ela 
quer que a sua própria máxima, por respeitar e tratar a humanidade sempre como um fim em si 
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afirmação e sob o estandarte do Esclarecimento (Aufklärung), a ideia de se servir do 

seu próprio entendimento nos auxilia a compreender a profundidade do pensamento 

kantiano. Kant rechaça qualquer possibilidade de fundamentar o princípio moral a 

partir de sentimentos morais arbitrários, a exemplo a felicidade120. Nem tampouco, 

derivar a moralidade de parâmetros teológicos. 

Ora, que a moralidade não seja uma fabulação urdida por nosso 
cérebro – o que só se segue se o imperativo categórico, e com ele a 
autonomia da vontade, é verdadeiro e absolutamente necessário 
enquanto princípio a priori – exige um uso sintético possível da razão 
prática pura, ao qual, porém, não podemos nos atrever sem proceder 
antes a uma crítica dessa faculdade racional ela própria, cujas linhas 
principais, suficientes para o nosso intuito, temos de apresentar na 
última seção121. 

   

Uma vez que a moralidade não é algo vazio, não seria possível argumentar 

que a DgH e o fundamento do valor presente no princípio moral, fossem igualmente 

vazios e sem sentido. Portanto, o alcance conceitual da deste conceito deve, sem 

dúvidas, pressupor que o ser humano necessita entender, assim como Kant o fez, 

que todo e qualquer ser humano em sua singularidade racional, possui um valor 

 
mesmo e nunca como um meio, torna-se uma lei universal válida para todos os seres racionais. 
Constitui-se como vontade legisladora universal especialmente na medida em que o ser racional, ao 
mesmo tempo, constitui-se como legislador, isto é, juiz e membro dessa mesma legislação. (GMS, 
86-87). A segunda, por sua vez busca fundamentar a lei na aptidão de suas máximas à própria 
legislação universal. Ora, radicalmente falando [...] heteronomia não significa outra coisa senão que a 
própria autonomia negar-se-ia a si mesma”. (NODARI, Paulo César. A teoria dos dois mundos e o 
conceito de liberdade em Kant. 2009. p.220). 
120 É aquilo que cada homem que como ser sensível quer alcançar: “Todos os homens já tem por si 
mesmos, a mais forte e mais íntima inclinação para a felicidade, porque é precisamente nessa ideia 
que se reúnem todas as inclinações para formar uma soma de todas as inclinações.” O problema do 
conceito de felicidade é sua indeterminação: “(...) que, mesmo que todo homem queira alcançá-la, ele 
jamais pode dizer de maneira determinada e em harmonia consigo mesmo o que ele propriamente 
deseja e quer. A causa disso é: que todos os elementos que fazem parte do conceito da felicidade 
são, sem exceção empíricos, i. e tem de ser emprestados a partir da experiência, e que, não obstante 
para a ideia da felicidade se exige um todo absoluto, um máximo de bem-estar, no meu estado 
presente e em qualquer estado futuro. Kant critica especialmente a tentativa de fundamentar a moral 
com a felicidade, pois ele resume a busca da felicidade num princípio do amor próprio, que está numa 
situação de concorrência com a moral: “O homem sente dentro de si mesmo, em suas necessidades 
e inclinações, cuja inteira satisfação ele resume o nome de felicidade, um poderoso contrapeso a 
todos os mandamentos do dever, que a razão lhe representa como digno de tão elevado respeito.” 
(405, 5-8). (Cf. HORN; MIETH; SCARANO. Immanuel Kant Grundlegung zu Metaphysik der 
Sitten:Kommentar von Christoph Horn, Corinna Mieth und Nico Scarano. 2015. p. 315). 
121 “Wer also Sittlichkeit für Etwas und nicht für eine chimärische Idee ohne Wahrheit hält, muß das 
angeführte Prinzip derselben zugleich einräumen. Dieser Abschnitt war also, ebenso wie der erste, 
bloß analytisch. Daß nun Sittlichkeit kein Hirngespinst sei, welches alsdenn folgt, wenn der 
kategorische Imperativ und mit ihm die Autonomie des Willens wahr, und als ein Prinzip a priori 
schlechterdings notwendig ist, erfordert einen möglichen synthetischen Gebrauch der reinen 
praktischen Vernunft, den wir aber nicht wagen dürfen, ohne eine Kritik dieses Vernunftvermögens 
selbst voranzuschicken, von welcher wir indem letzten Abschnitte die zu unserer Absicht hinlänglichen 
Hauptzüge darzustellen haben”. (GMS, 445-446).  
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intrínseco e absoluto no sentido interpretativo o mais estrito possível aos termos. 

Portanto, veremos a seguir, a fundamentação argumentativa cada vez ressalta a 

posição que defendemos até aqui. 

 

2.2 A BOA VONTADE COMO A ÚNICA COISA BOA EM SI E O CONCEITO DE 

AUTONOMIA: UM CAMINHO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O 

CONCEITO DE VALOR 

 

Para iniciarmos a nossa explicação, comecemos com a seguinte questão: “o 

que nós compreendemos como moralmente bom e, na verdade, como moralmente 

bom de modo irrestrito? A que nos referimos quando caracterizamos algo 

moralmente bom ou mal?”122. Quase sempre nos deparamos julgando ações de 

terceiros, tentando enquadrá-las em algum tipo de parâmetro que pareça correto ao 

nosso entendimento. Portanto, todo ser humano é capaz de manifestar a boa 

vontade, embora ela não constitua cem por cento de todas as suas ações, ainda 

assim, ela é a base para a boa vontade prática, isto é, aquela vontade que possui 

como fundamento único o princípio moral com o qual legitima as ações. Em outras 

palavras, ela é considerada como uma vontade que se manifesta com sucesso em 

um ser racional contra a influência de inclinações e desejos igualmente naturais ao 

homem. Para seres imperfeitos, ou seja, para aqueles cuja racionalidade não lhes 

são inerentes, agir moralmente, isto é, agir com uma boa vontade prática, significa 

agir por dever123. Esse tipo de ação ressalta que para todo ser racional, a lei moral é 

uma necessidade objetiva, portanto, é diretamente necessária e, por isso, é 

concebida sempre como dever.124 Quanto à boa vontade sagrada, só pertence a 

Deus e a outros seres sagrados (perfeitos). Esses seres não têm inclinações e 

 
122 SCHÖNECKER, Dieter. WOOD, Allen. A Fundamentação da metafísica dos costumes” de Kant: 
um comentário introdutório. 2014, p. 43. 
123“Por dever, por inclinação: Kant distingue ações em conformidade com a moral por inclinação 
direta (a compaixão do amigo humano), de atos por inclinação mediata (a honestidade dos 
comerciantes). Ambos se diferenciam de ações por dever, as quais por si só possuem um valor 
moral. Com efeito, só uma ação por dever é uma ação “por respeito a lei” (400, I8 f.), enquanto todos 
as ações por inclinação, em última análise, obedecem à máxima do egoísmo. Compare acima, S, 177 
ff”. [Cf. HORN; MIETH; SCARANO. Immanuel Kant Grundlegung zu Metaphysik der 
Sitten:Kommentar von Christoph Horn, Corinna Mieth und Nico Scarano. Suhrkamp Verlag Frankfurt 
am Main 2015. p. 321]. 
124 SCHÖNECKER, Dieter. WOOD, Allen. A Fundamentação da metafísica dos costumes” de Kant: 
um comentário introdutório. Tradução: Robinson dos Santos, Gerson Neumann. – São Paulo: Edições 
Loyola, 2014. (p. 57). 
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desejos contrários ao bem (as ações retas), mas em que consiste uma vontade 

sagrada? 

 

Mesmo que o reino da natureza também fosse pensado, tanto quanto 
o reino dos fins, como unido sob um soberano, e que assim este 
último não permanecesse mais uma mera ideia, mas recebesse 
verdadeira realidade, esta beneficiar-se-ia destarte, é verdade, ao 
acréscimo de uma forte mola propulsora, jamais, porém, de uma 
aumento de seu valor intrínseco; pois, apesar disso, até mesmo esse 
legislador único sem limites teria sempre de ser representado como 
ajuizando o valor dos seres racionais tão-somente segundo o seu 
comportamento desinteressado prescritos através deles mesmos a 
partir dessa mera ideia. A essência das coisas não é alterada por 
suas relações externa, e é sem pensar nisso, tão somente segundo 
aquilo que constitui o valor absoluto do homem, que este também tem 
que ser ajuizado por quem quer que seja, até mesmo pelo ser 
supremo. A moralidade, portanto, é a relação das ações com a 
autonomia da vontade, isto é, com a legislação universal possível 
através das máximas dele. A ação que é compatível com a autonomia 
da vontade é lícita; a que não se afina com ela é ilícita. A vontade 
cujas máximas se põe necessariamente de acordo com as leis da 
autonomia é uma vontade santa, absolutamente boa. A dependência 
de uma vontade não absolutamente boa do princípio da autonomia (a 
necessitação moral) é a obrigação. Esta, portanto, não pode ser 
referida a uma vontade santa. A necessidade objetiva de uma ação 
por obrigação chama-se dever125.  

 

Neste sentido, torna-se claro que Kant acaba de pressupor que, uma vez que 

representemos apenas em pensamento aquilo que entendemos por conceito de 

dever (Pflicht), observamos naturalmente a submissividade à lei, com a qual nos 

representamos ao mesmo tempo “a certa sublimidade e dignidade naquela pessoa 

que cumpre todos os seus deveres” (GMS, 440, 35). Essa assertiva corrobora no 

sentido de que não há nenhuma sublimidade apenas por estar submetida à lei 

moral, mas tão somente quando aquele que, ao pressupor a lei moral, torna-se ao 

 
125 “Obgleich auch das Naturreich sowohl als das Reich der Zwecke als unter einem Oberhaupt 
vereinigt gedacht würde und dadurch das letztere nicht mehr bloße Idee bliebe, sondern wahre 
Realität erhielt, so würde hierdurch zwar jener der Zuwachs einer starke Triebfeder, niemals aber 
Vermehrung ihres inneren Werts zustattenkommen; denn, diesem ungeachtet müßte doch selbst 
dieser alleinige unumschränkte Gesetzgeber immer so vorgestellt werden, wie er den Wert 
Vernünftigen Wesen, nur nach ihrem uneigennützigen, bloß aus jener Idee ihnen selbst 
vorgeschrieben Verhalten, beurteilte. Das Wesen der Dinge ändert sich durch ihre äußeren 
Verhältnisse nicht, und was, ohne an das letzterer zu denken, den absoluten Wert des Meschens 
allein ausmacht, danach muß er auch, von wem es auch sei, selbst vom höchsten Wesen, beurteilt 
werden. Moralität ist also das Verhältnis der Handlungen zu Autonomie des Willens, das ist, zu 
möglichen allgemeine Gesetzgebung durch die Maximen desselben. Die Handlung, die mit der 
Autonomie des Willens zusammen bestehen kann, ist erlaubt; die nicht damit stimmt, ist unerlaubt. 
Der Wille, dessen Maximen notwendig mit den Gesetzen der Autonomie zusammenstimmen, ist 
heiliger, schlechterdings guten Wille. Die Abhängigkeit eines nicht schlechterdings guten Willens vom 
Prinzip der Autonomie (die Moralische Nötigung) ist Verbindlichkeit. Diese kann also auf ein heiliges 
Wesen nicht bezogen werden. Die objektive Notwendigkeit einer Handlugen aus Verbindlichkeit heißt 
Pflicht. (GMS, 439, 5-30).  



80 

 

mesmo tempo membro legislante da própria lei, com a qual está ele mesmo 

submetido. Portanto, “[...] é esta vontade possível para nós na ideia, que é o objeto 

propriamente dito do respeito, e a dignidade do homem consiste exatamente nessa 

capacidade de ser universalmente legislante [...]” (GMS, 440). 

Quanto ao conceito de autonomia (conforme inicialmente apresentado)126 

primeiramente, podemos compreendê-la como sendo: a “propriedade da vontade por 

meio da qual é uma lei para si mesma (independentemente de toda qualidade dos 

objetos do querer)” (GMS, 440). “Ora, à ideia da liberdade está inseparavelmente 

ligado o conceito da autonomia, a este, porém, o princípio universal da moralidade, o 

qual subjaz, na ideia a todas as ações de seres racionais, do mesmo modo que a lei 

natural a todas as aparências” (GMS, 452, 453). No entanto, a distinção de Kant 

entre o mundo do entendimento e o mundo dos sentidos, bem como, 

consequentemente, a pressuposição teórica de uma boa vontade prática, ao utilizar 

o termo autonomia não só para o ser humano e sua capacidade prática, mas 

também para a propriedade da boa vontade considerada por Kant apenas como a 

vontade inteligível127, devemos nos atentar para o que Kant entende a própria 

vontade como uma causalidade, ou seja: “Enquanto ser racional, logo pertencente 

ao mundo inteligível, o homem jamais pode pensar na causalidade de sua própria 

vontade” (GMS, 453, 5-10). Assim, observa-se que essa vontade é, então, 

identificada com a vontade que é autônoma, isto é: “[...] se pensarmos que somos 

livres, nos transferimos como membros para o mundo inteligível e conhecimento da 

autonomia da vontade, juntamente com sua consequência, a moralidade” (GMS, 

453, 10-15). Observemos, pois, como Kant segue o seu argumento: “[...] mas se nos 

consideramos obrigados pelo dever, então consideramo-nos como pertencentes ao 

mundo da sensibilidade e, ao mesmo tempo, ao mundo inteligível” (GMS, 453, 15). 

Assim, o livre arbítrio é a vontade, e a autonomia é sua propriedade; e em alguns 

contextos, esta vontade não é considerada como a vontade de um ser humano que 

 
126 Ver no ponto 1.3 intitulado: Da Aufklärung a fundamentação da consciência de si. 
127 “Por tudo isso, segundo Kant, o ser racional, enquanto pertencente ao mundo inteligível, deve 
considerar-se a si mesmo como inteligência, ainda que pertença ao mundo sensível. Assim, o ser 
humano pode considerar-se a partir de dois pontos de vista e deve considerar-se a si mesmo e 
reconhecer as leis do uso das suas forças e das suas ações [...] Enquanto pertencente ao mundo 
sensível, sob as leis naturais, ou seja, heteronomia, e enquanto pertence ao mundo inteligível, sob 
leis independentes da natureza e fundamentadas tão somente na razão [...] Então, enquanto ser 
racional, na medida em que pertence ao mundo inteligível, o ser humano não pode pensar na 
causalidade da sua vontade senão sob a ideia da liberdade”. (NODARI, Paulo César. A teoria dos 
dois mundos e o conceito de liberdade em Kant. 2009, p. 233). 
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também faz parte do mundo sensível, mas apenas como um mero membro do 

mundo do entendimento, em que todas as minhas ações estariam perfeitamente de 

acordo com o princípio da autonomia da vontade pura (GMS, 453, 15). O que nos 

interessa aqui de importante é ter em mente que a boa vontade numênica como tal, 

não é apenas uma mera capacidade de agir moralmente, mas é a partir dela que é 

possível ao ser humano agir tomando o princípio moral como base das suas ações; 

assim, para o ser humano (membro tanto do mundo inteligível quanto do mundo 

sensível), a sua capacidade de agir tendo como parâmetro estes termos garante a 

característica básica de ser legislador das suas próprias ações.  

O conceito de autonomia relaciona-se também com os conceitos de fim em 

si mesmo e natureza racional. Embora na GMS II, Kant apresente pontos cruciais 

acerca da ética e moral, ainda assim, os termos acima requerem uma explicação 

mais objetiva.128 Não obstante, os “[...] seres racionais são chamadas de pessoas, 

porque sua natureza já os assinala como fins em si mesmos [...]” (GMS, 428, 25). No 

entanto, isso não nos diz o que é uma pessoa ou precisamente o que seja um ser 

racional. Na Rel., Kant distingue os conceitos de animalidade, humanidade e 

personalidade129. No entanto, tem sido uma má interpretação recorrente atribuir à 

Kant o posicionamento de que a humanidade possui a capacidade de definir fins e, 

só por isso merece respeito. Se nos atentarmos para os detalhes apresentados por 

Kant, facilmente saberíamos que essa visão é muito reducionista do seu 

pensamento130. Esses termos, por sua vez, apenas estão relacionados ao conceito 

dignidade, pelo simples motivo de que os seres autônomos, por caracterizarem-se 

como fins em si mesmos possuem naturalmente dignidade. Mas é realmente 

possível afirmar que isso fundamenta por vias diretas o conceito de dignidade? As 

seguintes passagens parecem inequívocas, “A autonomia, portanto, é o fundamento 

da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional” (GMS, 436,5); e: 

“[...] a dignidade humana consiste exatamente nessa capacidade de ser 

universalmente legislante, ressalvada a condição de está ao mesmo tempo 

submetido à exatamente essa legislação” (GMS, 440, 35); ou: “[...] a vontade de um 

 
128 Para o uso do conceito de 'ser racional' e o conceito de 'fim em si mesmo', cf. GMS. 429; 430; 431; 
433; 438; 439. (SCHÖNECKER, Dieter. WOOD, Allen. A Fundamentação da metafísica dos 
costumes” de Kant: um comentário introdutório. 2014, pp. 141-156). 
129 Essa questão é apresentada por Kant na primeira parte intitulada: “Da morada do princípio do mal 
ao lado do bom ou sobre o mal radical na natureza humana. I. Da disposição originária para o bem na 
natureza humana. KANT, Immanuel. A religião no simples limite da razão. 2009, pp. 25-34). 
130 Henry E. Allison. Kant’s Groundwork for the Metaphysics of Morals. A Commentary. 2011, pp. 209–
213. 
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ser racional tem que ser considerada ao mesmo tempo como um legislante, porque, 

de outro modo, não poderia pensá-los como fins em si mesmos.” (GMS, 434, 25). 

No entanto, existem contextos em que Kant parece dizer que o que é um fim 

em si mesmo não é o ser humano como um ser autônomo (com sua capacidade de 

conceber para si a lei moral e ao mesmo tempo obedecê-la), mas o ser humano que 

manifesta uma boa vontade131. Uma passagem que nos deixa bem claro essa 

afirmação é a primeira frase do GMS I sobre a boa vontade sendo a única coisa que 

é “boa sem limitação” (GMS, 394, 5). Outra representação pode ser encontrada na 

teoria de Kant do reino dos fins. Ora, manifestar uma boa vontade parece ser uma 

condição necessária a um membro no reino dos fins: “Semelhante ao reino dos fins, 

veria efetivamente a se realizar mediante máximas cuja regra é prescrita pelo 

imperativo categórico a todos os seres racionais se elas fossem universalmente 

seguidas” (GMS, 493, 5). No que se segue, veremos com um olhar mais atento 

sobre a DgH, ressaltando que não é o conceito de boa vontade que funda as bases 

do que podemos compreender como um valor absoluto, mas a capacidade de 

autonomia do ser humano em constitui-se enquanto ser moral.  

Kant usa o termo Würde (dignidade) de maneira esparsa no conjunto geral de 

sua obra filosófica com desdobramentos teóricos distintos. Um dos principais críticos 

que objetiva uma reanalise textual interpretativa deste conceito é o Oliver Sensen. 

Ele levanta uma questão no mínimo controversa: o conceito de dignidade nos 

escritos de Kant não se limita a um significado estritamente moral132, ou seja, esse 

conceito não se limita, segundo o autor, a constituição de um “valor intrínseco 

absoluto”, porém, Kant pressupõe que a natureza humana com fins de fundamentar  

a DgH, possui a prerrogativa constitutiva do homem enquanto um fim em si mesmo, 

remetendo-se as noções que: i) todo ser humano é um fim em si mesmo e possui 

valor intrínseco, porque todo ser humano pertence ao mundo da inteligibilidade e, 

portanto, a capacidade de ser moral lhe é real. Ao passo que, igualmente, um 

assassino ou um político corrupto, uma vez sendo partífice do mundo da 

inteligibilidade, seja considerado também um fim em si mesmo e, desse modo, o 

respeito também lhe é um direito; ii) sob esta mesma perspetiva é preciso levar em 

consideração agentes que realmente pretendam agir, tomando o mandamento moral 

 
131 Para apresenta uma visão crítica sobre o dito acima: [Henry E. Allison, Kant’s Groundwork for the 
Metaphysics of Morals. A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2011. (pp. 213–215). 
132 Oliver Sensen, Kant on Human Dignity. Berlin/Boston: de Gruyter Verlag, 2011 (pp.153-154).
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como principal guia. O pensamento kantiano acerca do reino dos fins, indica uma 

interpretação a partir da noção manifestada em si por meio de uma boa vontade, 

tornando-se uma condição necessária para ser um membro no reino dos fins. (GMS, 

438, 20-25). É nesse contexto que todos os membros têm uma boa vontade prática 

e que a DgH pode ser percebida (GMS, 434, 20). Neste sentido, a ideia associada 

com a primeira frase na GMS I é clara, dado que Kant pressupõe que o conceito de 

DgH, manifesta-se a partir daqueles que promovem uma boa vontade prática. Este 

argumento pode ser facilmente observado nas passagens: GMS, 436; 440. Outro 

ponto que já foi esclarecido anteriormente ressalta que os seres racionais possuem 

um status de pessoa, porque a sua caracterização enquanto fins-em-si-mesmos 

representa algo que não pode ser tratado como um equivalente, ou seja, como um 

meio e, desse modo, é digno de respeito. Entretanto, obter uma boa vontade prática 

não pressupõe uma questão meramente da natureza, mas sim uma questão de 

aquisição. Nestes termos, pode-se afirmar que a natureza racional e autônoma 

(sendo um fim-em-si-mesmo), apresenta-se como uma natureza que tem dignidade. 

Afinal, Kant utiliza do termo dignidade para também se referir quando atribui a 

característica de um fim em si mesmo a um ser racional, isto é, um ser capaz de 

moralidade, autolegislante. “Portanto, a moralidade e a humanidade, na medida em 

que ela é capaz da mesma, é a única coisa que tem dignidade” (GMS, 435, 5). E “a 

dignidade do homem consiste exatamente nessa capacidade de ser universalmente 

legislante” (GMS, 435). Para tanto, Kant justifica a sua visão por duas vias distintas: 

a) “toda natureza racional” (grifo suprimido; ver em: GMS, 436); b) uma vez 

pressuposta a dignidade, cabe sublinhar a correspondência entre os conceitos de 

dignidade e autonomia, pois na medida em que os seres racionais são autônomos, 

justifica-se que “a dignidade na natureza humana e de toda natureza racional, sem 

qualquer outro fim ou vantagem” (grifo suprimido; vem em: GMS, 439), estejam 

circunscritas “segundo máximas de um membro universalmente legislador de um 

reino dos fins” (grifo suprimido; ver em: GMS, 439). Mais além, Kant discorre que 

“[...] a conhecer como dignidade o valor de semelhante maneira de pensar e, coloca-

a infinitamente acima de todo preço [...]” (GMS, 435). Disso se segue que, por meio 

da sua capacidade de pensamento, o ser humano não pode ser “cotado” ou 

“comparado”, pois se o fosse, acarretaria em um tipo de atentado contra a sua 

própria natureza racional, distanciando-se do cumprimento de todos os seus 



84 

 

deveres. Portanto, todo ser racional e autolegislante possui dignidade e, conforme já 

mencionado, um valor absoluto, intrínseco e inviolável. 

Quando Kant expõe os conceitos: fim em si mesmo como pré-requisito para 

um valor absoluto ou um valor intrínseco, os dois últimos se tornam o espelho 

principal e formal da dignidade, pois: “[...] um valor intrínseco, isto é, dignidade [...]” 

(GMS, 435, 35) e “uma dignidade, isto é, um valor incondicional, incomparável [...]”, 

pode transfigurar-se apenas em uma singular expressão: a dignidade é tomada 

como “um valor intrínseco absoluto”. Se X possui dignidade significa que ele também 

é detentor de um valor intrínseco absoluto, dado que uma vez autônomo e legislante 

do reino dos fins, o staus de valor absoluto é um sucedâneo da dignidade. Logo, 

surge a ideia de uma certa elevação do ser humano em relação ao resto da 

natureza133. Porém, não quer dizer que esta visão fundamente o argumento de que 

o conceito de dignidade se remeta exclusivamente ao status de elevação. Esta 

última, não pode justificar-se enquanto fundamento da dignidade, ou seja, ela é a 

consequência e não a causa. Não obstante, quando Kant apresenta o argumento de 

“elevação” dos seres humanos em detrimento ao resto da natureza, ele não indica 

que os demais seres da natureza sejam desqualificados pela sua incapacidade de 

razoabilidade, porém, ela enfatiza que a natureza confiou apenas ao homem a 

possibilidade de estabelecer fins para si mesmo (racionalidade). Por outro lado, para 

os demais, a natureza lhes concebeu características mais específicas que as do 

homem (capacidade de correr a velocidades superiores, visão noturna, garras e 

etc.). Em última instância, o que cabe ao homem é o pleno usufruto de outras 

habilidades depreendidas de sua natureza racional e, nesses termos, da sua 

capacidade de criar as próprias regras e segui-las. Em outras palavras, aquilo que 

“eleva” o homem em relação ao resto da natureza, centra-se na ideia de que apenas 

o ser humano possui autonomia e liberdade. Quando discorremos sobre essa ideia, 

temos de considerar que um valor com o qual se remeta a um valor superior, 

detenha como a sua representação primordial na prerrogativa de um sujeito capaz 

de moralidade.  

A estrutura na qual Kant fundamenta o seu pensamento sobre o tema 

proposto, tendo como ponto de partida o conceito de fim em si mesmo enquanto 

parte constituinte do imperativo categórico, pressupondo que o conceito de valor 

 
133 É por esse motivo que Sensen enquadra o pensamento kantiano acerca da dignidade humana no 
paradigma tradicional. (SENSEN, Oliver. Kant on Human Dignity. 2011, p. 152).  
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incondicional da humanidade tenha como correspondente o predicado estritamente 

relacionado a DgH, a saber: o valor absoluto ou intrínseco. Observe-se a seguinte 

afirmação, “Age de tal maneira que tomes a humanidade, tanto em tua pessoa, 

quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca 

meramente como meio”. (GMS, 429, 30). Essa passagem dita como fórmula da 

humanidade (Menschheitsformel), contém uma estrutura estritamente normativa 

sendo considerada como o imperativo, ou seja, um mandamento da razão. Assim, 

lhe é tácita a sua característica universal e necessária. Por vias diretas, ali Kant 

deixa claro que, enquanto princípio objetivo da vontade tendo como fundamento a lei 

moral manifestada por um ser racional munido pelo dever e obrigação, depreende-

se ao respeito aos seres humanos, cuja constituição se dá a partir da lei moral, 

enquanto representação do imperativo categórico nos impelindo sempre a agir em 

função do conceito de humanidade, na qualidade de um fim em si mesmo. Segundo 

Schönecker e Wood, 

Kant concebe o conceito de fim com diversos atributos. Ele fala de 
fins ‘subjetivos’, ‘objetivos’, ‘materiais’, ‘relativos’, ‘arbitrários’, de um 
fim ‘ser efetuado’ e de um fim ‘subsistente por si mesmo’, com muita 
frequência de ‘um fim em si mesmo’, e com estes diferentes conceitos 
de fim andam diferentes conceitos de valor. Fins relativos (subjetivos, 
materiais, arbitrários, a ser efetuados) são aqueles cuja existência 
“tem um valor para nós” (GMS, 428, 26), portanto, não em si e 
também não necessariamente para todos os seres racionais. Ao 
contrário, fins objetivos (subsistentes por si mesmos) são fins (em si 
mesmos) cuja existência em si tem um valor independente de 
interesses subjetivos e de relações meios-fins. De modo 
correspondente, Kant diferencia “valor relativo” (GMS, 428, 20; 435, 
3) de fins relativos e “valor absoluto” (GMS, 428, 4; 428, 30) de fins 
objetivos. Aquilo que tem apenas um valor relativo tem um “preço” 
(GMS, 434, 31), aquilo que tem valor absoluto possui “dignidade” 
(GMS, 434, 32). Em lugar de ‘valor absoluto’ de fins objetivos, Kant 
fala, portanto, também do “valor intrínseco, isto é, dignidade” (GMS, 
435, 4) de fins objetivos e, como fins objetivos não são outra coisa 
que fins em si mesmos, a tese de Kant diz: fins em si mesmos têm 
um valor absoluto, ou mesmo eles têm dignidade. Aquilo que tem 
preço é apenas uma “coisa [.]” (GMS, 428, 21; 429, 21), “pessoas” 
(GMS, 428, 22) são, ao contrário, fins em si mesmas.134 

 

Ora, uma vez que a tese principal de Kant defende que os seres racionais são 

qualificados enquanto fins-em-si-mesmos e, por conseguinte, o homem e qualquer 

ser racional manifesta a sua existência tal predicado, advém a partir daí o conceito 

de pessoa: “[...] seres racionais denomina-se pessoas, porque a sua natureza já os 

 
134 SCHÖNECKER, Dieter/WOOD, Allen. A “Fundamentação da metafísica dos costumes” de Kant: 
um comentário introdutório. 2014, pp. 131-132.   
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assinala como fins em si mesmos [...]” (GMS, 428). Assim fica claro que a razão 

pode ser compreendia como um tipo de conceito superior com o qual condicionamos 

todas as nossas ações. Nestes termos, agir racionalmente significa agir segundo a 

representação do imperativo categórico e, uma vez isso ocorrendo, podemos 

pressupor que todo ser racional possa, mediante o seu predicado, estabelecer fins e 

os perseguir. Portanto, o ponto fulcral que se delineia enquanto tese fundamental de 

Kant remete-se à alínea que o homem e todo ser racional necessite entender a sua 

existência partindo do entendimento como fim em si mesmo135. Em outras palavras: 

“O homem, porém, não é uma coisa, por conseguinte não é algo que possa ser 

tomado como mero meio, mas, em todas as suas ações, tem de ser considerado 

como fim em si mesmo” (GMS, 429, 25). Não obstante, 

 

Como um tal ser pensante, o homem compreende-se enquanto inteligência 
e com isso como parte do mundo inteligível, e com base na unidade da 
razão teórica e prática ele se estende, ao mesmo tempo, como um ser livre 
em sentido prático. Como inteligência, o homem se estende como ‘autêntico 
si mesmo’, o que tem um status especial e ontologicamente elevado136.  
 

O uso da inteligência cabe também aos seres racionais autônomos, 

autonomia esta que se encontra circunscrita na capacidade de autodeterminação ao 

passo que se estabeleça lei morai com a qual, aquele que a criou, passe a segui-la 

na qualidade de um autolegislador. Em última análise, o que indica categoricamente 

o fim em si mesmo e, por conseguinte, atribui ao ser humano o status de dignidade é 

a autonomia137, pois “Autonomia é, portanto, o fundamento da dignidade da natureza 

 
135 Ibidem. (p. 132). 
136 Ibidem. (p. 133). 
137 Para Oliver Sensen a autonomia mediante pode ser interpretada ao esboço kantiana de uma 
maneira mais crítica:  Mas Kant usa "autonomia" também em contextos normativos (por exemplo, em 
a segunda seção da Fundamentação). Autonomia não é apenas uma capacidade os seres humanos 
têm, mas também uma capacidade que os seres humanos são moralmente exigidos exercitar. Este é 
o ponto da chamada Fórmula da Autonomia: “agir apenas para que a vontade pudesse considerar-se 
ao mesmo tempo dando a lei universal através de sua máxima” (GMS, 434). Kant explica o traço 
característico que distingue esta fórmula das outras fórmulas do Imperativo Categórico em que "indica 
[s] no próprio imperativo a renúncia a todo interesse ... como a marca específica que distingue 
imperativos categóricos de hipotéticos” (GMS, 431). O distintivo marca é que os imperativos 
categóricos "excluem de seu comando autorizar qualquer adição de interesse” (GMS, 431), enquanto 
os imperativos hipotéticos “representam a necessidade prática de uma possível ação como um meio 
de alcançar algo mais que se deseja” “But Kant uses ‘autonomy’ also in normative contexts (for 
instance in the second section of the Groundwork). Autonomy is not just a capacity human beings 
have, but also capacity human beings are morally required to exercise. This is the point of the so-
called Formula of Autonomy: “act only so that the will could regard itself as at the same time giving 
universal law through its maxim” (GMS, 434). 3 Kant explains the characteristic feature that 
distinguishes this formula from the other formulas of the Categorical Imperative in that it “indicate[s] in 
the imperative itself the renunciation of all interest … as the specific mark distinguishing categorical 
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humana e de toda natureza racional” (GMS, 436, 5). Entretanto, a partir desse ponto, 

por mais que já tenhamos esclarecido a noção de fim em si mesmo enquanto 

conceito, isto possui um desdobramento imprescindível à normatividade moral 

kantiana, segundo Sensen, tal conceito é estritamente descritivo e não normativo 

como fundamenta Kant. Assim, fica claro que Sensen propõe em seu argumento a 

desvinculação da relação entre fim em si mesmo e valor absoluto e com isso, 

observa-se a desconsideração ligada ao conceito de valor absoluto como algo 

exterior ao sujeito moral. Desse modo, por não se remeter a um valor externo, 

poder-se-ia dizer que o conceito de fim em si mesmo poderia pressupor o conceito 

de liberdade. Contudo, para Schönecker e Wood, embora o discurso sobre a 

liberdade seja na GMS II secundário: “Ali é dito que apenas o reino dos fins - 

portanto, o reino dos seres autônomos como fins em si mesmos – é “possível 

através da liberdade da vontade” (GMS, 434, 5). Schönecker e Wood, ainda nos 

alerta para a existência de uma preleção de 1748, em que se destaca a liberdade 

como aquilo que confere dignidade ao ser humano. Kant afirma nessa preleção,  

 

“A liberdade do homem é a condição sob a qual o homem mesmo 
pode ser fim” (Feyarabend, 1320). Ou também: “Eu preciso pressupor 
a liberdade do ser, se ele deve ser um fim par si mesmo. Tal ser 
necessita, portanto ter liberdade da vontade” (Feyarabend, 1322). 
Nesta preleção também fica claro que o ser não é um fim em si 
mesmo apenas porque ele é racional e pode estabelecer fins: “Se 
apenas seres racionais podem ser fins em si mesmos, então eles não 
o podem ser porque possuem razão, mas porque possuem liberdade. 
A razão é meramente um meio. – O homem poderia produzir através 
da razão, sem liberdade, segundo leis universais da natureza, aquilo 
que o animal produz através do instinto” (Feyarabend, 1321s.). 
Somente quando um ser racional é livre em sentido positivo e enfático 
de que esta liberdade “é uma lei para si mesma” (Feyarabend, 1322) 
é que um tal ser é fim em si mesmo. Leis morais se dão, então, em 
sua propriedade como ser racional e livre, e só então, em sua 
propriedade como ser racional e livre, e só então ele tem dignidade: 
“O valor intrínseco do homem assenta sobre sua liberdade, no fato de 
que ele tem uma vontade própria” (Feyarabend, 1319); o ‘valor 
intrínseco’ é determinado aí, também (ibid.) como “dignidade”138. 

 

 
from hypothetical imperatives” (GMS, 431). The distinguishing mark is that categorical imperatives 
“exclude from their commanding authority any admixture of interest” (GMS, 431), whereas hypothetical 
imperatives “represent the practical necessity of a possible action to achieving something else one 
wills”. (SENSEN, Oliver. The moral importance of autonomy. In Kant on moral autonomy. 2013. p. 
263). 
138 SCHÖNECKER, Dieter/WOOD, Allen. A “Fundamentação da metafísica dos costumes” de Kant: 
um comentário introdutório. 2014. pp. 133-134.  
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Como é possível constatar, nos deparamos com duas linhas argumentativas 

diferenciadas. O argumento do Schönecker e Wood requer que tomemos no sentido 

estrito do termo, ou seja, uma interpretação tradicional padrão sobre o que Kant diz 

acerca dos conceitos de fim em si mesmo, autonomia e liberdade, como uma 

pressuposição fundamental do conceito de DgH. Em contrapartida, Sensen parece 

defender uma leitura mais estrita do imperativo categórico e da fórmula da 

humanidade, objetivando que o conceito de liberdade tome parte decisiva da teoria 

moral kantiana ao tratar especificamente a justificativa para respeitar os outros 

enquanto seres livres e, por conseguinte, enquanto fins em si mesmos. “Mas não é 

em geral, fundamentado porque a razão cabe a seres racionais serem 

absolutamente plenos de valor e possuírem dignidade. Valor e dignidade são 

conceitos axiológicos com conteúdo normativo”139. 

Todavia, Sensen levanta uma questão relevante, o mandamento ou 

imperativo de respeitar outros seres humanos poderia significar um valor absoluto? 

A sua resposta é no mínimo interessante, pois se depreendermos um valor de tal 

respeito, certo de que o pensamento moral de Kant não poderia se fundamentar 

estritamente em valores, mas tão somente um ordenamento incisivo da razão140, 

então, Kant não poderia se referir para basilar o respeito por outros, dado que ele 

não pode meramente considerar que todos tenham que repercutir a si mesmos 

como seres dotados de um valor. Desse modo, tal fundamento não poderia obter um 

status valorativo, pois colocaria em xeque a universalidade e a necessidade, à 

medida que um valor absoluto depreendido dessa circunstância, impossibilitasse 

que todos os seres humanos se considerassem como sujeitos dotados de valor. 

Entretanto, o que é importante ressaltar consiste na tese de que Kant não procurou 

escrever uma teoria dos valores. Ele jamais deixou claro em suas obras tal intenção, 

nem tampouco diz o que exatamente são. Ele também, não explica qual é o alcance 

conceitual dos valores em um contexto ético, nem tampouco como chegamos a 

conhecer tais valores. Portanto, não seria um equívoco que Kant, aos olhos de hoje, 

seja visto como um realista moral141. 

 
139 Ibidem. (p. 134). 
140 SENSEN, Oliver. Kant on Human Dignity. 2011. p. 96-97. 
141 SCHÖNECKER, Dieter/WOOD, Allen. A “Fundamentação da metafísica dos costumes” de Kant: 
um comentário introdutório. 2014. (pp. 134-135).  
Para Kant, a nossa capacidade de se definir um fim - qualquer fim - é o que caracteriza a humanidade 
como parte distinta da animalidade, e esta, por sua vez, significa simplesmente aquela parte com a 
qual, embora não seja objeto, jamais obterá um de valor absoluto (MS, 392). Somente no mínimo, ter 
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Sensen, porém, na medida em que tenciona defender a sua posição, 

sobressai o argumento de que o mandamento de respeito entre os seres humanos 

seria exclusivamente uma ordenação objetiva da razão e que, por isso, não 

precisaria de nenhum conceito de valor para se fundamentar. Sob essa visão, o 

conceito de fim em si mesmo teria um peso meramente descritivo, disposto por Kant 

na fórmula da humanidade. Outra objeção levantada por Sensen propõe que as 

passagens que asseguram a fórmula da humanidade (GMS, 426-429) não se 

centram apenas em descrever tal conteúdo, mas sim o arcabouço teórico que 

envolve a formulação do imperativo categórico. A guisa de exemplificar a sua 

interpretação, Sensen cita a seguinte passagem: “O fundamento desse princípio é: a 

natureza racional existe como um fim em si mesma” (GMS, 429). Diante disso, surge 

uma questão, a saber: o que Sensen entende como conceito descritivo? Para tentar 

explicar, devemos, pois, partir do entendimento que Sensen obtém sobre o conceito 

de fim em si mesmo como um tipo de propriedade ligada ao que Kant toma 

enquanto conceito de liberdade. Nestes termos, teria o conceito de fim em si mesmo 

um significado de uma vontade livre? Para ele tal questão é plausível, pois os seres 

dotados de liberdade deveriam ser respeitados em sua condição, afastando 

qualquer possibilidade de serem tratados como meros meios. Assim, não 

poderíamos negar a esse ponto que, o conceito de fim em si mesmo possa servir de 

fundamento para princípios normativos, do contrário “tais especificações meramente 

enunciam como alguém deveria tratar algo como um fim em si mesmo [...], mas não 

esclarecem em virtude de qual característica algo seja um fim em si mesmo, e por 

que dever-se-ia tratar fins em si mesmos desse modo”142. Parece claro que a 

posição de Sensen consiste em se contrapor fortemente a tese de que, deve ser 

impresso junto ao conceito de fim em si mesmo a concepção do valor absoluto. 

Assim, dizer que um fim em si mesmo tem um valor absoluto é propor, em última 

análise, que o projeto conceitual do fim em si mesmo possui relevância somente 

quando reformula associados a certa normatividade143.  

 
humanidade envolve ter a capacidade de definir fins. Kant, ao que parece, usa “humanidade” de 
forma intercambiável com “natureza racional” (por exemplo, GMS, 439). Ao fazer isso, ele sugere que 
ter humanidade é ter certeza capacidades racionais. Na verdade, para Kant, a capacidade de definir 
fins é uma capacidade racional. Um agente define um fim para si mesmo ao adotar uma regra que 
especifica o fim, bem como meios para tomá-lo em certas circunstâncias; e adotando tal regra é um 
exercício da razão (ver MS, 395). 
142 SENSEN, Oliver. Kant on Human Dignity. 2011. (p. 101). 
143 Ibidem. (p. 102). 



90 

 

Entretanto, ao considerarmos Kant como um realista moral, segundo 

Schönecker e Wood, “ele está convencido de que nossos juízos morais têm um 

caráter cognitivo (isto é, podem ser verdadeiros ou falsos) e se relacionam em 

circunstâncias morais”144. Tais circunstâncias só podem ser desenvolvidas por seres 

detentores da condição de um fim em si mesmo e autônomos. Portanto, a 

concepção de valor absolto não é uma ação ou algo em que se busque um 

reconhecimento valorativo, pois não se trata de uma visão kantiana construtivista, 

nem tampouco subjetivista. É sob essa égide que pressupomos a distinção dos 

seres autônomos como fins em si mesmos145. 

 

Um tal fim é, portanto, no sentido do realismo moral, algo existente 
objetivamente, uma ‘existência (Dasein)’ (428, 3; 428, 27; 429, 4;429, 
6); como Kant diz, algo que ‘existe’ (428,8; 429,3), e somente por isso 
um tal fim ‘é necessariamente um fim para todo homem [...], porque é 
fim em si mesmo’ (428, 36, gr. n.; grifos de Kant suprimidos).146  

 

Outro ponto ao qual Schönecker e Wood nos chamam a atenção remete-se 

ao fato de que não podemos encontar nada (não na GMS) sobre a possibilidade de 

observarmos uma possível gradação da racionalidade. Pois, embora o aspecto 

racional nos seja inerente, algumas pessoas podem se destacar ou não mediante a 

utilização da razão. Porém, isso não assume um papel relevante que possa trazer 

algum tipo de dano ou benefício ao pensamento kantiano. O que está sendo posto 

em questão refere-se ao grau em que a autonomia é manifestada de acordo com a 

potencialidade de cada um (incluem-se pessoas impossibilitas de se utilizar da reta 

 
144 SCHÖNECKER, Dieter; WOOD, Allen. A “Fundamentação da metafísica dos costumes” de Kant: 
um comentário introdutório. 2014. p. 135. 
145 Schönecker/Wood, ao apresentar o argumento de que Kant que o conceito de fim em si mesmo, 
subjaz o imperativo categórico, sob pressuposição de uma lei prática, na nota 70 há uma melhor 
explicação sobre tal afirmativa, a saber: “O ‘fundamento’ do IC é, portanto, o fato afirmado por Kant 
de que a natureza racional existe como um fim em si mesma. De fato, afirma Kant em perspectiva de 
postulado, que o homem representa a si sua existência desse modo (ou seja, como um fim em si 
mesmo), mas também todos os demais seres racionais. Nisso, Kant deferência o ‘princípio subjetivo’ 
(429, 7) e o ‘princípio objetivo’ (429, 7). Ibidem. (p. 135). “É importante, então, que com este princípio 
não está pensada a frase anteriormente apresentada e destacada ‘A natureza racional existente 
como fim em si mesma’, mas ainda o ‘princípio supremo prático’, isto é, o IC [...] Um ‘princípio 
subjetivo’ é este prático supremo, na medida em que ‘o homem’ (429, 3 gr. n.) representa a si sua 
existência como fim em si mesmo; ele é um ‘pricípio objetivo’ porque ‘também todos os demais 
seres racionais’ (429, 5, gr. n.) representam a sua existência desse modo. Essa interpretação 
também é confirmada por Kant, após a formulação do ZF e dos exemplos ligados a ela, prossegue 
simplesmente a frase: ‘Este é o princípio da humanidade...’ (430, 28, gr. n.)”.   
146 Ibidem. p. 135. Na nota 71, Schönecker e Wood ressaltam que na “GMS III, Kant fundamenta a 
validade do IC, na verdade, como um status ontológico e a superioridade do homem como ser 
intelectivo. Não obstante o fato de que esta tese seja pouco convincente, por razões internas e 
externas, não se encontra aí quase nada de valores e o conhecimento deles (de fato, o conceito de 
fim em si mesmo não desempenha mais nenhum papel em GMS III).  
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razão por motivos patológicos, crianças, entre outras especificações). Essa questão 

é muito relevante, pois parece pôr em dúvida se o pensamento kantiano, acerca da 

DgH inclui todo o gênero humano sem distinções. Kant tem uma resposta muito 

simples a esse respeito, cuja fundamentação encontra-se pontualmente em uma 

ética que protege objetivamente todo e qualquer membro da natureza (racional ou 

não), de situações que venham a lhe impor um status inferior àquela que lhe é de 

direito. 

 

No entanto, está claro (para Kant) que da tese da dignidade de seres 
autônomos se segue diretamente que o valor de todos os seres autônomos 
é igual e absoluto. Seres racionais possuem dignidade na medida em que 
eles são autônomos, independentemente se ou o quanto eles fazem uso de 
sua autonomia, ou se eles são bons homens moralmente.147     

 

Em outras palavras, mesmo que estejamos diante de alguém desprezível que 

nos remeta de imediato a um tipo de sentimento igualmente ruim, ainda, assim, tal 

sujeito goza naturalmente do status de ser humano, pois se encontrará 

resguardando o seu valor e dignidade enquanto tal. Voltando às críticas 

empreendidas por Sensen quanto à fundamentação daquilo que podemos entender 

como um fim em si mesmo e um valor absoluto, apresenta-se na obviedade em que 

ele se opõe à interpretação tradicional da teoria kantiana, dita por ele como a “leitura 

comum” cujo eixo central considera o conceito de valor absoluto e de fim em si 

mesmo em um tipo de propriedade geral do valor. Destarte, a essência de sua 

leitura parece dirigir-se a uma nova interpretação inusitada, embora seja 

fundamentada em conceitos primordiais da filosofia moral kantiana. Ele, em última 

análise, concebe uma nova forma de compreensão de um conceito tão mal 

interpretado e ao mesmo tempo tão imprescindível ao constructo do ser humano.  

Não obstante, Sensen busca compreender questões propostas por 

Schönecker e Wood: o porquê seres humanos deveriam respeitar outros seres 

humanos? Sob quais parâmetros? Contudo, a grande justificativa de Sensen está na 

afirmação de que, se analisarmos individualmente as passagens referidas aos 

conceitos de dignidade, valor, preço e, por fim, humanidade como fim-em-si-mesmo, 

poderíamos incorrer no erro de enquadrarmos o pensamento kantiano no paradigma 

contemporâneo DgH. Porém, Sensen não pode deixar de ser mencionado quando 

tratamos sobre o conceito de DgH, mesmo que a sua leitura “não convencional” 

 
147 Ibidem. (p.136). 
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passe por contraposições igualmente relevantes, não pode deixar passar 

despercebida. Não obstante, ainda permanece a polêmica, a saber, a tese central da 

tese apresentada por Kant não propõe que o conceito de DgH como sinônimo de 

valor intrínseco e/ou absoluto do ser humano e, em última análise, não seja 

entendida como uma propriedade não relacional. Mesmo que sejam efetuadas 

algumas objeções, Sensen não está de todo errado, dado que Kant não oferece uma 

explicação minuciosa sobre tais conceitos148, contudo, isso não compromete sob 

nenhum aspecto a arquitetônica kantiana, pelo contrário, apenas enfatiza o quão o 

pensamento de Kant é indispensável ao entendimento da DgH. 

Quanto aos problemas decorrentes da interpretação do Sensen, trata-se 

igualmente de uma atitude louvável. Porém, com as devidas objeções já 

esclarecidas, ainda nos resta fazer um último movimento. Primeiramente, 

observamos que Sensen está correto quando afirma que Kant empregou o conceito 

de DgH relativamente de maneira difusa no conjunto geral das suas obras (conforme 

já esclarecido). Por esse motivo, a base central do argumento kantiano é plausível 

que ele tenha se servido relativamente do paradigma “tradicional” da dignidade 

pressuposta por Cícero, concedendo-a a partir de uma sublimação ou elevação dos 

seres humanos em detrimento ao resto da natureza. Porém, o que determina a 

percepção kantiana sobre o tema, pressupõe que Kant diz claramente que a 

moralidade e a humanidade enquanto condição uma da outra tem dignidade. 

Portanto, há aqui uma defesa objetiva do conceito de valor absoluto da DgH, da 

moralidade viabilizando, assim, o conceito de humanidade. Como já exposto, outros 

intérpretes também defendem a posição de que o conceito de humanidade, traz 

consigo um valor que lhe é inerente, isto é, um valor absoluto. Então o principal 

ponto de defesa, reside no fato de que a percepção kantiana da DgH, bem como a 

questão do conceito de valor não pode ser vista desvinculada do conceito da moral 

que subjaz a ela. Assim, não há dúvidas que o pensamento kantiano sobre a DgH se 

tornou o principal fundamento moderno e contemporâneo sobre o tema. Se por um 

lado, tal conceito foi tratado estritamente como algo teórico e exegético, por outro, é 

perceptível o real desdobramento dos seus axiomas transfigurado em forma de 

Cartas Magnas Constitucionais espalhadas pelo mundo. Não há uma Carta Magna 

sequer (pelo menos no Ocidente), que não tome como parte imprescindível o 

 
148 SCHÖNECKER, Dieter/WOOD, Allen. A “Fundamentação da metafísica dos costumes” de Kant: 
um comentário introdutório. 2014. (p. 142). 
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contexto da DgH na condição de um princípio irrevogável, na medida em que se 

estabelecem progressivamente todos os conceitos até aqui apresentados. 

Entretanto, antes de nos debruçarmos sobre a questão dos desdobramentos da DgH 

na perspectiva contemporânea em relação as Cartas Magnas e a uma possível 

fundamentação dos Direitos Humanos (DH) dentro do arcabouço teórico kantiano, 

iremos apresentar alguns equívocos interpretativos quanto a real disponibilidade da 

DgH enquanto conceito não apenas viável, mas imprescindível à estrutura de tudo 

aquilo que se propõe a se caracterizar como humanidade, tentando responder a 

questão lançada de maneira subliminar por alguns críticos não apenas de Kant, mas 

da percepção geral sobre a relevância desse conceito. Então, poderíamos afirmar 

que a DgH estaria sendo posta em descrédito?    

 

2.3 O DESCRÉDITO DA DIGNIDADE HUMANA? 

 

Na contemporaneidade há várias leituras revisionistas ou mesmo ditas 

“revolucionárias” sobre quase todas as teorias pretéritas. Seja na filosofia ou em 

qualquer área do conhecimento humano, aqui e acolá é possível ler que um 

determinado pensador foi “superado” e que as suas teorias são obsoletas, ou até 

mesmo, que o seu pensamento se declina de qualquer significado objetivo para o 

“novo mundo” que se avizinha. Em nossos dias, pouco se mudou. Com teorias 

filosóficas, muitas delas avessas à tradição manifestada durante a modernidade, 

alguns conceitos estruturais à condição humana e, em especial, a DgH, foram 

postos de lado, ou até mesmo desacreditadas quanto ao seu fundamento e 

necessidade. Embora tenhamos motivos suficientemente plausíveis para defender a 

DgH sob quaisquer circunstâncias, ainda podemos nos deparar com acusações que 

imprimem ao conceito de DgH um certo vazio de sentido ou, segundo Ruth Macklin, 

um conceito inútil por significar apenas respeito pelas pessoas e o reconhecimento 

da sua autonomia.  

Quem poderia se opor ao respeito pela dignidade? Ninguém é provável que 
conteste que os seres humanos não devem ser tratados com respeito pela 
sua dignidade. No entanto, o conceito é tão vago que é quase desprovido 
de significado sem maiores esclarecimentos149. 

 
149 “Who could be opposed to respect for dignity? No one is likely to contend that human beings 
should not be treated with respect for their dignity. However, the concept is so vague it is nearly 
devoid of meaning without further elucidation”. (RUTH, Macklin. Double Standards in Medical 
Research in Developing Countries. Cambridge Universty Press: Law, Medicine and Ethics, 2004. p. 
197). 
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 Macklin vai mais além ao atribuir ao conceito de DgH meras pressuposições 

triviais e, por isso, não deveria ser levado à sério, pois se tratava de apelos 

meramente sentimentais e redundantes, dado que o seu conteúdo, além de confuso, 

ausente de substancialidade. Isso, segundo ela, advém do fato de que, 

 

[…] à dignidade humana é especialmente problemática no contexto de 
entender e aplicar reivindicações que a invocam como base para ações 
políticas de vários tipos. Nem acadêmicos nem redatores de projetos 
nacionais, regionais ou internacionais, orientações ou declarações parecem 
ter analisado o conceito de dignidade de uma forma que produza critérios 
claros para sua aplicação. Ainda há muitos discursos das Organizações das 
Nações Unidas e organismos Europeus que se baseiam na noção vaga e 

imprecisa de dignidade humana para formular orientações e declarações150.  
 

Na citação acima, a autora está claramente defendendo que há uma 

imprecisão do conceito de DgH que está sendo “aplicado” ou “discutido” pela ONU e 

por organismos europeus responsáveis. Contudo, é notável a confusão 

protagonizada ali entre os conceitos de DgH e Direitos Humanos (DH). De maneira 

geral, o que podemos distinguir previamente entre esses conceitos é a natureza 

constitutiva de cada um deles. O primeiro tem a ver com o princípio com o qual a 

humanidade, a partir da sua natureza racional, utilizando-se da sua reta razão, é 

capaz de estabelecer fins morais e segui-los. O segundo caracteriza-se por ser 

axiomas cujos desdobramentos jurídicos visam legitimar e garantir direitos universais 

e inerentes ao gênero humano. Ambos os conceitos não podem ser tratados a partir 

de bravatas políticas ou como moeda de troca para qualquer objetividade escusa 

submetida a certa perspectiva de “desenvolvimento” científico ou quaisquer outros 

que possam desmerecer, rebaixar ou até mesmo anular a humanidade de qualquer 

um. Mesmo que a autora se posicione contrária a fundamentação tanto da DgH 

quanto dos DH, pelo simples fato de ambos proporem prerrogativas que coloquem 

um certo grau de normatividade às pesquisas cientificas que envolvem, por exemplo, 

experiencias com seres humanos por violarem a integridade humana enquanto tal, a 

sua principal objeção se reduz a compreensão de que,  

 
150 Ibidem. (p. 197). “This makes appeals to human dignity especially problematic in the context of 

understanding and applying claims that invoke human dignity as the basis for actions or policies of 
various types. Neither academics nor national, regional, or international project writer’s guidelines or 
statements seem to have analyzed the concept of dignity in a way that produces clear criteria for its 
application. still a lot of speech by United Nations organizations and European bodies relies on the 
vague and imprecise notion of human dignity to formulate guidelines and statements.” 
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O “respeito pela dignidade humana” tornou-se em alguns contextos um 
mero slogan, como no caso dos debates sobre a clonagem reprodutiva 
humana. Oponentes afirmam que a clonagem é “contrária à dignidade 
humana” e até “uma violação da dignidade da espécie humana”.  Um 
exemplo é o adicional Protocolo à Convenção do Conselho da Europa para 
a Proteção Direitos Humanos e Dignidade do Ser Humano no que se refere 
à Aplicação da Biologia e da Medicina, que afirma que “a instrumentalização 
dos seres humanos através da criação deliberada de seres humanos 
idênticos é contrária à dignidade humana e, portanto, constitui um mau uso 
da biologia e da medicina.    

   

O argumento de que a humanidade deve ser respeitada em sua dignidade e 

direitos, impede categoricamente a instrumentalização deliberada de seres 

humanos, impondo limites que delineiam irrestritamente características daquilo que 

atribuímos humanidade ao homem. Esse argumento contraria fortemente o que 

Macklin defende, pois ela parece manifestar um profundo dissabor em relação aos 

“slogans” com os quais os “oponentes” se utilizam para justificar a sua posição. Não 

se trata de, ao estabelecer uma contrariedade quanto aos métodos da pesquisa 

cientifica acusar os cientistas de certa “cegueira moral”, mas sim de observar que, 

embora historicamente a ciência não tenha considerado a moralidade como um dos 

seus parâmetros fundamentais, seja de todo vista como um atraso ao ponto de ser 

desacreditada do protagonismo que lhe é de direito. Estamos caminhando a passos 

largos rumo a uma naturalização da instrumentalização da vida, da existência 

humana com vistas a um “progresso” que provavelmente nos cobrará um alto custo, 

a saber, cada vez mais sob o lema do “progresso” iremos humanizar aquilo que não 

é humano e desumanizar aquilo que verdadeiramente somos. Entretanto, a autora 

assevera que, 

 

Quando desafiado a explicar com precisão como produzir uma criança por 
meio de um transplante nuclear [...] O Comitê Internacional de Bioética das 
Nações Unidas para a Educação, A Organização Científica e Cultural 
(UNESCO) emitiu uma declaração de consenso enunciando que a 
clonagem reprodutiva de seres humanos não deve ser permitida. A terceira 
das três razões em apoio à proibição afirmou que a clonagem “poderia 
reduzir os seres humanos ao nível de uma ferramenta, e como tal seria 
contrário à dignidade humana. Dessa formulação, poderia ser expresso 
mais claramente, omitindo a referência completamente à dignidade, e 
dizendo que é antiético usar seres humanos meramente como meio151.    

 
151 “When challenged to explain accurately how to produce a child through a nuclear transplant a 
violation of human dignity, those who make such a claim turn to on the challengers and accuse them 
of some kind of moral blindness in not recognizing the inherent dignity of all human beings. O United 
Nations International Bioethics Committee for Education, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) has issued a consensus statement declaring that reproductive cloning of human beings 
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A tese central de não instrumentalizar os seres humanos, tratando-os 

meramente como meio é claramente kantiana, com a qual a autora parece discordar, 

com o objetivo de obter sem entraves morais ganhos científicos em detrimento, 

segundo ela, de um conceito tão vago e impreciso como a DgH. Desse modo, torna-

se evidente que Macklin manifesta uma oposição ferrenha à DgH, mas por outro 

lado, parece “tolerante” em relação aos DH. Contudo, o aceno envergonhado 

direcionado aos DH parece em última análise, constituir-se como um parâmetro 

líquido que toma sua forma de acordo com os interesses e conveniências152. Ao 

observarmos o tom com a qual os esses conceitos vêm sendo debatidos nas últimas 

décadas nos chama à reflexão, pois constata-se, no mais das vezes, um descrédito, 

uma irrelevância, ou até mesmo um atraso social. Rosen parece seguir a mesma 

esteira argumentativa. “A ideia de que a dignidade é redundante e poderia ser 

substituída por outro valor mais fundamental talvez não seja, contudo, a única ração 

para ser cético quanto ao seu emprego no discurso moral contemporâneo”153. Outro 

ponto sublinhado por ele, remete-se a dúvida se poderíamos obter outro valor 

distinto que não seja universal como a DgH, assim, prevista na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e em diversas Cartas Constitucionais espelhadas pelo 

mundo. Ambos os conceitos (DgH e DH), apresentam-se a ele como uma mera 

característica restrita aos seres humanos pelo simples fato de serem humanos e, por 

isso, tanto a DgH quanto os DH não deveriam ser propriedades universais e 

inalienáveis. Esta posição cética corrobora para a ideia de que “a dignidade não 

possui nenhum significado coerente que lhe seja próprio, seu conteúdo sendo dado 

por convicções políticas, sociais e religiosas extrínsecas, para as quais a palavra em 

si funciona como um mero receptáculo”154.  

 
should not be permitted. The third of three reasons in support of the ban stated that cloning could 
reduce human beings to the level of a tool, and as such would be contrary to human dignity”. (Ibidem. 
p. 198). 
152 “The pioneering work of Jonathan Mann in human rights and public health relied on the concept of 
human dignity in support of a human rights basis for public health obligations. In the words of one 
commentator who gives well-deserved praise to Mann’s contributions in this area: “Mann set two 
conditions for developing an ethics of public health: that it uses the vocabulary of dignity rather than 
biomedicine and that it applies a human rights framework.” With all due respect to Jonathan Mann, I 
maintain that he was on the right track in the second of these two conditions and misguided with 
regard to the insistence on appeals to the all-too-vague concept of human dignity. The vocabulary of 
bioethics could very well be used in developing an ethics of public health, with a gain in precision and 
clarity”. (Ibidem, p. 198). 
153 ROSEN, Michael. Dignidade: sua história e significado. (p. 27).  
154 Ibidem. (p. 27). 
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Conforme já abordado no primeiro capítulo, de fato o conceito de DgH 

assumiu significados diferenciados em contextos históricos variados de acordo com 

as necessidades de cada época. Porém, não podemos inviabilizá-lo quanto a sua 

relevância histórica no desenvolvimento humano. No que se referir ao mal uso ou 

interpretações vilipendiadas a partir de ideologias e agendas políticas, devemos 

sempre defendê-lo, do contrário, como nos protegeríamos da barbárie? Como 

iríamos julgar os criminosos de guerra de Nüremberg? Portanto, ter parâmetros com 

os quais podemos tomar como fundamento no sentido de obtermos um horizonte, 

em que o valor intrínseco humano seja considerado como algo indiscutivelmente 

necessário e não um conceito meramente sem sentido ou vazio de conteúdo é, 

deveras, imprescindível. 

Para alguns críticos contemporâneos do conceito de DgH pressuposta no 

arcabouço teórico moral kantiano, dentre eles Rosen, defendem que esse conceito é 

uma das questões de difícil compreensão para a filosofia, pois mesmo que “a ideia 

de dignidade envolva a expressão de respeito pelo valor da humanidade gera um 

quebra-cabeça filosófico”155. Parece comum a dificuldade entre os contemporâneos 

em compreender a estrutura do conceito da DgH a partir da defesa kantiana sobre o 

tema. Neste sentido, tanto Rosen quanto Sensen, recorrem a um tipo de 

interpretação, tomando por base uma leitura construtivista e não a interpretação 

padrão com a qual, majoritariamente é difundida entre exegetas da doutrina moral 

de Kant. Todavia, ainda assim, há de se reconhecer entre os críticos construtivistas 

que, 

 

Kant desempenhou um importante papel histórico ao relacionar a dignidade 
com a ideia de que os seres humanos são todos dotados de um valor 
intrínseco, incondicional; e é por referência a Kant (particularmente à sua 
famosa afirmação de que todos os seres humanos devem sempre ser 
tratados como fins em si mesmo, jamais como meios) que esforços foram 
enviados para traduzir o princípio do respeito pela dignidade em decisões 
judiciais e morais práticas, de modo que, se quisermos compreender a 
história do termo “dignidade”, a sua estrutura conceitual e aplicação, não há 
como contornar a figura do pensador de Heidelberg156.      

 
155 Ibidem. (p. 30). 
156 Ibidem. (p. 31). Gostaria de fazer uma correção quanto a última linha da citação: “a sua estrutura 
conceitual e aplicação, não há como contornar a figura do pensador de Heidelberg”. A primeira 
objeção óbvia: Kant nasceu em Königsberg (uma cidade prussiana fundada em 1 de setembro de 
1255 e dissolvida em 4 de julho de 1946, desde essa data é um enclave russo chamado de 
Kliningrado). A segunda objeção reside no fato de que tal linha é inexistente no texto original como é 
possível constatar a seguir: “A theme that runs through all three chapters is how best to understand 
Kant’s view of dignity (and with good reason— my initial response to McCrudden wasn’t wholly wrong, 
I think). Kant played an important role historically in connecting dignity with the idea of all human 
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O reconhecimento ainda que tímido, revela a indispensabilidade da 

arquitetônica kantiana não apenas sobre o tema, mas sobre todas as questões que 

envolvam a filosofia prática. Apesar disso, Rosen tenta fazer uma comparação na 

tentativa de deixar mais claro o que, segundo ele, o conceito de DgH possivelmente 

significa. Ele compara a ação de um professor ao passar um trabalho para um 

determinado grupo de alunos e ao “reputar” o trabalho de um deles como “digno de 

prêmio”, por obter valores substantivos com os quais servem de critérios para uma 

boa avaliação, a saber: “articulado, original, detalhado, penetrante e etc”. Ao propor 

que tais qualidades sejam condicionantes valorativos, por conseguinte, Rosen 

conclui que as qualidades substantivas, uma vez que intrínsecas ao trabalho “digno 

de prêmio” podem ser comparáveis ao que Kant enuncia um determinado atributo, 

ou seja, uma espécie de valor com o qual é destinado ao homem. Essa tese, para 

Rosen não é clara e nem tampouco precisa, dado que “há um aspecto da teoria 

moral de Kant que salta à vista inescapavelmente: sua extraordinária combinação de 

austeridade e radicalismo”157. Neste sentido, é difícil mensurar o que de fato Rosen 

quis dizer com os termos austeridade e radicalismo referidos ao pensamento prático 

kantiano. O que se deixa a transparecer no argumento de Rosen, embora ele 

“reconheça” a importância do pensamento kantiano, é a insatisfação ao ponto de 

sugerir nas entrelinhas uma tautologia argumentativa e teórica por parte de Kant 

sobre a DgH.   

Respeitar a dignidade de alguém nada mais é do que não tratá-lo como um 

simples instrumento para determinados fins dos quais não sejam os seus de direito 

enquanto seres morais. Relativizar conceitos estruturantes daquilo que chamamos 

de humanidade além de perigoso, pode nos conduzir à um caminho sem volta. 

Tentar compreender o conceito de DgH a partir de comparações reducionistas é 

algo igualmente perigoso e, neste caso, tautológico. Rosen, de maneira geral, busca 

o sentido daquilo que Kant entende por humanidade e, desse modo, constata em 

 
beings having unconditional, intrinsic value, and it is by reference to Kant (particularly his famous 
statement that human beings should always be treated as ends and never as means only) that 
attempts have been made to turn the principle of respect for dignity into practical moral and legal 
decisions, so there is no way round him if we want to understand the history of the term, its conceptual 
structure, and its application. What is more, I shall argue that Kant’s moral philosophy, when properly 
understood, actually represents a challenge to a currently ruling orthodoxy about the nature of morality 
that makes the puzzle of Chapter 3 so differ cult to resolve. I don’t myself think that that means that we 
should accept Kant’s “Platonism” (as I shall call it) about morality, but the in de pen dent place it gives 
to the idea of moral duty seems very persuasive to me (and, if all goes well, when I have fi niched, I 
hope, to you too). 
157 Ibidem. (p. 41). 
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sua compreensão características basilares sobre esse conceito, entretanto, não é 

bem isso que aparenta. Segundo o autor, Kant falha no fundamento e no sentido 

estrito do termo humanista, dado que, no conjunto dos deveres com os quais o 

homem manifesta-se enquanto ser moral, sobressai o fato de que, não há nenhum 

benefício em ações que sejam normativas, ou seja, obrigatórias. Aqui, mais uma vez 

observa-se uma crítica direta à constituição fundamental da ética kantiana. Assim, 

nos resta uma questão óbvia: se o dever não nos servir de guia para ajuizar as 

nossas ações ou algo ulterior, se não fossemos dotados com uma bússola moral 

inerente a nossa condição racional, como poderíamos pressupor no conjunto geral 

de todas as nossas ações o valor que devemos atribuir à DgH? A ética kantiana é 

essencialmente a ética do dever, podendo também ser chamada da ética cuja 

origem e principal fundamentação estão referenciadas na racionalidade humana, 

fundamento último a que se constitui o conceito de humanidade, isto é, daquilo que 

podemos apontar como DgH.  Rosen, apela para a interpretação “voluntarista” da 

ética kantiana apresentada por Christine Korsgaard, ainda que seja defendida por 

ela o agenciamento racional como fonte de todo o valor moral. Em contrapartida ele 

suscita que se, 

Não houvesse agentes racionais no universo de acordo com essa leitura, 
nada existiria que contivesse o valor intrínseco […] Na interpretação 
voluntarista, o argumento é de que, para Kant, a vontade humana produz 
valor, contanto que seja tal verdade “racional”. Trata-se de submeter as 
ações (ou para ser mais textualmente preciso, as máximas sob as quais são 
executadas) à prova de contradição. O que aconteceria se tais máximas 
fossem universalizadas? Ao longo de anos, centenas e mais centenas de 
interpretações de Kant seguiram essa linha, cada qual com as suas próprias 
foças e deficiências, mas o problema comum que todas enfrentam parece 
ser este: é muito difícil verificar até que ponto muitas das ações que Kant 
julga proibidas ou obrigatórias levam realmente a contradições, se 
universalizadas (ou universalmente omitidas). Isso se aplica particularmente 
àqueles deveres que ele descreve como deveres do sujeito para consigo158.    

 

Quando possível, ao universalizamos a máxima das nossas ações, 

submetemos todas ao crivo da validade moral, pois a legitimação do agir requer que 

façamos isso. Kant não é contraditório em seu fundamento moral, se fosse o caso 

pressupor tal característica, recairíamos não apenas em um equívoco interpretativo, 

mas também em um erro axiológico, dado que (conforme já dito), não é objetivo de 

Kant catequisar quem quer que seja sobre o que é certo ou errado, pois, enquanto 

‘seres’ autônomos e livres somos capazes de tomar consciência de si e, por 

 
158 Ibidem. (p. 136). 
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conseguinte, do nosso agir. Portanto, a filosofia moral kantiana não se dirige apenas 

ao que devemos fazer uns com os outros, mas o que devemos fazer sobre nós 

mesmo a partir da nossa capacidade de razoabilidade, moral e da autolegislação.  

O pensamento filosófico moral obteve profundas transformações entre os 

séculos XVIII e XIX, dado que ali o conceito estrutural do que vamos chamar de 

moralidade moderna inicia os seus contornos como hoje conhecemos. As bases do 

utilitarismo, a crise do método científico, a reviravolta dos costumes, a Revolução de 

1789, marcaram uma nova concepção de homem e, acima de tudo, da moralidade 

que o representava. Contudo, destacou-se Kant com um pensamento nunca visto 

sobre a fundamentação filosófica em seus diversos âmbitos, em especial, a moral, 

que se tornou não apenas uma plataforma que alguns pensadores modernos 

tomaram de trampolim, e não conseguiram asas suficientemente robustas para alçar 

voos por conta própria, mas também a pedra angular do pensamento moderno. A 

DgH é muito mais que respeito pela humanidade em um mero sentido relacional. Ela 

é o que há de fundamento para manutenção da humanidade entre os homens e 

Kant, sem dúvidas, passou a ser o seu principal mensageiro. 

Crimes contra a humanidade cometidos em todo o mundo sob diversas 

formas, debates sobre problemáticas que envolvem atos deliberados que 

desumaniza indivíduos indefesos (nascituros), experiências com seres humanos sob 

justificativa do “progresso”, as variadas formas de bravatas políticas e a arrogância 

de alguns governos, traçaram os contornos com os quais colocaram em xeque tanto 

a relevância do conceito de DgH, quanto os seus desdobramentos práticos na 

fórmula legitimadora dos DH. A única contradição que podemos constatar aqui: a 

mesma espécie que apresenta o dever básico de garantir a DgH enquanto estrutura 

inerente a todos os seres racionais é a mesma que se coloca em perigo na medida 

em que, mesmo estabelecendo normativas quanto a tais garantias, buscam de 

maneiras variadas burlar a legitimação em detrimento a interesses particulares, mas 

tal fato nada tem a ver com uma possível falha axiomática da ética kantiana, e sim 

de como nos constituímos enquanto seres humanos. A esse ponto concordo com 

Rosen, 

 

Ao torturar-me, você está me humilhando e degradando, mas o mal que me 
inflige não se resume a isso: você está me causando imenso sofrimento e, 
assim, privando-me de exercer meu autodomínio. Fazê-lo seria inaceitável e 
violaria um direito humano básico, estivesse associado ele ou não a uma 
expressão de desprezo. A pior ação cometida pelo Estado nazista contra os 
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judeus não foi a humilhação de amontoá-los em vagões de gado e obrigá-
los a viver em condições de imaginável sordidez: foi assassiná-los.       

 

 

Um dos aspectos mais marcantes do século XX foi a capacidade destrutiva e 

a fomentação de variadas formas de humilhar, denegrir impostas às vítimas. Essa 

capacidade parece ser algo, deveras, parte constitutiva da nossa natureza ao ponto 

de cometermos atos abomináveis. As agressões à DgH, embora que para Kant 

possua uma preponderância filosófica, ela também se apresenta no ponto de vista 

material. Uma das principais maneira de violar a dignidade é impedir que seres 

humanos tenham as suas necessidades básicas negadas, suspensas ou até mesmo 

extintas por quaisquer motivos, deparando-se, nestes termos, com a forma 

degradante de tratamento. O principal objetivo de estabelecer um tratamento que 

degrade o indivíduo, não é simplesmente expressar algum tipo de desprezo, mas de 

retirar por completo a sua capacidade de autolegislação, ou seja, suplanta aquilo 

que o faz um ser capaz de respeito, de moralidade, tomando-o como uma mera 

coisa, um instrumento adequado para qualquer meio e nunca para um fim que lhe é 

constitutivamente de direito. Eis o escopo daquilo que chamamos na primeira 

metade do século XX de Auschiwitz e os famosos Gulags soviéticos (neste caso 

específico, a sua origem remonta a época dos Czares, porém, se tornaram mais 

conhecidos na era soviética e em especial, na ditadura stalinista, 1927-1953). 

 Diante de tal perspectiva e tamanho “descredito”, o conceito de DgH e o seu 

significado na contemporaneidade ainda assume um papel imprescindível, mesmo 

que se torne frequentemente alvo de questionamentos vindos de várias frentes, 

alguns até questionando a necessidade de sua existência ou tomando-a como um 

atraso para o pleno “progresso” humano e científico. Portanto, defender a vida é 

defender a DgH. Seja sob o âmbito filosófico ou na jurisprudência na forma das 

Cartas Magnas (o que veremos a seguir), o ser digno reflete aquilo que só o ser 

racional compreende, a saber: autonomia e liberdade e, por isso, o valor que lhe é 

intrínseco é absoluto, inviolável e inegociável.        
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3 A DIGNIDADE HUMANA E OS DIREITOS HUMANOS: UMA VISÃO KANTIANA  

 

O antecedente kantiano quanto a fundamentação do conceito de DgH, ou 

seja, a fórmula da humanidade (presente na segunda formulação do imperativo 

categórico), influenciou diretamente a compreensão objetiva ao ponto de termos leis 

constitucionais espalhadas pelo mundo que asseguram, legitimam e julgam aquilo 

que possa objetivamente causar algum tipo de litígio a esse atributo tão relevante à 

humanidade. Comumente, ao dizermos que alguém é digno, em última análise, 

consiste no mesmo que dizer que, enquanto tal, é detentor de direitos. Essa 

compreensão abrange o ideário contemporâneo, porém, que direitos são esses? 

Kant na MS (VI, 462) sublinha que, 

 

A humanidade é ela própria uma dignidade, pois o homem não pode ser 
usado por nenhum homem (nem pelos outros nem sequer por ele mesmo) 
apenas como meio, mas tem sempre de ser ao mesmo tempo tratado como 
fim, e nisto (a personalidade) consiste propriamente a sua dignidade, por 
meio da qual ele se eleva sobre todas as criaturas mundanas que não são 
homens e, portanto, podem ser usadas – acima, no entanto, de todas as 
coisas. Logo, assim como ele não pode alienar-se a si próprio por preço 
algum (o que seria ao contrário do dever de autoestima), do mesmo modo 
ele não pode agir contra a autoestima igualmente necessária dos outros 
enquanto homens, ou seja, o homem é obrigado a reconhecer praticamente 
a dignidade da humanidade em todos os outros homens, assim radica nele 
um dever que se refere ao respeito que se tem necessariamente de mostrar 
por todo outro homem159.  

    

O que podemos enunciar categoricamente reside no fato de que: a não 

possibilidade de tratar ou outro como simples meio, constituindo, assim, por vias 

diretas, uma característica básica da DgH e como tal, serviu de fundamento para a 

judicialização desse conceito na qualidade de um princípio normativo presente nas 

Cartas Magnas, defende a ideia de que o homem não é objeto. Essa tese parece ser 

algo simples e de fácil compreensão, porém, o que podemos observar é uma certa 

confusão sobre o seu real significado em concepções variadas (já esboçadas), que 

poderão acarretar para um leitor desavisado uma compreensão deficitária sobre o 

 
159 “Die Menschheit selbst ist eine Würde; denn der Mensch kann von keinem Menschen (weder von 

Anderen noch sogar von sich selbst) bloß als Mittel, sondern muß jederzeit zugleich als Zweck 
gebraucht werden, und darin besteht eben seine Würde (die Persönlichkeit), dadurch er sich über alle 
andere Weltwesen, die nicht Menschen sind und doch gebraucht werden können, mithin über alle 
Sachen erhebt. Gleiche er also sich selbst für keinen Preis weggeben kann (welches der Pflicht der 
Selbstschätzung widerstreiten würde), so kann er auch nicht der ebenso notwendigen 
Selbstschätzung Anderer als Menschen entgegenhandeln, d.i. er ist verbunden, die Würde der 
Menschheit an jedem anderen Menschen praktisch anzuerkennen, mithin ruht auf ihm eine Pflicht, die 

sich auf die jedem anderen Menschen notwendig zu erzeigende Achtung bezieht”. 
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conceito de DgH. Todo esse arcabouço kantiano, e em especial a fórmula da 

humanidade, tem sido o centro dos debates que referencie o conceito da DgH como 

tema principal, pois trata-se aqui do fundamento com o qual a teoria kantiana é 

citada como principal influência na escrita normativa que, em forma de artigos 

determinam, defendem e legitimam a DgH como o princípio de toda lei acerca da 

jurisprudência.  

Diante do percurso argumentativo estabelecido até aqui, é clara a 

necessidade de justificação dos DH, porque tais diretos, assim como a DgH, 

tomaram parte dos grandes debates políticos, filosóficos e jurídicos, que visam 

estruturar uma normativa com o objetivo de proporcionar para as Organizações 

Internacionais, parâmetros com os quais pudessem fundamentar objetivamente as 

suas leis, que assegurassem à pessoa humana os seus respectivos direitos. 

“Dificilmente um ensaio sobre filosofia política vem sem qualquer referência aos 

direitos humanos: às vezes introduzido como uma suposição básica compartilhada, 

às vezes como um padrão mínimo apresentado à justiça […]”160.  

Entretanto, para Matthias Hoesch (Universität Münster) a questão da 

justificação dos DH ainda é bastante tímida no âmbito geral das discussões 

filosóficas. Para o autor, embora exista uma riqueza literária sobre o tema, que 

garante asserções históricas relevantes, mesmo assim é perceptível uma sub-

representação dos deste conceito161. Essa tese corrobora no mesmo sentido em que 

os críticos levantam questionamentos quanto a relevância e necessidade da DgH. 

Por que isso? Uma provável resposta pode ser percebida na pressuposição de que 

ambos os conceitos, uma vez chamados para ocupar o seu devido lugar, careçam 

de justificação pertinentes às suas objetividades, ou seja, quanto ao real alcance 

tanto teórico quanto prático. Isso claramente causa um certo dissabor, porque 

 
160“Kaum ein Aufsatz zur politischen Philosophie kommt ohne irgendeinen Bezug zu Menschenrechten 
aus: Mal als eine geteilte Grundannahme eingeführt, mal als Minimalstandard der Gerechtigkeit 
präsentiert, mal als potenzieller Einwand gegen die Konklusion einer Theorie vorgeführt, und zuweilen 
auch nur als rhetorisches Mittel benutzt, übernehmen Menschenrechte verschiedene Funktionen 
innerhalb philosophischer Argumentationen”. (HOESCH, Matthias. Wozu Menschenrechte 
begründen? In: Menschenrechte und Menschenwürde im kulturellen Kontext. Thomas Gutmann, 
Tamar Tsopurashvili (Hg.) 2021, p. 71). 

 
161 Ibidem. (p. 71). “Der Frage nach der Begründung der Menschenrechte wird demgegenüber in der 
Philosophie deutlich seltener nachgegangen. Natürlich gibt es auch zu dieser Frage eine Fülle an 
Literatur. Der Schwerpunkt liegt dabei deutlich auf der Geschichte von 
Menschenrechtsbegründungen; daneben werden auch systematische Argumente entworfen und 
diskutiert. Angesichts der inflationären Verwendung des Menschenrechtsbegriffs bleibt die 
Begründungsfrage aber eher unterrepräsentiert”. 
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mesmo que haja um consenso quanto a relevância desses conceitos, existe 

igualmente uma contenda quanto a sua legitimidade162. Daí, Hoesch nos coloca 

outra questão: que tipo de DH são direitos de fato? O autor pressupõe que 

aparentemente para alguém desfrutar de um direito, necessariamente, este último 

deve ser justificado a partir de uma pretensão normativa detentora de uma dimensão 

objetiva. Por isso, que muitos autores se dispõem a falar tanto da DgH quanto dos 

DH, quando estes estão representados no ordenamento jurídico, isto é, circunscritos 

no direito positivo. Desse modo, é evidente que ambos os conceitos se tornam 

imprescindíveis à constituição normativa tanto das Cartas Magnas quanto do Direito 

Internacional163. 

De acordo com essa leitura corrente, os DH e a DgH passam a ter um 

significado ontológico, ou seja, um direito que os seres humanos têm “por natureza” 

o que, em última análise, independem das instituições estatais e do reconhecimento 

alheio. Dito de outro modo, os DH e a DgH até certo ponto são inatos e, por isso, 

segundo Hoesch, metafísicos. Porém, como muitos autores rejeitam essa 

concepção metafísica e ao mesmo tempo querem evitar reduzi-la a normatividade 

do direito positivo, recorrem a justificação moral desses conceitos, dado que 

representam partes de um sistema moral vivido. Sob essa perspectiva, os DH e a 

DgH, são trazidos ao mundo a partir da prática moral, pois trata-se de reivindicações 

moralmente justificadas. Entre o entendimento jurídico-positivo e o moral, em que é 

na moralidade que se assegura um grau de comprometimento maior, pois sublinha 

de maneira categórica o agir.  

Destarte, para uma justificativa clara no sentido de estabelecer os DH, 

devemos ter em mente que estes direitos são auto evidentes, pois traz consigo 

necessidades objetivas que enfatizam o respeito e a proteção tão necessária para a 

 
162 Ibidem. (p. 71). “Man kann die Begründungsfrage in den meisten Fällen schlicht ausblenden, ohne 
dass die Argumentation dadurch an Überzeugungskraft verlieren würde. Ganz im Gegenteil sieht es 
so aus, als würde man sich, indem man eine Antwort auf die Begründungsfrage gibt, unnötig Gegner 
machen. Denn es scheint für Menschenrechte charakteristisch zu sein, dass es zwar einen weiten 
Konsens über ihre Existenz, aber viel Streit über ihren Geltungsgrund gibt”. 
163 Ibidem. (p. 73). “Welche Art von Rechten sind Menschenrechte? Damit man davon reden kann, 
dass jemand ein Recht hat, reicht es offenbar nicht einfach aus, dass diese Person einen normativen 
Anspruch für gerechtfertigt hält. In irgendeiner Weise muss diesem Anspruch eine objektive 
Dimension zukommen. Daher sind viele Autoren erst dann bereit, von Menschenrechten zu sprechen, 
wenn solche Rechte Teil eines Rechtssystems, also positives Recht sind. Nach der dominierenden 
Auffassung zählen neben den Menschenrechtsdokumenten des Völkerrechts auch Grundrechte in 
Verfassungen sowie alle Arten, wie die Menschenrechte des internationalen Rechts von nationalen 
Rechtssystemen aufgegriffen werden, zu den Menschenrechten als positiven Rechten, auch wenn 
deren Geltung natürlich territorial beschränkt ist”. 
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sua efetivação. Porém, o problema reside no fato de que a modernidade, ou de 

maneira mais límpida, a pós-modernidade, cada vez mais exige justificativas 

objetivas não apenas para os DH, mas também (como já vimos) para a DgH, o que 

acarreta, em linhas gerais, um profundo descrédito quanto a estes conceitos. 

Entretanto, Griffin nos alerta para a compreensão de que os DH não devem vir na 

forma de uma discussão tardia meramente para explicitar o que deve ou não 

constituir genericamente o seu escopo teórico, pelo contrário, deve ocupar o centro 

dos debates com o protagonismo que lhe é de direito junto com a sua expressão 

máxima, a saber: a DgH164. Portanto, a DgH e os DH são o lado da mesma moeda 

por caracterizarem o principal fundamento do direito internacional. Quem acredita 

em ambos os conceitos, realça a ideia de que o primeiro seja peremptoriamente o 

fundamento do segundo e não o contrário165. 

A prevalência da DgH em relação aos DH, se dá pelo fato de que a DgH não 

se restringe apenas a formalização direito individual, mas vai além, caracteriza-se 

por ser a soma de todos os direitos humanos individuais. Em consequência disso, a 

jurisprudência e a legitimidade dos acordos internacionais implementados pelo 

direito internacional (apenas para citar um exemplo, a ONU), traz à luz elementos do 

que é constituir uma vida digna166.      

Portanto, veremos nesse último capítulo a influência kantiana sobre a 

normatividade do conceito da DgH presente na Grundgesetz e na Constituição 

Federal do Brasil, levando em consideração a possibilidade da fundamentação dos 

Direitos Humanos ainda imersos na arquitetônica kantiana, bem como algumas 

inserções no seu pensamento político passiveis de corroborações sobre o tema. 

 
164 GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford University Press. 2088. p. 58. 
165“Folglich scheint zumindest auf Ebene des menschenrechtlich relevanten Völkerrechts vollends   
unstrittig zu sein: Die Ideen „Menschenwürde“ und „Menschenrechte“ sind zwei Seiten derselben 
Medaille. Wer an die Menschenwürde glaubt, muss notwendig deren Schutz durch Menschenrechte 
proklamieren, und wer sich ausdrücklich zu den Menschenrechten bekennt, wird dies immer auch im 
Namen der Menschenwürde tun”. (POLLMANN, Arnd. Menschenwürde nach der Barbarei. Zu den 
Folgen eines gewaltsamen Umbruchs in der Geschichte der Menschenrechte In: Philosophie der 
Menschenwürde. Wochenschau Verlag. 2010. p. 26). 
166 Ibidem. (pp. 38-39). “Nach einer dritten Interpretation ist die Menschenwürde weder Fundament 

noch Einzelrecht, sondern die Gesamtheit bzw. die „Summe“ der einzelnen Menschenrechte. Die 
jeweils konkreten Einzelrechte buchstabieren lediglich im Detail aus, was es hieße, die 
Menschenwürde zu achten oder ein Leben in Würde zu führen. Folglich können die vorhandenen UN-
Menschenrechtsvereinbarungen als Kataloge notwendiger Teilaspekte des menschenwürdigen 
Lebens verstanden werden. Anders gesagt: Eine jeweils bestimmte Vorstellung davon, wie ein Leben 
beschaffen wäre, das in allen relevanten Hinsichten menschenrechtlich geschützt werden würde, wäre 
zugleich eine detaillierte Vorstellung davon, was es bedeutete, ein menschenwürdiges Leben zu 

führen”. 
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3.1 O CONCEITO DE DIGNIDADE COMO VALOR ABSOLUTO É A 

PRERROGATIVA DOS DIREITOS HUMANOS? 

 

A DgH e dos DH encontraram na Alemanha pós-guerra, um terreno fértil 

para o seu pleno desenvolvimento e defesa devido ao passado recente, referenciado 

pela sua própria experiência por meio dos horrores dos campos de extermínio 

durante a Segunda Guerra Mundial. Ali, pode-se afirmar que os desdobramentos 

desses conceitos também foram constituídos a partir de um ideário político da 

época. Contudo, tal influência não diminuiu a estatura deles167.  

Em Setembro de 1948, Carlo Schmid, um dos principais políticos do Partido 

Social-Democrata da Alemanha-SPD e coautor da Lei Básica Alemã (Grundgesetz), 

ressalta a necessidade de definir o que é a “dignidade humana”, deixando explicito 

que a Constituição Württemberg-Baden já teria feito168, muito embora não é 

observada as devidas considerações acerca do conceito de dignidade ao analisar os 

artigos que a estrutura e, em especial, no Artikel 1: Die Grundrechte I (Os direitos 

fundamentais), em que prescreve a relevância da intenção de que o homem 

participe ativamente das atividades realizadas no meio comum por meio do exercício 

pleno da liberdade e também do comprimento da lei moral com o objetivo de 

resguardar o seu bem-estar e dos seus pares. Disso, depreende-se que a principal 

tarefa do Estado é assegurar direitos, promovendo o equilíbrio por meio da lei, eis 

uma das principais atividades pela qual o direito se legitima169. Desse modo, fica 

explicito que na maioria dos casos em que o conceito de DgH assume um caráter 

 
167“Die neue internationale Redeweise von Menschenrechten und Menschenwürde fand auch in 
Deutschland ihren Widerhall, wo sie aufgrund eigener Erfahrungen und Formulierungen, die auch das 
politische Motiv hervortreten ließen, ohnehin nahelag”. (LOHMANN, Georg. Die rechtsverbürgende 
Kraft der Menschenrechte Zum menschenrechtlichen Würdeverständnis nach 1945. In: Philosophie 
der Menschenwürde. Wochenschau Verlag. 2010. p. 48). 
168“O que é dignidade humana? Isso precisa ser definido. A Constituição de Württemberg-Baden já 
tentou uma definição” (“Was ist das Menschenwürde? Das müsste definiert werden. Die Verfassung 
von Württemberg-Baden hat eine solche Definition zu geben versuch”) (BALDOS, Manfred. Kämpf um 
die Menschenwürde: Die Debatten seit 1949. – Berlin: Suhrkamp. Aufl. 2016. p. 19).  
169 „Der Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemeinschaft seine Gaben in Freiheit und in der 
Erfüllung des ewigen Sittengesetzes zu seinem und das andere Wohl zu entfalten. Der Staat hat die 
Aufgabe, ihm hierbei zu dienen. Er faßt die auf seinem Gebiet lebenden Menschen zu einem 
geordneten Gemeinwesen zusammen. Er gewährt ihnen Schutz und Förderung und bewirkt durch 
Gesetz und, Gebot einen Ausgleich der wechselseitigen Rechte und Pflichten”. (Regierungsblatt der 
Regierung Württemberg-Baden 1946, pp. 277 ss.; Quellen zum Staatsrecht der Neuzeit, Band 2, 
Deutsche Verfassungsdokumente der Gegenwart (1919-1951), Tübingen 1951). 
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jurídico determinante, o seu significado é incorporado na legitimação de prescrições 

legais170.  

A presunção de que somos todos iguais em direitos e deveres e, por isso, 

somos “dignos” é uma ideia contemporânea amplamente difundida cuja proposição 

principal está em indicar que um indivíduo ao reconhecer o outro como igual deva 

respeitá-lo, considerando a dignidade como um “valor” inerente, caracterizado um 

tipo de núcleo íntimo e transcendental. Portanto, a visão kantiana destaca o sentido 

da dignidade como um “valor incondicional, absoluto e inviolável”, pois, enquanto 

seres racionais, estamos todos submetidos à lei moral que nos proporciona fundar 

“direitos”, uma vez que a característica fundamental da moralidade propõe o dever 

como requisito para o respeito aos direitos dos outros.  A expressão “ser digno”, no 

mais das vezes, nos é apresentado na forma de um comportamento moralmente 

louvável, em que respeitar o direito do outro insinua o reconhecimento do “meu 

direito”. É evidente que os DH são para todos, embora partindo de juízos 

fragmentados cause polêmica no meio popular ao afirmar que, alguns por status 

social de alguma maneira se julgam mais merecedores que outros em usufruir de 

tais direitos. Bem, se o ato de respeitar o direito do outro aludi o reconhecimento dos 

meus, então, a DgH simplesmente pode ser reconhecida como a capacidade de 

reivindicar direitos. Porém, essa visão além de não ser conclusiva é, em última 

análise, pífia.  

Parece óbvio que o conceito de DgH expresse verdadeiramente o que é ser 

“digno”, mas observamos que não é tão fácil como aparenta ser. Como já 

mencionado, ela é comumente confundida com o ordenamento jurídico dos DH, e 

até mesmo como um senso de piedade ou compaixão, sendo perceptíveis, tais 

características, nos documentos constitucionais: Declaração Universal dos Direito 

Humanos (1946), na Constituição Federal do Brasil (1988) e na Grundgesetz (1946). 

É nesse enredo que dizer que respeitar tanto a “dignidade” quanto os “direitos dos 

outros”, tratando-os conforme as exigências normativas referenciadas nos 

 
170 “Nach komplizierten Diskussionsprozessen im Parlamentarischen Rat formulierte dann auch das 

deutsche Grundgesetz in Artikel 1 Absatz 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpfl. Achtung aller staatlichen Gewalt.“ Und Absatz 2 ergänzte: „Das deutsche 
Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage 

jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt”. (LOHMANN, 

Georg. Die rechtsverbürgende Kraft der Menschenrechte Zum menschenrechtlichen 
Würdeverständnis nach 1945. In: Philosophie der Menschenwürde. Wochenschau Verlag. 2010. p. 48). 
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documentos constitucionais sejam positivas. Mas seria a única via possível? O 

conceito de DgH apresentado anteriormente em seus aspectos históricos foi 

notabilizado por influenciar diretamente a perspectiva contemporânea, em especial, 

a visão tradicional do qual serviu de base fundamental para propor o que é o “ser 

digno”, tendo como principal referencial as Cartas Magnas citadas. O que as une é 

inquestionavelmente é a presença peremptória do pensamento kantiano.  

A Grundgesetz171, também conhecida como A Lei Básica de Bonn 

(promulgada em 23 de maio de 1949), tornou-se um divisor de águas na República 

Federal da Alemanha, pois foi um instrumento indispensável para restituição 

democrática, tornando-se um dos pilares fundamentais para a reunificação alemã 

em 1990. Ela “representa uma ambiciosa - sim, poderíamos até mesmo dizer heroica 

tentativa de articular as concepções kantiana e católica em tono de uma visão 

comum da dignidade humana”172. As circunstâncias históricas que favoreceram a 

criação da Grundgesetz coincidiram com as tensões do mundo pós-Segunda Guerra 

e a consolidação da disputa pela hegemonia mundial. Tanto a URSS quanto EUA 

demarcavam seus interesses por meio do poderio bélico impondo ao mundo e, em 

especial, ao povo alemão perspectivas políticas fundamentadas em suas respectivas 

ideologias, eis a Guerra Fria. Foi nesse contexto histórico que a Grundgesetz surgiu.  

Com a construção do Muro de Berlim (13 de agosto de 1961) se tornou 

quase inviável propor um conjunto de leis que legitimasse a vontade geral do povo 

alemão. Dividida não apenas por uma barreira física, mas também por ideologias 

políticas diferenciadas, a sociedade alemã necessitava de algo em comum, sem 

demarcações, esse foi o principal objetivo da Grundgesetz (cujo seu significado: Lei 

Básica ou Lei Fundamental, contrariando a o sentido do termo Constituição 

(Verfassung), objetivando uma clara intenção de uma possível reunificação do 

Estado alemão no futuro. Mesmo tendo por objetivo a unificação constitucional do 

ordenamento jurídico para todo o povo alemão, a Grundgesetz, segundo Rosen, foi 

submetida a duas objeções essenciais para sua promoção. A primeira objeção parte 

da necessidade de “estabelecer uma divisão clara entre o novo Estado Alemão e os 

seus predecessores” (aqueles que em outrora fundaram as Leis de Nuremberg em 

1935 e legitimaram a perseguição, destituição dos direitos básicos e a 

desumanização do povo judeu). A segunda objeção, igualmente relevante, têm 

 
171 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23 de Maio de 1949. 
172 ROSEN, Michael. Dignidade: sua história e significado. 2015. p. 65. 
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como eixo argumentativo a firmação por parte da República Federal da Alemanha 

(Bundesrepublik Deutschland, RFA) uma identidade política própria e distinta em 

relação a República Democrática Alemã (Deutsche Demokratische Republik ou 

DDR)173. 

Por meio de intensos debates protagonizados pela RFA e a DDR, o 

antagonismo entre os lados, representada por ideologias políticas discrepantes não 

inviabilizou representatividade jurídica da Grundgesetz para toda a sociedade alemã, 

porém foi necessário um acordo político entre os dois governos (Ocidental/RFA e o 

Oriental/DDR) para assegurar a “unificação” de tal ordenamento jurídico 

constitucional, proporcionando ao conceito de dignidade um espaço jurídico 

importante. Esse acordo político entre os Estados alemães foi fundamental para a 

aplicação da Grundgesetz em que tanto os representantes “democratas cristãos da 

CDU quanto os sociais-democratas da SPD” adotaram a Lei Básica Alemã como 

baldrame legítimo do direito do povo alemão. Mas, em que medida a DgH é disposta 

a “Lei Básica” alemã? No primeiro ponto Artikel 1 (1) da Grundgesetz, a 

inviolabilidade da dignidade do homem deve ser respaldada e protegida pelo poder 

estatal, endossando a percepção de que a sociedade alemã reconhece os direitos 

que em sua natureza são invioláveis e inalienáveis, pois serve de base para toda a 

comunidade, assegurando a paz e a justiça174. No segundo ponto do Artikel 1 (2), 

sobressai o argumento de que todo homem tem o direito de constituir-se enquanto 

tal mediante as suas circunstâncias, ou seja, tem o direito de desenvolver a sua 

personalidade na medida em que não transgrida os direitos de outrem já 

estabelecidos e prescritos na ordem constitucional e na lei moral175. Isso demonstra 

como os limites da construção da identidade humana são vislumbrados legalmente. 

Não seria estranho observar que pressuposição racional em conferir “valor” a algo e 

a admissibilidade de tratar os indivíduos de forma com a qual possa racionalmente 

consentir, sejam complementares uma da outra, pois em um sentido mais amplo, 

são traduzidas na expressão voluntarista cujo significado ajusta-se perfeitamente à 

segunda formulação do imperativo categórico kantiano, isto é, na Fórmula da 

 
173 Ibidem. (p. 83). 
174 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Die Grundrecht Artikel 1: (1) Jeder hat das 
Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und 
nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. (p. 13).  
175 Ibidem. p. 13. (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werde. (3) 
Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als 
unmittelbar geltendes Recht. 
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Humanidade – tratar os homens como fins em si mesmos – sem que ocorra a 

instrumentalização destes. 

Seguindo esse argumento, a Fórmula da Humanidade é, sem sombra de 

dúvidas, um fundamento imprescindível para a articulação jurídica (Direitos 

Humanos), cujo a alcance teórico (fundamento da DgH) saltou aos olhos 

historicamente quando o mundo conheceu os horrores de Auschwitz. No mundo 

pós-Auschwitz, a humanidade se autoimpôs questões direcionadas quanto ao 

verdadeiro sentido daquilo que podemos definir enquanto ser humano, pois não 

houve nenhum contexto histórico recente que causasse tamanho senso de 

necessidade de tecer tais questionamentos. Portanto, devido a esses 

acontecimentos que desumanizou, dizimou e condicionou milhões de pessoas a um 

status inferior à sua condição enquanto tal, apresentou-se ao mundo contemporâneo 

a herança desprezível da objetificação do homem através de posições abomináveis 

e mal-intencionadas daqueles que se julgavam defensores da humanidade, ou 

melhor: aqueles que defendiam a existência de uma “raça superior” de seres 

humanos outorgados por uma justificativa “natural”. Assim, antecessora da 

Grundgesetz, as Leis de Nüremberg (datada de 16 de setembro de 1935), 

legitimaram a destituição dos direitos fundamentais de milhões de pessoas devido 

exclusivamente a questões políticas e ideológicas sem qualquer responsabilidade e 

respeito à humanidade pois, em suas leis a principal característica era o 

antissemitismo. Esse conjunto de leis, em grade medida, foi um dos pilares do 

Holocausto de milhões de pessoas de etnia judaica e outras minorias “indesejáveis” 

pelo governo do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP) 

entre 1935 e 1945.   

É sob esse contexto que a influência do pensamento kantiano (embora Kant 

tenha nascido em 22 de abril de 1784 e falecido em 12 de fevereiro de 1804), é 

diretamente exposta na Grundgesetz na forma imperativa do respeito à humanidade 

que revela implicitamente variadas formas de deveres morais que necessitam serem 

aplicadas no meio comum. Contudo, 

 

A dignidade, quando incorporada a uma lei constitucional como a 
Grundgesetz alemã, desempenha necessariamente um papel 
bastante diverso, muito mais limitado. Como parte doutrinal legal de 
um Estado liberal-democrático, ela tem por propósito, tal como as leis, 
estabelecer normas para a ação estatal e limitar a ação privada dos 
indivíduos. Em uma lei constitucional, a “dignidade” simplesmente 
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estabelece limites para o comportamento individual [...] À diferença do 
imperativo categórico, cujos princípios prescrevem como devem os 
indivíduos proceder de maneira geral, a “dignidade” em uma lei 
constitucional não faz mais que estabelecer limites para o seu 
comportamento, limites que, uma vez transpostos, reclamam a 
intervenção estatal176.   

  

Não se trata apenas como Rosen afirma na citação acima que, uma vez que a 

DgH seja estabelecida por uma determinação estatal na qualidade de uma lei 

incorporada a uma Constituição, torne-se meramente “um papel limitado”. Não é 

possível limitar algo que é em si o principal aporte com a qual se assevera a nossa 

humanidade. Toda e qualquer lei constitucional nada limita, mas lega os contornos 

limítrofes daquilo que, por excelência, não deve ser ameaçado, transgredido e 

chantageado. Quanto ao imperativo categórico, a sua representação, ou seja, o seu 

fundamento é exclusivamente conceber parâmetros acerca do PSM e, com isso 

propor um caminho fundamentalmente moral.  

Na perspectiva do direito alemão, não é apenas a teoria moral kantiana que a 

fundamenta, mas para a Bundesrepublik, o pensamento ético também pode ser 

direcionado a uma interpretação fundamentalmente na religiosa, ancorada no 

pensamento católico, cuja qualquer influência sobre o pensamento político e legal 

pode parecer algo indevido, dado que, qualquer Estado democrático de direito deve 

ser laico. Todavia, a influência religiosa na cultura ocidental e, sobretudo, na 

Grundgesetz é inquestionável. Os principais partidos políticos alemães manifestam 

um viés religioso considerável. Um desses partidos mais relevantes - Christlich 

Demokratische Union (CDU) - representa explicitamente as nuances cristalizadas 

pelo pensamento cristão. Contudo: “Cabe ao indivíduo, se ele começar a partir de 

insights religiosos, filosóficos, éticos ou históricos. Mas que na hora histórica 

colocamos a dignidade do homem no início da Constituição, considero muito 

significativo”177. Assim, fica claro que mesmo que o conceito de dignidade esteja 

devidamente referenciado em diretrizes de cunho teológico-cristão, ainda assim, o 

que prevalece é a letra fria da lei juntamente com a sua hermenêutica circunscrita na 

norma geral ao respeito ao humano.  

 
176 ROSEN, Michael. Dignidade: sua história e o sua história e significado. 2015. pp. 91-92. 
177 “Es bleibt dem Einzelnen unbenommen, ob er von religiösen, philosophischen, ethischen oder 
geschichtlichen Einsichten ausgeht. Aber dass wir in der geschichtlichen Stunde die Würde des 
Menschen an den Anfang der Verfassung stellen, halt ich für sehr bedeutsam”. Trecho do discurso 
pronunciado em September de 1948 por Helene Weber. (BALDOS, Manfred. Kämpf um die 
Menschenwürde: Die Debatten seit 1949. 2016. p. 19). 
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Concomitantemente à Grundgesetz, outro documento jurídico importante para 

a noção contemporânea que aborda o conceito de DgH é a  Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, aprovada na assembleia geral das Nações Unidas (UNU) em 

24 de outubro de 1945, em respostas às atrocidades cometidas durante a Segunda 

Guerra Mundial, evidenciando a barbárie empreendida durante o conflito, 

pavimentou a redação de tal documento normativo, cujo proposito primordial 

consistiu em assegurar em termos legais e constitucionais à DgH de maneira 

normativa.  A ideia de lei apresentada na Declaração é a principal defesa aos 

direitos do homem, pois é por meio dela que a “[...] fé nos direitos humanos 

fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos 

entre homens e mulheres” são internacionalmente assegurados. Em outras palavras, 

o respeito universal a tais direitos e a promoção da liberdade destes é, em última 

análise, o principal compromisso da Declaração. Dado que é disposta no primeiro 

artigo a afirmação de que: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

direitos” e segue no segundo artigo enfatizando que: “Todo ser humano tem 

capacidade para gozar os direitos e as liberdades [...] sem distinção de qualquer 

espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião [...]”178. E por fim, ainda no 

preâmbulo, a Declaração ressalta a inviabilidade de propor leis condicionadas à 

política ou a uma perspectiva jurídica de um determinado país que, ao impor à 

outras nações os seus interesses sob o argumento de uma pretensa defesa da 

soberania nacional possa promover distinções entre seres humanos, sujeitando-os a 

tratamentos diferenciados ou degradantes. Assim, destaca-se o seguinte ponto: a 

DgH disposta na Declaração Universal dos Direitos Humanos é inerente a todos os 

membros da família humana; sendo reconhecido como o principal fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo. Desse modo, a DgH é o principal 

fundamento da igualdade de direitos inalienáveis que inexoravelmente devem ser 

estes, assegurados pelo Estado democrático de direito com a intenção de coibir atos 

que desumanizem a comunidade humana, já preteritamente perpetrados na história 

recente, e que repugnam a consciência de todos aqueles que em sua particularidade 

se constrangem em rever os acontecimentos históricos não apenas do século XX, 

persistindo atrocidades até atualmente. Destarte, tal documento demonstra a 

 
178 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas 

em Paris. 10 dez. 1948. Disponível em: <http://www.dudh.org.br/wpcontent/uploads/2014/12/dudh.pdf. 
Acesso em: 10 Dez. 2017. 
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percepção comumente partilhada entre as nações signatárias em seus diversos 

âmbitos nos quais o pensamento ético contemporâneo se debate ao encontrar 

barreiras ou posições contrárias apresentadas nas formas mais variadas que 

destoam da coerência ética/moral estabelecida no documento referido. O que mais 

em comum tem a Grundgesetz e a Declaração Universal dos Diretos Humanos além 

de proteger o homem em sua condição enquanto tal, passa pelo processo de 

seguridade dos DH, em que o conceito de dignidade é inteiramente subordinado a 

entender em termos exclusivos como um pré-requisito idêntico. Assim, nos faz 

direcionar DgH como um conceito subordinado aos DH, mas isso não significa dizer 

que a DgH seja um sucedâneo dos DH. 

Por mais que nas Cartas Magnas citadas sirvam de inspiração em todos os 

recantos do mundo, o grande fio condutor dessa inspiração se dá através da 

sensibilidade moral mais diligente em reconhecer o valor e, por conseguinte, a 

dignidade de cada ser humano em suas circunstâncias sem distinções. Contudo, 

esse argumento tragicamente, por mais que seja atraente aos olhos de muitos, na 

maioria das vezes, não são factíveis na perspectiva de tantos outros. Do contrário, 

seriam universalmente em termos práticos, respeitados. Por mais que seja desolador 

afirmar que muitos dos direitos que caracterizam o homem sejam paulatinamente 

recrudescidos, nos resta questionar reiteradamente a justificação plausível (se 

houver) da legitimação generalizada nas variadas transgressões aos direitos do 

homem. Se legitimarmos a tortura e a suspensão de direitos, ainda que 

estabelecidos por uma eventual imposição, legitimaríamos frontalmente uma 

ameaça direta a cultura e o respeito à vida que constituem todos os direitos 

convencionalmente estabelecidos.  

Sob essa mesma perspectiva a Constituição Federal do Brasil (1988) – cujo 

título I, Dos Princípios Fundamentais, alicerça a consolidação dos direitos básicos 

fundamentais para institucionalização do Estado brasileiro, devidamente o 

representa sob o ponto de vista jurídico na qualidade de um Estado democrático de 

direito tendo como princípios: 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 político179. Eis a égide que rege o conceito de dignidade na qualidade de 

algo irrevogável sob quaisquer circunstâncias e, sobretudo, sob o viés político pela 

 
179 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. (p. 11). 
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qual a Constituição Federal do Brasil prescreve. Em outras palavras, a ideia de 

dignidade está pressuposta no pluralismo político, ou seja, a seguridade do ser 

“digno” implica ao sujeito ser atuante na esfera política. 

Neste sentido, torna-se perceptível que a fundamentação de tais “princípios” 

(entende-se o termo princípio ligado às fundamentações normativas constitucionais 

cujo significado remete-se às normas fundamentais de conduta de um indivíduo já 

devidamente estabelecida no meio social) constituem estruturalmente os alicerces 

do Estado democrático de direito. Diante disso, pode-se compreender 

constitucionalmente que o Estado brasileiro respeita aspectos culturais, éticos e 

políticos representados na complementação da DgH e do pluralismo político 

enquanto princípios essenciais do Estado democrático juridicamente válido, 

legitimando e concebendo sustentação para o reconhecimento de direitos e 

prerrogativas que, por dever, o Estado deve assegurar. Deveras, é notável que 

quando passamos a propor o conceito de DgH expresso na esfera política, é clara a 

perda de precisão conceitual, pois tentamos explicar um conceito amplo a partir de 

outro igualmente amplo. Talvez para a jurisprudência seja aceitável, mas para a 

filosofia além de inconsistente, parece pernicioso, dado que ao reduzir tal conceito à 

interpretação legal ou a contextos políticos é possível reduzi-lo a medianidade que 

nada acrescenta à compreensão deste conceito. 

Neste caso, é possível afirmar que a Constituição Federal do Brasil (CFB) 

concebe aos DH um status igualitário em relação ao conceito DgH, em que o “ser 

digno” implica na consecução de “direitos”, sendo a “ideia dignidade” uma 

consequência da fundamentação dos direitos normativos responsáveis pelo 

ordenamento político e social.  A DgH na CFB aparece com diferentes significados, 

a saber: no artigo 5º nos incisos: III (oposição à tortura), VI (inviolabilidade da 

liberdade, da autonomia, da consciência e religião), VIII (não privação de direitos por 

motivo de crença), X (inviolabilidade da vida privada, honra e imagem), XI 

(inviolabilidade de domicílio), XII (inviolabilidade do sigilo de correspondência), XLVII 

(vedação de penas indignas), XLIX (proteção da integridade física e moral do 

preso)180. Neste sentido, “ser digno” sob a égide da CFB, remete-se 

fundamentalmente a interpretação das normas prescritivas que, ao afiançar tantos 

os direitos e as garantias fundamentais como cânone, asseveram as exigências 

 
180 Ibidem. (p. 17-21). 
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jurídicas, éticas e morais de um regime democrático que põe o conceito de DgH 

como fundamento principal da República, conferindo ao ser humano um valor 

absoluto e legítimo. Mas a legitimidade é apenas pressuposta, como já mencionado, 

na consecução de direitos largamente difundidos por meio dos DH, porém, entre 

esses dois conceitos, é importante que observemos o que Kant compreende sobre 

em que consiste os DH.  

 

3.2 KANT E OS DIREITOS HUMANOS 

  

 Diante de uma breve apresentação das Cartas Magnas e o entrelace entre os 

conceitos de DgH e DH, devemos frisar a inegável influência do pensamento moral 

kantiano sobre esse tema. Dada as devidas proporções, cada uma das Cartas 

Magnas apresentadas anteriormente, aplicam como via de regra a fórmula da 

humanidade. A questão fundamental posta nesse momento, reflete quanto a real 

possibilidade e justificação de pressupor os DH em uma posição apresentável nas 

esferas pública e civil, em que os seus principais axiomas sejam devidamente 

relacionados às áreas da moral, política e, especialmente da filosófica. Disso, 

depreende-se que Kant ocupa um lugar proeminente na explicação sobre o que 

podemos entender enquanto fundamentação de tais direitos.  

Contudo, segue-se duas questões primordiais: i) em que medida Kant 

oferece argumentos pujantes do ponto de vista moral para a fundamentação dos 

DH? ii); qual é a relação entre a DgH e os DH? Se por um lado os DH podem ser 

considerados algo tão importante e necessário de tal modo que não seria preciso 

uma justificação, pois sem estes seriam impossível a fundamentação da sociedade, 

por outro lado é possível observar uma variante interpretativa dos DH, que consiste 

na ideia de que tais direitos demonstram, de fato, a sua força normativa a partir do 

papel político internacional. Isso ocorre devido ao desenvolvimento de limites em 

que os DH estabelecem entre as nações que são signatárias de acordos 

internacionais. Assim, a legitimidade desses direitos, possuem um caráter vinculante 

à DgH, aja vista que a humanidade possui um valor intrínseco e absoluto e, por 

conseguinte, deve ser respeitado tanto pelas Instituições quanto pelos indivíduos. 
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Dar-se a partir daí, a necessidade de uma normatividade que estabeleça 

parâmetros181. 

Não resta dúvidas de que a relevância do pensamento kantiano acerca da 

moral e da política assume contornos robustos quanto a justificação e explicação da 

concepção de pessoa (capacidade de agir de forma autônoma e de auto legislar-se). 

Guiando-se por essa visão, se fossemos definir resumidamente o que Kant entende 

pelo conceito de pessoa, podemos enunciar com toda certeza que tem a ver com a 

autonomia moral. Eis o que Kant, defende tanto no primeiro parágrafo da 

Antropologia (Anthr, § 1, 5-15) e na primeira parte da Religião nos limites da simples 

razão, onde Kant discorre sobre as três disposições humanas, a saber: animalidade, 

humanidade e personalidade182. É sob esses aspectos que o filósofo fundamenta a 

estrutura conceitual de pessoa, conforme já esclarecido no capítulo anterior, junto a 

este conceito situa-se a DgH. Dado tamanha aproximação entre esses dois 

conceitos, é natural discussões acentuadas que transitam da filosofia política à 

bioética. Em consequência disso, apresenta-se como desdobramento a 

possibilidade da fundamentação dos DH. Desse modo, tanto a capacidade de 

autonomia quanto a capacidade do “ser digno” enquanto característica principal do 

homem, coloca a humanidade em uma posição distinta em relação ao resto da 

natureza.  

Sob esse ensejo, Luigi Caranti em sua obra: Kant’s Political Legancy: Rights, 

peace, progress (2017), para fazer uma defesa aos DH, parte do pressuposto básico 

de que a concepção de autonomia kantiana é a plataforma principal com a qual deve 

ser servir para justificar tal defesa. Para o autor, trata-se aqui de uma visão 

comumente compartilhada pela tradição e religiões. Nestes termos, observaremos 

três passos dados por Caranti quanto ao conceito de autonomia, cujo objetivo 

central consiste em fundamentar a sua posição,  

 
181 “Another school of thought, authoritatively represented by Rawls and Raz, would rather tell our 

reader that human rights are binding because they have come to play a role in international politics. 
Since, as a matter of fact, they define the boundaries of a government’s authority over its territory, 
they ipso facto are to be taken seriously. If you ask whether human rights have any warrant to perform 
such a crucial role, this school would probably look down on you and suspect that you are an old-
fashioned metaphysician dangerously attempting to undermine what practice has already established. 
There is no need for a philosophical foundation for human rights because they already have a de facto 
foundation. They are preconditions of legitimate sovereignty and, if violated, they generate widely 
accepted grounds for intervention by the international community in the internal affairs of a state. And 
this is pretty much all that needs to be said about their ‘foundation’. (CARANTI, Luigi. Kant’s Political 
Legancy: Rights, peace, progress. University of Wales Press, 2017. p. 5).  
182 (Ver Nota 129). 
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a) A autonomia não deve ser entendida meramente como a capacidade de 
escolher caminho na vida, ou como a capacidade de ser racional no 
sentido de agentes propositais. Com Kant, referimo-nos a uma 
capacidade distinta de e “superior” do que é a liberdade prática. Temos 
em mente a capacidade de agir sob restrições morais autoimpostas. 
Esta capacidade – argumentou – nos mostra como criaturas dignas, e 
revela o mais profundo e camada mais estável de valor humano. 
Refletindo sobre nossa autonomia, acabam por ser seres com esta 
característica fascinante: poder silenciar todos os impulsos naturais, 
mesmo os mais fortes instintos de sobrevivência, e agir a partir de 
nossa concepção de dever183.  
 
 

b) A capacidade de esticar para o 'divino' - para usar a expressão enfática 
utilizada por Pico – é o fundamento da dignidade humana, e a dignidade 
é a base dos direitos humanos. Este pode ser o lema da abordagem 
que defendemos. Uma forma um pouco mais ampla de fazê-lo seria 
dizer que a capacidade de agir restrições morais autoimpostas, 
possivelmente em detrimento de nossas inclinações mais fortes, é a 
fonte do valor e respeito que devemos a todos os seres humanos. A 
autonomia é, portanto, a base do ser humano. Direitos através da noção 
de dignidade humana. Os indivíduos que pertencem para a espécie 
humana, incluindo aqueles que têm essa capacidade prejudicada 
temporária ou permanentemente por circunstâncias fortuitas, tem a 
peculiaridade de poder deixar de lado interesses egoístas em nome do 
que eles consideram obrigatório. Isso captura um dos sentidos em que 
a dignidade tem sido tradicionalmente usada, nomeadamente a 
capacidade de suportar circunstâncias que desafiam nossos sentidos 
natureza. É também por isso que Kant descreve o valor humano em 
termos de dignidade, em oposição a outros termos de atribuição de 
elogios, como excelência, habilidade, bondade e por que ele pensa que 
devemos reverência ou respeito (Achtung) aos humanos, em oposição à 
deferência, admiração, simpatia e similar184. 
 
 

c) As coisas, no entanto, são diferentes com autonomia. Este recurso não 
é apenas peculiar ou mais desenvolvido na espécie humana. Isso 

 
183 Ibidem. (p. 57). “Autonomy should not be understood merely as the ability to choose path in life, or 
as the ability to be rational in the sense of purposeful agents. With Kant, we refer to a distinct capacity 
to and “superior” than practical freedom. We have in mind the ability to act under self-imposed moral 
constraints. This ability - will be argued--shows us as worthy creatures and reveals the deepest and 
most stable layer of human value. Reflecting on our autonomy, end up being beings with this 
fascinating characteristic: power silence all natural impulses, even the strongest survival instincts, and 
act from our conception of duty”. 
184 Ibidem. (p. 60-61). “The ability to stretch to the 'divine' - to use Pico emphatic expression – is the 

foundation of human dignity, and Dignity is the basis of human rights. This could be the motto of the 
approach we advocate. A slightly broader way of to do the same would be to say that the ability to act 
self-imposed moral restrictions, possibly to the detriment of our strongest inclinations, is the source of 
the value and respect we owe to all human beings. Autonomy is thus the foundation of human rights 
via the notion of human dignity. The individuals that belong to the human species, including those that 
have that capacity impaired temporarily or permanently by fortuitous circumstances, have the 
peculiarity to being able to put aside self-serving interests in the name of what they consider 
obligatory. This captures one of the senses in which dignity has been traditionally used, namely the 
ability to endure circumstances that challenge our sensuous nature. This is also why Kant describes 
humans’ worth in terms of dignity, as opposed to other praise-attributing terms such as excellence, 
skill, goodness, and why he thinks that we owe reverence or respect (Achtung) to humans, as 
opposed to deference, awe, sympathy and the like. 
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também tem um valor intrínseco, pois mostra o ser humano como capaz 
de que – assumimos – exige respeito. Não somos meros senhores de 
nós mesmos, mas também, e mais significativamente, potencialmente 
justos. Nós não somos meramente livres; somos livres para escolher um 
caminho de integridade e respeito mútuo. E precisamente porque temos 
essa capacidade, precisamente porque a moralidade está ao nosso 
alcance, temos direito a uma quantidade de respeito irrestrito por 
circunstâncias contingentes185. 
 
 

A posição tripartida de Caranti nos revela uma relação íntima com a teoria 

kantiana devidamente apresentada até aqui. Na primeira posição (A), o conceito 

autonomia vai além do que um mero conhecimento que nos guia nas estradas da 

vida. Ela nos coloca acima de tudo a relação natural, nos concebe um status 

superior e enfatiza a nossa racionalidade como única via daquilo que chamamos de 

um caminho possível à DgH e esta, é inteiramente o fundamento dos DH. Ambos os 

conceitos ressaltam o valor intrínseco dos seres humanos e nos lembra o quão é 

fascinante a capacidade de autolegislação com a qual se detém a capacidade de 

“silenciar” os impulsos naturais com vistas a pautar o nosso agir por dever. Na 

segunda posição (B), nos faz recobrar o ponto “1.1.2”, em que se destaca a 

elasticidade do homem na antropologia piquiana em ser aquilo que quiser ser. Outro 

fato, é a ênfase na concepção de que a autonomia é um dos principais fundamentos 

do homem pois, mesmo aquele que por algum motivo perdeu temporariamente tal 

capacidade, ainda assim não deixará de fazer parte do gênero humano, não perderá 

a sua dignidade, o valor que lhe é inerente e nem mesmo o respeito (Achtung). Por 

fim, a terceira posição (C), sublinha que não somos meramente livres no sentido 

vulgar do termo, ou seja, para fazermos o que quisermos, mas somos livres para 

agir moralmente com vistas à promoção do respeito mútuo e irrestrito sob quaisquer 

circunstâncias. O respeito não pode ser confundido com educação, lisogenia ou 

simpatia. Respeito é, em última análise, parte estruturante e indispensável da DgH e 

dos DH. A seguir veremos algumas asserções quanto a relevância do pensamento 

político kantiano em relação à DgH e aos DH que corroborem para a discussão 

desses conceitos. 

 
185 Ibidem. (p. 61). “Things, however, are different with autonomy. This feature is not only peculiar to, 
or most developed in, the human species. It also has an intrinsic value, as it shows humans as 
capable of behavior that – we assume – exacts respect. We are not merely self-masters, but also, and 
most significantly, potentially righteous ones. We are not merely free; we are free to choose a path of 
integrity and mutual respect. And precisely because we have this capacity, precisely because morality 
is within our reach, we are entitled to an amount of respect unfettered by contingent circumstances”. 
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Toda argumentação até aqui disposta, à guisa de validar a irrevogável 

influência do pensamento kantiano sobre a constituição dos DH, Otfried Höffe em 

seu artigo intitulado: “Das angeborene Recht ist nur ein einziges”. Hat Kant eine 

Philosophie der Menschenrechte? (O direito inato é apenas um só. Teria Kant uma 

Filosofia dos Direitos Humanos?186, esclarece pontos relevantes com os quais o 

autor considera imprescindíveis. Para ele, a teoria kantiana pressupõe um tipo de 

direito inerente, e de acordo com essa concepção, uma vez que só há um imperativo 

categórico, este deve ser inato, isto é, a priori. Tal vislumbre caracteriza-se por ser 

um “padrão”, que, segundo Höffe, vem se perdendo187. Entretanto, Höffe também 

enfatiza que, na história da fundamentação do direito moderno, Kant possui uma 

cadeira permanente de destaque. Para citar apenas alguns exemplos: a história do 

direito cosmopolita, que por sua vez, toca nas entrelinhas a problemática da 

hospitalidade e, por conseguinte, questões constitucionais e jurídicas que abarcam a 

discussão do direito internacional. A conotação aqui apresentada, toa contornos do 

seu pensamento político. 

Seguindo a alínea argumentativa acima, é possível afirmar, segundo Höffe, 

que a teoria kantiana dos DH se constitui, em última análise, um direito absoluto cujo 

fundamento está circunscrito na DgH188. A sua tese ressalta a ideia de que Kant 

estabelece um critério para os DH a partir do direito inato. Com o objetivo de se 

fazer claro em suas considerações, Höffe levanta a seguinte questão: “o que 

significa o argumento ‘em virtude de sua humanidade’? Para responder essa 

questão e defender a sua tese, o autor parte do pressuposto de que Kant entende 

que no fundamento da expressão ‘humanidade’, não está se referindo meramente a 

espécie humana, ou ao gênero humano, mas tão somente, aquilo que caracteriza o 

homem em sua natureza e essência, a saber: a sua humanidade (como natureza 

racional)189. É sob esse aspecto que o imperativo categórico e, em especial, a 

 
186 HÖFFE, Otfried. „Das angeborene Recht ist nur ein einziges.“ Hat Kant eine Philosophie der 
Menschenrechte? In: Kant und Menschenrechte,- Kantstudien-Ergänzungsheft. Herausgegeben von 
Reza Mosayebi. Band 205, - De Gruyter, 2018. p. 37. 
187 Ibidem. (p. 37). “Nach Kant gibt es nur ein einziges angeborenes Recht, und gemäß dem einen 
kategorischen Rechtsimperativ kann es auch nur ein einziges angeborenes Recht geben. Bezogen 
auf die Menschenrechte beläuft es sich auf deren letzten Maßstab, der in vielen 
Menschenrechtstheorien fehlt. Auch wenn Kant dem angeborenen Recht diese Maßstabsaufgabe 
nicht ausdrücklich zuspricht, verwendet er das angeborene Recht in diesem Sinn, denn er weist damit 

teils Menschenrechte, teils Quasi-Menschenrechte aus”. 
188 Ibidem. (pp.38-39). 
189 In Kants These vom angeborenen Recht ist die Frage entscheidend, was die Menschheit ist, kraft 
der das Recht besteht. In der Grundlegung betrifft der Ausdruck ‚Menschheit‘ nicht etwa die Gattung 
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fórmula da humanidade atuam não apenas como referência, mas com principal 

fundamento. 

A compreensão da fundamentação dos DH pelo viés da teoria política 

kantiana, representa a parte mais objetiva do pensamento de Kant sobre o tema. 

Embora, devemos ter em mente que o fundamento dos DH e da DgH, estão 

diretamente ligados a normatividade do princípio moral, isto é, da lei moral 

representada pelo imperativo categórico, não podemos deixar de lado os 

desdobramentos político e jurídico sobre o tema que serviram e ainda servem como 

fundamento para o direito internacional e da jurisprudência que o envolve. Assim, o 

ponto a seguir apresenta, em linhas gerais, tais características.    

    

3.3 ASSERÇÕES SOBRE DgH, DH E POLÍTICA. 

 

 Seria um erro crasso não considerar a teoria política kantiana como um 

divisor de águas sobre as diversas etapas em que compõe o pensamento 

político/jurídico. O seu projeto perspicaz, transcendeu as barreiras da sua época, se 

tornando uma das principais referências contemporâneas acerca dos fundamentos 

do Direito Internacional e na formalização das Cartas Magnas, em que se destaca a 

importância pela busca em construir um pensamento ordenado e pacífico190, na 

medida em que a paz é, segundo Kant, o único meio que conduz os indivíduos 

devidamente constituídos através de um pacto civil à segurança pacífica, é 

perceptível que no escrito kantiano sobre a paz (Zum ewigen Frieden – ZeF - 

1795/96)191, a promoção legitimadora do direito, cujo ponto fulcral além da 

reavaliação da vida em sociedade, implica também no vislumbre do progresso da 

humanidade. Mas como Kant salienta, não há progresso individual, mas tão somente 

do gênero humano. Na tentativa de observar tal progresso, deve-se considerar a 

 
der Menschen, das Genus humanum, sondern das, was den Menschen auszeichnet, seine Natur oder 
sein Wesen, also die humanitas. Kant bestimmt sie als die „vernünftige Natur“ (GMS, AA 04: 430.28), 
andernorts als den Menschen, „bloß als moralisches Wesen betrachtet“ (TL, AA 06: 429.04 f.; vgl. RL, 
AA 06: 223.25 f. und 226.16–19). p. 41. 
190 Cf. BRANDT, Reinhard. Vom Weltbürgerrecht. In: HÖFFE, Otfried (Hrsg). Immanuel. Zum ewigen 
Frieden. 1995, p. 133. Segundo Gerhardt, À paz perpétua está em continuidade ao projeto crítico 
kantiano. Não é um apêndice ou uma menção aparte de sua filosofia política. Cf. GERHARDT, 
Volker. Immanuel Kants Entwurf ‘zum ewigen Frieden’. Eine Theorie der Politik. 1995, p. 06. 
191 Não iremos nos ater aos detalhes interpretativos da ZeF, mas iremos apenas apresentar alguns 
argumentos que sirvam para a nossa explicação acerca dos conceitos: DgH e DH. 



121 

 

realização de um objetivo moral que ressalte a convivência pacífica em 

sociedade192. Portanto, Kant ao tratar do direito cosmopolita,  

 

Pode-se afirmar que estabelecer a paz universal e duradoura constitui 

não apenas uma parte da doutrina do direito, mas todo o propósito 

final da doutrina do direito dentro dos limites exclusivos da razão, pois 

a condição de paz é a única condição na qual o que é meu e o que é 

teu estão assegurados sob as leis a uma multidão de seres humanos 

que vivem próximos uns dos outros e, portanto, submetidos a uma 

constituição, em que a regra, todavia, não deve ser extraída enquanto 

norma para o outrem, através da experiência daqueles que tenham 

tido as melhores condições até aqui, mas sim a priori, por meio da 

razão, do ideal de uma união jurídica dos homens sob leis públicas 

em geral193.  

 

 

Conforme o argumento delineado acima, qualquer pressuposição política é 

essencialmente uma relação contratual sediada no âmbito da moralidade. Neste 

sentido, o conceito de paz em Kant não é algo à margem do seu pensamento 

filosófico, mas um dos pontos centrais que ressalta características imprescindíveis 

para o entendimento jurídico em que se assentam a DgH e os Direitos Humanos, 

dado que tais diretos, nestes termos, só subsistem por meio de uma sociedade civil 

contratualista. Eis o ponto central com o qual o conceito de política é fundamentado 

em Kant.  

Georg Lohmann, segue a mesma linha argumentativa acima, porém, ele 

critica o processo de transformação das disposições morais, tomado em seu 

fundamento mais restrito, tanto na jurisprudência quanto na política, acabam por 

serem suprimidos em detrimento ao apelo moral, pois podem comprometer a 

compressão histórica dos DH e as suas variadas concepções que no decorrer dos 

tempos foram se formalizando conforme a necessidade194. Essa visão reducionista 

 
192 Cf. BRANDT, Reinhard. Vom Weltbürgerrecht. In: HÖFFE, Otfried (Hrsg). Immanuel. Zum ewigen 
Frieden. 1995, p. 146. 
193 “Man kann sagen, daß diese allgemeine und fortdauernde Friedensstiftung nicht bloß einen Theil, 
sondern den ganzen Endzweck der Rechtslehre innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft 
ausmache; denn der Friedenszustand ist allein der unter Ge s e t zen gesicherte Zustand des Mein 
und Dein in einer Menge einander benachbarter Menschen, mithin die in einer Verfassung zusammen 
sind, deren Regel aber nicht von der Erfahrung derjenigen, die sich bisher am besten dabei befunden 
haben, als einer Norm für Andere, sondern die durch die Vernunft a priori von dem Ideal einer 
rechtlichen Verbindung der Menschen unter öffentlichen Gesetzen überhaupt hergenommen werden 
muß“. (MS, §62, 355). 
194“In diesem Transformationsprozess sind die moralischen Bestimmungen fundamental und allein 

entscheidend, Recht und Politik werden als Anwendungsfall moralischer Gebote verstanden und 
haben gegenüber der Moral keinen berechtigten Eigensinn. Meines Erachtens vertreten solche 
Auffassungen einen „moralischen Fundamentalismus“, da sie ihr Verständnis der Menschenrechte, 
die ja in historisch unterschiedlichen Konzeptionen vorliegen, allein auf die moralische Dimension 
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dos DH e da política sob o julgo da moralidade, é parte integrante de uma 

interpretação equivocada da teoria política kantiana. A tese de que o direito e a 

política dependem inteiramente da aplicação da teoria moral pressuposta por Kant é, 

segundo Lohmann, um grande equívoco por não está no nível de uma interpretação 

“pura” do pensamento de Kant195. 

Há outra suposição que é igualmente problemática, a saber: direitos e 

deveres não estão, de forma alguma, mesmo para Kant, no mesmo nível conceitual. 

Direitos sempre vêm com deveres correspondentes, enquanto, os deveres não 

constituem direitos “per se”. Kant fundamenta uma teoria do dever, segundo o qual 

um indivíduo moral pauta suas ações segundo as máximas devidamente testadas e 

legitimadas pelo imperativo categórico. Portanto, para Kant é claro a existência de 

uma lei cuja sua representação está diretamente concebida na comunidade jurídica 

da qual foi originada196. 

Como enfatizado, Lohmann ressalta que os DH não são exclusivamente 

morais, mas suas reivindicações morais “incondicionalmente” levantadas por 

igualdade e a universalidade, contrasta e tensiona sua versão legal no cenário 

político. Como "direitos subjetivos" legais, eles são direitos de uma comunidade 

jurídica especial e cada uma requer uma legislação política também especial e 

historicamente contingente. As idealizações morais de Kant são agora de particular 

interesse porque descrevem certos aspectos destas tensões entre a teoria moral e a 

 

reduzieren und (verfälschend) vereinfachen”. (LOHMANN, Georg. Kant als Anreger. Menschenrechte 

und Menschenwürde nach Kant. In: Kant und Menschenrechte,- Kantstudien-Ergänzungsheft. 
Herausgegeben von Reza Mosayebi. Band 205, - De Gruyter, 2018. p. 156). 
195 Ibidem. (p. 156). “Wenn diese reduktiven Interpretationen sich dabei auf die Kantische 

Moralphilosophie berufen, vertreten sie die Auffassungen, dass auch bei Kant Recht und Politik 
durchgängig durch Moral bestimmt sind. Offenbar schon auf der Ebene einer reinen Kantinterpretation 
ist dies unzutreffend. Horn z. B. bringt eine Reihe von Belegen und Argumenten, warum diese, wie er 
es nennt: „rechtsmoralische Deutung“, also die These, dass Recht und auch Politik von der Moral 
abhängig seien oder nichts anderes als Anwendungen der Moral seien, für Kant nicht zutreffen kann”. 
196 Ibidem. (pp. 156-157). “Hinzu kommt zweitens eine in meinen Augen ebenfalls problematische 

Annahme: Rechte und Pflichten liegen keineswegs, auch bei Kant, auf einer begrifflichen Ebene: 
Rechte sind zwar immer mit korrespondierenden Pflichten verbunden, aber Pflichten konstituieren 
nicht per se Rechte. Eine Auffassung, die einen gleichartigen und wechselseitigen Übergang von 
Pflichten und Rechten impliziert, könnte sich auch nicht auf Kant beziehen. Kant entwickelt eine 
moralische Pflichtentheorie, nach der eine Person moralisch verpflichtet ist, weil sie sich nach dem 
Test ihrer Handlungsmaximen gemäß dem Kategorischen Imperativ als vernunftbegabtes Wesen 
dazu in Freiheit bestimmen kann. […] Keinesfalls aber erwächst mir daraus ein Recht, andere 
moralisch zu verpflichten. Für Kant gibt es so etwas wie Recht (right) nur innerhalb einer 
Rechtsordnung (law) einer Rechtsgemeinschaft. Dazu bedarf es einer willentlichen Entscheidung, in 
eine Rechtsgemeinschaft einzutreten, in der dann erst überhaupt so etwas wie Träger von Rechten zu 
konstituieren und wechselseitig anzuerkennen sind”.  
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jurídica-política197. Contudo as ressalvas levantadas por Lohmann são 

extremamente relevantes, pois traz consigo uma fundamentação argumentativa, 

interpretativa e teórica da qual devemos considerar ao tratamos sobre o tema. Por 

outro lado, em grande medida, tal situação pode ser constatada quando o filósofo 

alemão constrói a sua teoria acerca do direito internacional e o seu entrelace com 

outros conceitos fundamentais relacionados a sua construção teórica. Apenas para 

citar como exemplo: o conceito de paz e de cosmopolitismo198.  

A contribuição filosófica sobre a reflexão do conceito de paz na estrutura do 

pensamento político kantiano, visa assegurar a convivência pacífica tanto entre os 

indivíduos como também entre os Estados. Sendo assim, a inovação kantiana está, 

portanto, ligada intimamente à sua filosofia199, conduzindo ao centro da discussão 

pública a temática sobre paz. Portanto, para ser possível pensar e construir a paz, 

se faz necessário fundamentar os níveis da relação humana dos indivíduos entre si, 

dos Estados entre si e dos indivíduos com os Estados. Enfim, a paz, em última 

instância, deve estar amparada e legitimada no direito. Todas essas características 

proporcionam uma melhor compreensão sobre o real alcance dos conceitos de DgH 

e DH. No sentido objetivo, a estrutura textual é apresenta inicialmente em seis 

artigos ditos preliminares (Erste Abschnitt, welche die Präliminarartikel zum erwigen 

Frieden unter Staaten enthält)200, em que compreendem a paz como parte 

 
197 Ibidem. (p. 157). “Zwar sind, wie betont, die Menschenrechte nicht nur und ausschließlich 
moralisch, aber ihre „unbedingt“ erhobenen moralischen Ansprüche auf Egalität und Universalität 
stehen in Kontrast und Spannung zu ihrer rechtlichen Fassung und politischen Setzung. Als legale 
„subjektive Rechte“ sind sie jeweils Rechte einer besonderen Rechtsgemeinschaft und bedürfen einer 
je besonderen, auch historisch kontingenten politischen Rechtssetzung. Kants moralische 
Idealisierungen sind nun deshalb von besonderem Interesse, weil sie bestimmte Aspekte dieser 
Spannungen zwischen dem Moralischen und dem Rechtlich-Politischen der Menschenrechte 
verdeutlichen können”. 
198 “Wie gesagt, tritt die geschichtsphilosophische Grundierung aus der Idee auch in der 

Friedensschrift noch hervor. Im Vordergrund steht hier die Frage, wie eine beständige Friedens- und 
Freiheitsordnung unter den politischen Verhältnissen des aufgeklärten Absolutismus zu realisieren 
wäre. Kants politischer Konstruktivismus nimmt hier die Form eines internationalen Friedensvertrages 
an, der in Aufbau und Sprache zeitgenössischen Friedensverträgen folgt. Wie ein Durchgang durch 
den Vertragstext zeigt, ist sein vordergründiges Ziel die Friedenssicherung, sein hintergründiges Ziel 
bleibt aber die Ermöglichung des kosmopolitischen Fortschritts”. (HAHN, Henning. Eine 
Renaturalisierung von Kants Recht auf Hospitalität In: Kant und Menschenrechte,- Kantstudien-
Ergänzungsheft. Herausgegeben von Reza Mosayebi. Band 205, - De Gruyter, 2018. p.141). 
199 HÖFFE, Otfried. “Königliche Völker”. Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie. 
2001, p. 180. 
200 “1 - Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des 

Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden; 2- Es soll kein für sich bestehender Staat (klein 
oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem anderen Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder 
Schenkung erworben werden können; 3- Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz 
aufhören; 4- Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden; 
5- Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewaltthätig Einmischen; 
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indispensável de toda a ação política. Assim, trata-se de mostrar, em primeiro lugar, 

a relevância desse escrito na tradição clássica da filosofia política, cujo fundamento 

remete-se a consolidação do estado civil e os seus desdobramentos no meio 

comum. Ao elencar esses parâmetros, Kant em seu texto pressupõe que os direitos 

básicos à humanidade serão assegurados e que o valor inerente ao homem e a 

prescrição de leis por meio dos DH, protegeriam os indivíduos de quaisquer 

violações de tais direitos. À guisa de deixar mais claro sua posição, Kant na mesma 

obra apresenta os artigos ditos definitivos (welcher die Definitiv artikel zum ewigen 

Frieden unter Staaten enthält)201. Nesses artigos, Kant apresenta por vias diretas a 

Constituição Republicana, aporte principal para a fundamentação do direito, razão 

última para a implementação da paz perpétua e da defesa do direito dos povos e a 

igualdade entre estes. É a partir do percurso estabelecido entre os artigos 

preliminares em direção aos artigos definitivos e, por conseguinte, à fundamentação 

do Republicanismo (Constituição Republicana), que podemos ver nas entrelinhas os 

primeiros axiomas do Direito Internacional e o prelúdio da DgH (enquanto 

fundamento dos DH) e dos DH na qualidade de conceitos subjacentes à estrutura 

teórica política kantiana.      

Os escritos “cosmopolitas”, mais precisamente o texto: Ideia de uma história 

universal de um propósito cosmopolita (Idee zu einer allgemeinen Geschichte in 

weltbügerlicher Absicht), texto escrito em nove teses e publicado em novembro de 

1784, no Berlinischen Monatsschrift, Kant destina-se a demonstrar a adequação da 

filosofia transcendental para que seja exposto o princípio metodológico da Teoria da 

História Universal Humana. Assim, cabe ressaltar dois pontos, 

 

I. É Kant, antes de Hegel, quem exclama: como é a razão, presente 
na cena da natureza, poderia estar ausente da gesta da 
humanidade? Que o gênero humano esteja ‘progredindo para o que 
é melhor do ponto de vista do fim moral do seu ser’ constitui uma 
hipótese muito razoável: ‘não necessito prová-lo; isso incumbe ao 
adversário’. Será então Kant o fundador da Filosofia da História que 
ficou ligado ao nome de Hegel? A esse respeito, a avaliação dos 
intérpretes é bastante matizada. Eles ressaltam que a visão de um 
progresso ético-política da espécie humana (rumo à Cidade dos 

 
6- Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, welche das 
wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen: als da sind Anstellung der 
Meuche lmörder (percussores), Giftmischer (venefici), Brechung der Capitulation, Anstiftung de s 
Verrats (perduellio) in dem bekriegten Staat etc“ (ZeF, B5 – B12). 
201 “1- Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein; 2- Das Völker recht soll 

auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet sein; 3- Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen 
der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein“. (ZeF, B18 – B46).  
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Fins, ao jus cosmopoliticum e à paz perpétua) não ocupa lugar 
central na filosofia prática. E, acima de tudo, parece difícil 
estabelecer uma conexão entre uma reflexão centrada na vocação 
do sujeito individual e a ideia de um desenvolvimento ordenado da 
espécie humana202. 
 

II. Ora, parece-nos possível mostrar que não existe nenhuma falha 
entre os opúsculos sobre a História a análise da razão prática, e até 
mesmo que é uma exigência inscrita nessa última que leva a Kant a 
conferir cidadania filosófica ao “sentido da História”. Se assim for, a 
Weltgeschichte, longe de ser uma noção marginal ante a razão 
prática, contribuiria para garantir a supremacia da razão prática203. 

 

O ponto I apresenta a relevância da ideia kantiana da História que, segundo 

algumas interpretações, o progresso ético-político que a humanidade busca a partir 

da fomentação dos fundamentos cosmopolitas rumo à paz perpétua é frisado a 

impossibilidade de estabelecer uma vinculação direta do indivíduo perante a ideia do 

desenvolvimento do gênero humano. Ora, se isso se configurar, devemos observar 

que há uma separação das características éticas em relação aos princípios políticos 

o que, seria um equívoco. Dado o que é apresentado desde o início, a perfeita 

harmonia entre os preceitos éticos (práticos) como conditio sine qua non para 

estabelecer perspectivas relacionadas a consolidação tanto da ideia cosmopolita 

quanto a fundamentação da paz perpétua. Seguindo esse argumento, o ponto II 

expõe que a razão prática não pode negligenciar a ideia da Weltgeschichte, pois, do 

contrário, recairíamos em um vazio. Resta-nos saber se a tentativa kantiana de 

propor, por meio dos princípios éticos-políticos o status cosmopolita e a garantia da 

paz são, em última análise, uma utopia. Seu esforço em propor tais 

questionamentos em uma época conturbada por diversos acontecimentos históricos 

e a ebulição de variadas teorias políticas que, no mais das vezes, suspendiam os 

direitos individuais ou, por outro lado, buscavam fundar uma compreensão universal 

sobre a singularidade humana. Ao observar que o texto ZeF trata-se de um projeto, 

que aos poucos pode ser implementado, se deve propor que tanto o ZeF quanto as 

teses cosmopolitas são referenciadas pelo viés da razão prática, apontando a 

necessidade de respeitar e promover os direitos humanos legítimos, ou seja, tanto a 

DgH quanto os DH. Para obtermos uma melhor compreensão sobre o que 

 
202 LEBRUN, Gérard. Uma escatologia para a moral. In: KANT, Immanuel. Ideia de uma história 
universal de um ponto de vista cosmopolita. 3ª. Ed. – São Paulo: Editora: Martins Fontes, 2011. p. 71. 
203 Ibidem. (p. 72). 
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enunciamos até aqui, iremos fazer uma breve análise sobre as nove teses descritas 

no texto de 1784 (Idee)204.  

Na primeira tese, Kant argumenta que as disposições naturais em sua 

totalidade, em uma criatura, são responsáveis por desenvolver em sua plenitude, 

todas as disposições naturais de maneira apropriada205. Ali, Kant anuncia que um 

órgão que não assegure o seu papel ou que não venha a ser utilizado em sua 

disposição, configura-se uma contradição teleológica da natureza. De outro modo, 

tudo o que há na natureza, possui uma finalidade. Entretanto, ao partimos desse 

pressuposto, segundo Kant, inauguraríamos um tipo de natureza inconstante, ou 

seja, não regulada por leis, mas por um jogo de sem finalidade e, por isso, a 

natureza uma vez indeterminada em sua teleologicidade, cederia espaço para os 

princípios da razão206. A segunda tese, naturalmente segue a argumentação 

disposta na anterior, em que Kant atenta-se para a afirmação que todas as 

disposições racionais que apenas são apresentadas no homem, e que possuem 

como fundamento o uso da razão, devem desenvolver-se apenas na espécie e não 

no indivíduo207. Ou seja, a razão para Kant em criatura, nada mais é do que senão 

uma faculdade de alargar os fatores determinantes e intenções que possibilite o ir 

além dos instintos naturais, pois não há nada que impõe limite para os projetos da 

razão. Mas para atingir este ápice, necessita de exercício e aprendizagem (Ünbung 

und Unterrischt) para evoluir de grau de “um estádio de conhecimento para outro”. 

Contudo, devem ser fomentadas as condições necessárias para a realização de tal 

empreendimento por meio da formação (Bildung) como característica 

fundamentalmente humana.  

Na terceira tese, Kant anuncia que há por parte da natureza uma 

determinação que expõe a essência do homem do seu arranjo mecânico, ou seja, 

“da sua existência animal”, libertando-se através da razão em relação aos seus 

instintos. Esse argumento completa o que na primeira tese ele pressupõe nas 

 
204 Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. 
205“Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßigβig 
aus Zwickeln“. (KANT, Immanuel. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht In: 
Was ist Aufklärung Ausgewählte Kleine Schriften. 1999. p. 4). 
206 Ibidem. (p. 4).  “Ein Organ, das nicht erreicht, ist ein Widerspruch in der teleologischen Naturlehre. 
Denn wenn wir nicht mehr eine gesetzmäßigβige, sondern eine zwecklos spielende Natur; und das 
trostlose Ungefähr tritt an die Stelle des Leitfadens der Vernunft”. 
207 Ibidem. (p. 5). “Am Meschen (als dem einzigen vernünftigen Geschöpf auf Erden) sollten sich 
diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, 
nicht aber im Individuum vollständig entwickeln” (p. 5).  
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entrelinhas, destacando que: “A natureza nada faz de inútil e não é pródiga na 

implementação do meio para os seus fins208”. Ora, a natureza dotou o homem de 

razão (Vernunft), de liberdade da vontade (Freiheit des Willens). Assim, o homem 

possuindo essas características, veio disposto para protagonizar a sua marca mais 

fundamental e indispensável, a saber: todo ser humano deve buscar para si o bem-

estar como consequência de sua disposição racional, compreendendo o mundo e 

suas circunstâncias, sendo o principal artífice de tudo o que pode ser posto direta ou 

indiretamente aos seus olhos. 

A quarta tese consiste na tentativa de conciliar o antagonismo da 

sociabilidade insociável do homem (die ungesellige Geselligkeit der Menschen). 

Nesta tese, fica claro que o objetivo do homem, segundo Kant, é adentrar-se na 

sociedade, dado que essa tendência é manifestada na própria natureza humana. “O 

homem tem uma tendência para entrar em sociedade, pois em sociedade se sente 

mais como tal, ou seja, desenvolve todas as suas disposições naturais209”, mesmo 

sendo a sociável insociabilidade um antagonismo, que em certa medida afasta e 

aproxima os indivíduos entre si, proporciona ao homem o pleno desenvolvimento 

das suas pré-disposições à sociabilidade.  

Entretanto para que esse conjunto de ideias seja posto em prática, faz-se 

necessário, de outro modo introduzir o ordenamento jurídico no meio comum, ou 

seja, inaugurar por meio de um pacto social uma constituição civil que coordene 

todos os homens para o mesmo fim, configurando uma ordem civil universal de 

administrar todos os direitos dos cidadãos e, por conseguinte, de maneira subliminar 

os DH e a DgH. Tomando isso como ponto fundamental, depreende-se que o 

caminho para uma Constituição perfeita é inevitável, assim como também, a 

seguridade da paz. Com efeito, o antagonismo ressalta a necessidade que o homem 

tem de se sentir membro de uma sociedade civil, pois precisa estabelecer direitos 

que o faça viver enquanto a sua condição de ser humano, nestes termos o vislumbre 

dos DH e a DgH mais uma vez se evidenciam. Essa moeda de duas caras é o que 

nos norteia na qualidade de ser um sujeito cosmopolita (cidadão do mundo). A 

grande solução que a natureza determina e ao mesmo tempo nos proporciona para 

o problema do gênero humano, é formalizar uma sociedade civil capaz de garantir 

 
208 Ibidem, „Die Natur tut nämlich nichts überflüssig, und ist im Gebrauche der Mittel zu ihren Zwecken 
nicht verschwenderisch”. 
209 Ibidem, „Der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften; Weil er in einem solchen 
Zustande sich mehr als Mensch, d. i. die Entwickelung seiner Naturanlangen, fühlt“ (p. 7).  
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universalmente o direito geral em sua gratuidade. Ou seja, em consonância com a 

liberdade e, por conseguinte, com o antagonismo universal presente na sociedade 

civil, é necessário a limitação da minha liberdade no sentido de que possa existir a 

liberdade do outro, isto é, uma vez estabelecida a sociedade e se fazendo presente 

o antagonismo universal (sociabilidade insocial), conserva-se a mais pura intenção 

da natureza, fazendo com que a humanidade manifeste suas disposições naturais. 

Dado que, 

 

O instinto de sociabilidade força o indivíduo a se associar com outro 
e, em contraparte, é o indivíduo como um todo racionalmente 
existente que domina suas tendências e as põe em função dos seus 
interesses egoístas. De um lado um simples vetor, de outro uma 
atividade reflexionante e totalizante, que se opõe à tensão dos 
instintos. Mas, a despeito dessa diferença, que distância percebeu 
entre este conflito daquele clássico onde ventos contrários levam e 
trazem um navio entre dois portos?210 

 

A indagação presente na citação acima, questiona a possiblidade de dois 

vetores contrários (sociabilidade e a insociabilidade) em conduzir metaforicamente 

um navio (o homem) a dois pontos diferentes, mas ao mesmo tempo equidistantes? 

Ora, “toda sociabilidade é insociável e vice-versa, a afetação duma implica na 

efetuação da outra”.211  A sociedade, neste ponto, deve ser regida pela liberdade de 

leis exteriores (Freiheit unter äuβeren Gesetzen) que se unem ao poder da 

constituição civil (bürgerliche Verfassung) justa, que tem como objetivo constituir o 

gênero humano, direcionando-o ao progresso. O homem só se destina ao progresso 

devido ao status hierárquico que ele ocupa enquanto o único ser dotado de uma 

disposição racional manifestada na autonomia e no respeito a lei moral estabelecida 

por ele no espaço da coletividade social, em que cada uma busca se promover 

mediante os seus próprios talentos, muitos dos quais servirão de contribuição 

necessária para sociedade civil. Destarte, o constrangimento e a coação fazem de 

uma composição civil, cujas inclinações possuem um bom resultado devido ao 

ordenamento imposto. Assim como as árvores num bosque, naturalmente busca o ar 

e o sol, tornando-se belas, ao passo que aquelas que se encontram em liberdade 

(sem a tutela de tal ordenamento), isoladas e longe umas das outras, crescem 

notadamente deformadas, tortas e retorcidas. Com efeito, o homem, por sua vez, 

 
210 GIANNOTTI, José Arthur. Kant e o espaço da História Universal. In: KANT, Immanuel. A ideia de 
uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. 2011, p. 148.   
211 Ibidem. (p. 149).  
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adornado por toda cultura e arte e, por conseguinte, ao passar pelo crivo da 

disciplina, desenvolve nele os atributos da natureza212 capaz de perpetuar e fundar 

as bases irrevogáveis da sociedade civil.  Eis o que Kant anuncia em sua quinta 

tese. 

Na sexta tese, surge uma das afirmações kantianas mais emblemáticas: “o 

homem é um animal que, quando vive entre seus pares, necessita de um senhor”213 

(der Mensch ist ein Tier, das, wenn es unter andern seiner Gatttung lebt, einen Herrn 

nötig hat), pois o homem certamente ultrapassa os limites de sua liberdade em 

conformidade aos seus semelhantes; e se ele, na qualidade de uma criatura 

racional, almejar uma lei que determine a liberdade de todos, por ser também um 

animal, precisa, assim como os outros, de um senhor. Seja de que forma for o início, 

não é possível observar o estabelecimento da justiça pública e dos direitos 

legitimados ao próprio sem que ele seja também justo, dado que todo e qualquer 

chefe supremo deve ser justo por si mesmo e ser um homem que, mediante a 

predisposição à racionalidade promova para seus pares a igualdade de direitos 

naturais à sua condição. Para Kant, esta é uma das tarefas mais difíceis. Pois não é 

possível chegar ao final do processo com perfeição: “de uma madeira tão retorcida, 

não se pode fazer nada reto”.214 (aus zu krummem Holze, als woraus der Mensch 

gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden), é através apenas da 

natureza que essa ideia é ordenada. 

Para concluirmos a análise das teses kantianas expostas até aqui, a sétima, 

oitava e nona teses, são condição do caráter político, enfatizando a legalidade da 

constituição civil (bürgerlichen Verfassung), para que seja aceitável afirmar que a 

mesma insociabilidade que determinou aos homens fundar bases sólidas de uma 

República e a sua relação externa de um Estado para outros Estados, estejam 

notadamente em uma liberdade irrestrita e, consequentemente, deva esperar que os 

 
212 “Allein in einem solchen Gehege, als bürgerliche Vereinigung ist,  tun eben dieselben Neigungen 
hernach die beste Wirkung: so wie Bäume in einem Walde, eben dadurch daβ einen jeder dem 
andern Luft  und Sonne zu benehmen sucht, einander nötigen,  beides über sich zu suchen, und 
dadurch einen schönen geraden Wuchs bekommen; statt daβ die, welche in Freiheit und voneinander 
abgesondert ihre Äste nach Wohlgefallen treiben, krüppelig, schief, und krumm wachsen. Alle Kultur 
und Kunst, welche die Menschheit zieret, die schönste gesellschaftliche Ordnung, sind Früchte der 
Ungeselligkeit, die durch sich selbst genötigt wird, sich zu disziplinieren, und so, durch abgedrungene 
Küste, die keime der Natur vollständig zu entwickeln”. (KANT, Immanuel. Idee zu einer allgemeinen 
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht In: Was ist Aufklärung Ausgewählte Kleine Schriften. 1999. p. 
9). 
213 Ibidem. (p. 10). 
214 Ibidem. (p. 10). 
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outros entrem no estado civil conforme as determinações legais. Neste sentido, 

torna-se evidente o inevitável antagonismo que compõe o homem enquanto ser 

dotado de natureza racional com requintes de animalidade. A oitava tese refere-se, 

de maneira geral, a possibilidade de considerar historicamente a espécie humana 

como um plano oculto da natureza para constituir as bases de uma constituição 

política (Staatverfassung) perfeita por essência a fim de desenvolver as disposições 

naturais em sua plenitude. Por fim, a nona e última tese, remete-se a uma tentativa 

de formalização de uma história universal do mundo (Weltgeschichte), guiando-se 

pela natureza, visando sempre a união civil na espécie humana, ou seja, é um 

projeto que escreve uma história (Geschichte) mediante uma ideia do que poderia 

ser o curso do mundo se fosse encaixado com perfeição aos fins racionais. Tal 

proposito parece somente uma utopia. Por outro lado, essa ideia se tornaria útil se 

fosse aceita a natureza, mesmo na liberdade humana, um plano, isto é, um 

propósito final215. 

A importância de termos apresentado, ainda que em linhas gerais, algumas 

asserções sobre a teoria política kantiana e a sua intrínseca relação com os 

conceitos da DgH e os DH, tomando por base a ZeF e a Idee, tornou-se perceptível 

que esses conceitos fazem parte da arquitetônica do seu pensamento e que, em sua 

essência, não pode ser vista de maneira individualizada em uma ou em outra obra, 

exigindo uma certa conveniência interpretativa para um determinado uso,  mas no 

conjunto geral de sua obra. Portanto, não há para um leitor comprometido em 

 
215 Para esclarecer um pouco sobre o pensamento político disposto nas últimas três teses kantianas, 
deve-se salientar para o que Kant entende por sociedade civil. Que por sua vez é caracterizada por 
ser uma situação de direito, dado que só há a possibilidade de sua revelação dever-se a um pacto 
livre dos respectivos membros (sujeitos) que compõe a sociedade. Seguindo este ponto de vista, a 
liberdade tomada para Kant como autonomia, transcendendo o mundo sensível, ou seja, a liberdade 
como autonomia é idealizada pela razão, tendo a consciência de que a capacidade de legislar não é 
universal, mas sim particular, isto é, de poucos. Mas para o desenvolvimento destas objeções, Kant 
acredita na sublimação da razão pelo esclarecimento (Aufklärung). A modernidade apostou tudo o 
que tinha no aspecto racional e no sujeito que iria manifestar o dom da liberdade concebido pela 
internalização em si do conceito, e da ação de ser efetivamente racional. Reconhecendo, assim, o 
mérito humano, a saída da menoridade. 
 25 Para Kant, todo homem é livre em sua essência, cuja tal liberdade decorre especificamente da 
razão. Assim, pode-se compreender no pensamento kantiano que a liberdade é, em última análise, o 
próprio progresso, ou seja, o desenvolvimento ético da sociedade humana. Outra questão que se faz 
relevante explicitarmos é a justiça. Não se pode pensar na paz sem justiça. A paz tem que ser 
necessariamente justa para todos os povos em suas respectivas condições, sem distinções. É 
inconcebível pensarmos na liberdade, na cidadania, na paz, enfim, na vida pública e política sem 
justiça. Pois todas as representações estão, para Kant, num completo estado de remissão. Mediante 
ao progresso ético daríamos origem a sociedade civil e, por conseguinte, a república. Mas em que 
consiste a república aos olhos kantianos? Poderíamos responder a esse questionamento anunciando 
que seria um produto da evolução ética humana, por ser feito através de sujeitos livres e racionais. 
Então, só promulgaremos a paz, se, e somente se, formalizarmos uma sociedade justa. 
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interpretar minimamente o conjunto da obra kantiana sequer alguma peça que não 

se encaixe devidamente no seu lugar. Portanto, o conceito de DgH e de DH são 

temas de trato fundamental tanto na teoria política kantiana quanto na constituição 

de sua concepção de moralidade. Portanto, podemos chegar a uma conclusão 

prévia: os escritos políticos sobre a paz, o cosmopolitismo, são de todo uma ideia a 

ser alcançada, podendo parecer para alguns intérpretes da teoria kantiana uma 

quimera, porém, o próprio Kant estruturou uma utopia realista no sentido de ser uma 

etapa intermediária e necessária para se justificar o ideal cosmopolita. Em outras 

palavras, percebemos na ideia kantiana de uma junção de nações e povos, uma 

etapa importante e intermediária para a fundamentação de ordenamento jurídico 

cosmopolita robusto. É nesse ponto que a fundamentação do direito internacional, a 

hospitalidade e os DH surgem216.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
216 “Trotz dieser ernüchternden Zwischenbilanz meine ich, dass es sich vor dem Hintergrund der 

oben beschriebenen Debattenlage wieder lohnt, Kants kosmopolitische Schriften durchzusehen. Kant 
hat selbst eine realistische Utopie konstruiert, die noch einmal als notwendiges Zwischenstadium auf 
dem Weg zum kosmopolitischen Ideal gerechtfertigt wird. Anders gesagt, lese ich Kants Völkerbunds 
Idee als einen Zwischenschritt in Richtung einer robusten kosmopolitischen Rechtsordnung, die Kant 
in der Idee als „künftigen großen Staatskörper“ (IaG, AA 08: 28.28) und in der Friedensschrift als 
„Völkerstaat (civitas gentium)“ (ZeF, AA 08: 357.10) bezeichnet“. (HAHN, Henning. Eine 
Rekatholisierung von Kants Recht auf Hospitalität In: Kant und Menschenrechte,- Kantstudien-
Ergänzungsheft. Herausgegeben von Reza Mosayebi. Band 205, - De Gruyter, 2018. pp. 136). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Dada a complexidade com que a DgH se constitui não apenas como 

conceito, mas na qualidade de um conceito que possui um alcance primoroso, ao 

passo que entendemos que o “ser digno” como um fim em si mesmo, detentor de um 

valor absoluto e, sob esta alínea, é necessário cada vez mais pressupor a nós 

mesmos e ao outro a real possibilidade de enfatizarmos, não porque sejamos 

apenas obrigados por meio de um mandamento moral agirmos com humanidade, 

mas porque a nossa humanidade nos impele a isso. Em outras palavras, agir 

humanamente significa ter em mente quais são os elementos constitutivos daquilo 

que entendemos como ser humano. Desse modo, a DgH é a principal prerrogativa 

da qual todo ser racional deve se deparar, uma vez que, o peso moral que subjaz à 

DgH, tomado contornos fundamentalmente relacionados ao fundamento do 

imperativo categórico, em especial, a segunda formulação (a fórmula da 

humanidade). Os imperativos são leis objetivas da razão cuja validade é universal e 

direcionada para todo ser racional. Isso se dá na medida em que todo ser racional 

age tendo como parâmetro o imperativo categórico, dado que este já contém uma 

obrigação.     

No primeiro capítulo, apresentamos uma introdução histórico-filosófica sobre 

a DgH por meio de paradigmas. Primeiramente nos remetemos a concepção romana 

da DgH, em que se destacava a atividade política como sendo o seu principal 

fundamento. Ali, Cícero com a sua obra Dos Deveres, deixou às claras que a DgH é 

o resultado da vida pública (dignitas). Assim, a sua concepção arcaica nada 

influenciou o pensamento kantiano, mas diante de uma nova forma de pensar, a 

saber, a visão tradicional que expandiu a interpretação da DgH antes restrita à vida 

pública, referenciou de maneira objetiva ao homem um status de superioridade, que 

o colocava acima do resto da natureza devido a sua capacidade racional. Essa 

percepção da DgH como uma característica depreendida da racionalidade humana, 

tornou-se um dos principais caminhos percorridos por Kant ao atribuir à humanidade 

um valor absoluto, assumindo assim, um papel distinto do resto da natureza.   

 Outro paradigma sublinhando, apresentou a relevância do pensamento 

piquiano sobre o tema, pois o problema da DgH tem como perspectiva a 

representação central do lugar da humanidade na realidade. É a partir dessa visão 

que temos a constituição do que, ao modo renascentista protagonizada por Pico, 
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chamamos de antropocentrismo. A preocupação em que Pico empregou na 

valorização do homem, se tornou referência no Renascimento, cuja condição terrena 

celebrada pelo homem em sua dignidade, acentuou o valor que lhe é de direito. 

Embora, ainda tomando como fio condutor questões teológicas, coube a filosofia o 

grande papel na fundamentação da DgH. Isso se deve porque o autor afirmou 

categoricamente que a razão com o seu poder indagador e o filósofo, enquanto um 

ser privilegiado por ter como atributo o discernimento por meio da “reta razão”, 

auxiliaria por vias diretas a tomada de consciência de si, ou seja, é a partir da 

autonomia e liberdade que tal intento seria possível. Assim, tematizar a liberdade 

humana é uma consequência da ação ética e dos seus desdobramentos práticos 

com os quais, o homem passou a ser colocado no centro do Universo, porque tudo o 

que existe, Deus deu as sementes em suas mãos para semear de acordo com as 

suas escolhas. Desse modo, o homem está, segundo Pico, condenado à liberdade 

e, por conseguinte, o homem é mestre do seu destino, dado que a sua 

autodeterminação o coloca acima de todos os outros seres da natureza. Eis o 

“himeneu do mundo”. Portanto, a concepção da DgH, em última análise, consiste na 

capacidade humana à racionalidade e que, em consequência disso, o homem 

enquanto ser capaz de liberdade e autonomia possui dignidade. Tal entendimento se 

aproxima da fundamentação kantiana sobre o tema, porém, o que ao mesmo tempo 

aproxima Pico e Kant é a ratificação da racionalidade humana, contudo, a 

pressuposição teológica com a qual Pico ainda atribui à sua concepção 

antropocêntrica, afastam teoricamente os dois filósofos. 

A caminho da modernidade e, ainda no primeiro capítulo, apresentamos o 

conceito de esclarecimento como prerrequisito para a tomada da consciência de si, 

cuja capacidade de se servir do próprio entendimento, marca diretamente aquilo que 

é, deveras, um dos pressupostos básicos da fundamentação do conceito de DgH. 

Junto a isso, destacou-se a capacidade humana de estabelecer fins, de ser 

autolegislante e, por conseguinte, estabelecer princípios com os quais o fim em si 

mesmo e o valor absoluto, tornam-se características imprescindíveis à estrutura 

conceitual da DgH. Portanto, é claro que o PSM, a fórmula da humanidade descrita 

na segunda formulação do imperativo categórico, os conceitos de autonomia, 

liberdade, bem como todo o escopo da teoria moral kantiana, formam o eixo 

argumentativo com os quais podemos unicamente observar a plena constituição da 

DgH. 
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Outra questão que se sobressaiu, foi a problematização quanto ao real 

alcance teórico da DgH, considerando a sua pertinência no debate contemporâneo 

com objeções que “colocavam” em cheque a necessidade de estabelecer tal atributo 

ao homem, e quais seriam os principais parâmetros à guisa de fundamentar melhor, 

esclarecer, ou até mesmo de desacreditar esse conceito. Neste sentido, não 

poderíamos deixar de lado as objeções perpetradas por Sensen. Embora, ele 

levante pontos interessantes, questionando o real alcance dos conceitos: fim em si 

mesmo e do valor absoluto, não resolve todos os problemas que ele aponta na 

teoria kantiana, porém, não devemos pressupor que Sensen seja posto no afã da 

filosofia, muito pelo contrário, as suas contribuições para outra provável 

interpretação kantiana da DgH são louváveis. Todavia, para fundamentar a nossa 

contraposição à posição de Sensen, buscamos textos cuja leitura interpretativa 

aporta-se em uma visão “tradicional” ou como alguns chamam: “uma leitura 

otordoxa” do pensamento kantiano, para citar apenas como exemplo: Dieter 

Schönecker e Allen Wood.  

Não obstante, vimos que não é possível pôr o conceito de DgH à margem 

das discussões em diversos âmbitos que possuam a humanidade como principal 

tema. A DgH se tornou desde a sua origem até agora, um dos únicos temas que 

sempre irá merecer o seu lugar de destaque. Caso não tivesse existido uma 

profunda discussão após o choque que o mundo pós-guerra nos trouxe na primeira 

metade do século XX por meio das atrocidades cometidas durante esse período, a 

urgência com que as discussões acerca do fundamento da DgH jamais teriam sido 

postas à mesa. Tudo isso culminou na formalização das Organização das Nações 

Unidas (ONU), da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, das 

variadas Cartas Magnas (Constituições) espalhadas pelo mundo que, além de 

promover em seus artigos e incisos uma defesa clara da DgH e dos DH, tencionam o 

comprometimento em afastar qualquer ameaça que coloque em risco a sua 

implementação. Consequentemente, apresentamos a Grundgesetz, a Constituição 

da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas (ONU), como 

exemplos inegáveis da influência do pensamento kantiano tanto no âmbito jurídico 

quanto na perspectiva da teoria política que, igualmente não apenas influenciou, 

mas serviu de fundamento para a construção do Direito Internacional como 

conhecemos atualmente. 
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Destarte, embora tencionemos neste trabalho uma discussão axiológica 

sobre DgH enquanto um atributo intrínseco e um valor absoluto exclusivo à 

humanidade, devemos deixar claro que não foi objetivo de Kant traçar uma doutrina 

do valor humano, mas tão somente propor uma distinção lógica, indispensável e 

cara para humanidade. Diferenciar aquilo que têm preço ou equivalente daquilo que 

têm valor, pondo este último como característica exclusivamente humana, fez da 

concepção kantiana de DgH um marco no pensamento filosófico moderno. À vista 

disso, a intenção das páginas até aqui consistiu na defesa de que a dignidade da 

pessoa humana advém de um valor absoluto e intrínseco, não podendo ser 

confundido como lisogenia ou meramente como um respeito relacional, pois como 

vimos é muito mais que isso, vai além de qualquer forma que tente minimizar a 

estatura humana.              
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