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DIREITOS DO HOMEM - DEMOCRACIA - EDUCAÇÃO 

Marielena da C. F. Torrescasana 

A Filosofia é prática da vida, 
Que nos ensina a pensar. 
Por isso, buscamos a contribuição, 
No pensamento dos filósofos 
Kant, Kelsen e Bobbio, 
Para o conhecimento alcançar. 
 
Este trabalho de pesquisa, 
Proporciona prazer e alegria! 
O estudo, a construção, 
Somam crescimento e responsabilidade, 
Plenificam o coração, 
Conferem saber e felicidade! 
 
Os frequentes problemas sociais, 
E, também, políticos e econômicos, 
E em todas as suas formas prejudiciais, 
Que a realidade descerra, 
Nos  levam a pensar sobre a vida 
E o futuro do homem na terra. 
 
Diante de todas as distorções  
Que prejudicam a nossa nação, 
Porque violam e enfraquecem a democracia, 
Impõem-se criteriosa reflexão,  
Sobre a garantia dos direitos do homem,          
E a responsável e necessária proteção. 
 
A democracia, nobre ideal dos povos, 
Pressupõe uma concepção de vida, 
Com princípios, valores e educação. 
Kant, Kelsen e Bobbio preconizam a 
democracia 
Como regime garantidor da liberdade, 
Para cada um forjar a própria realização. 
 
Para Kelsen o princípio das maiorias, 
Caracterizado pela força de integração social,  
Pressupõe a existência de uma minoria. 
Essa minoria necessita atenção e garantia. 
E o equilíbrio dessas forças sociais. 
Será ajustado pela eficiência da democracia. 
 
Os defensores da liberdade 
Como característica da democracia, 
Kant, Kelsen e Bobbio, 
Apontam mais ampla participação  
Para cada um dos indivíduos,  
Tornando-os capazes de autodeterminação. 
 
O estado democrático de direito 
Precisa o reconhecimento, 
Que as leis e instituições lhe conferem, 
Para a paz consolidar. 

E para que o progresso social, 
E a prática educativa possam se aperfeiçoar. 
Todo aquele que ensina também aprende, 
E supera a própria limitação, 
Para sua inteligência se iluminar,  
E transpor a ciência e o saber,  
Buscando vencer desafios,  
E inovação e tecnologia implementar. 
 
O apoio da comunidade consciente, 
Evitando ações  sem propósitos, 
Será um caminho para alavancar novos rumos, 
Para a educação melhorar. 
E, assim, contribuir, efetivamente, 
Para a democracia consolidar. 
 
Os direitos do ser humano, 
Só existem com certeza, 
Onde vige a democracia. 
Que com paz e consciência, 
Fortalece a cidadania, 
E combate a violência. 
 
Com os direitos protegidos 
Pela nossa Constituição, 
Serão também garantidos 
Os ideais de cada cidadão. 
E nossa Pátria guarnecida,  
Com respeito e gratidão. 
 
Liberdade, justiça, paz e educação, 
São pilares da democracia,  
Ensinam os sábios filósofos. 
Que pontuam os valores essenciais, 
Da humana e digna consciência,  
E da racional autonomia. 
 
Valores e condutas de retidão, 
Cada um precisa incorporar, 
Ter coerência e probidade, 
Exercendo a civilidade. 
Pois, é imprescindível respeitar, 
Os direitos da humanidade. 
 
Os sábios ensinamentos 
Do imortal filósofo Kant, 
Apontam a educação,  
Para disciplinar, cultivar, 
Civilizar e moralizar o cidadão, 
Nos caminhos da evolução. 
 
No poder transformador,  
Que a educação oportuniza,  
Sob os auspícios da democracia, 



2 
 
O homem se humaniza. 
E de geração em geração,  
Sua personalidade se harmoniza. 
 
Os direitos à vida e à sobrevivência,  
À propriedade e à liberdade, 
Insculpidos na nossa CF/88, 
Inerentes à própria natureza humana,  
São invioláveis, inalienáveis e imprescritíveis, 
Protegendo a humana dignidade. 
 
Para Kant, a própria legislação,  
Determina o intrínseco valor, 
Da dignidade da pessoa humana. 
Incomparável, inexaurível e incondicional, 
Na sua verdadeira expressão,  
Pela autonomia da razão. 
 
Para utilizar o vigor ético dos direitos, 
É preciso motivar a legislação, 
Diz Sen, e as pessoas responsáveis mobilizar,  
Para garantir a liberdade 
E as violações erradicar, 
E resguardar a dignidade. 
 
Só o valor da disciplina e da moralidade,  
Com bases na educação, 
Consolidará a democracia, 
Para o futuro da nossa nação. 
Pois, em Kant, a moral é a arte do bom, 
E a ética valoriza a nossa ação. 
 
Na CF/88 o fundamento axiológico 
É a dignidade da pessoa humana. 
E o seu fundamento jurídico 
É os estado democrático de direito. 
A cidadania é o fundamento político de 
exercício. 
Que requerem o necessário respeito. 
 
Em Bobbio, a cada direito corresponde uma 
obrigação. 
Cada obrigação ou direito tem norma de 
conduta. 
Em Alexy, capacidades, interesses e 
necessidades, 
Caracterizam o conteúdo dos direitos, 
Incluindo a vida e a liberdade, 
A saúde e a autorrealização. 
 
Conforme preconizam os filósofos, 
A democracia necessita da educação, 
Para ensinar o agir responsável,  
Com ética, amor fraterno e moralidade, 
Para que a participação livre e consciente, 
Aperfeiçoe a própria liberdade. 
 
O homem se torna um verdadeiro homem, 
Através da educação e seu poder 
transformador, 
Para suas disposições naturais aperfeiçoar, 
Para exercer a prudência e a moralidade. 

Seguir Sócrates, e conhecer a si mesmo,  
Para toda e qualquer violência rejeitar.  
 
Formamos uma grande nação, 
Precisamos uns dos outros para nos 
desenvolver. 
Nossos valores cultivar e aprimorar. 
Precisamos uns dos outros para bem viver. 
E a todos poder exemplificar e ensinar, 
A sublime virtude de obedecer. 
 
Para a democracia se consolidar, 
É preciso proteger os direitos do homem, 
E as suas habilidades desenvolver, 
Para as novas gerações humanizar. 
É pela educação que vai florescer,  
A sua capacidade de amar. 
 
Nesta pesquisa os filósofos me ensinaram  
Que podemos ser sábios ou ignorantes, 
Bem ou mal intencionados,  
Irônicos, dóceis ou arrogantes, 
De moral elevada ou degradados,  
Pois, depende de cada um o progresso 
alcançado. 
 
Que o tribunal da própria consciência,  
Reside dentro de nós mesmos. 
E só a educação pode aperfeiçoar,  
Conferir ao homem o discernimento,  
Para cultivar bons sentimentos, 
E aos direitos do outro respeitar. 
 
Nosso dever acima de tudo: 
Educar e ter responsabilidade,  
Para honrar a própria noção de dever.  
Erradicar o preconceito e a desigualdade, 
Extinguir o analfabetismo e a miséria. 
E trabalhar pela inclusão e pela verdade. 
 
Concretizar os princípios morais e da ordem  
democrática 
E os valores essenciais de convivência social, 
Desenvolver a capacidade de raciocinar.  
Para que, então se possa afirmar, 
Que só a educação bem conduzida, 
É o remédio para todos os males curar. 
 
Para derramar a seiva da fraternidade, 
Do amor, da justiça, da liberdade, da igualdade 
Entre as pessoas no mundo, 
É preciso o farol luminoso da cooperação,  
Para o individualismo suplantar,  
E a impunidade estancar. 
 
A Democracia, termo quase sagrado, 
Regime de responsabilidades recíprocas, 
Aponta a ética e a razoabilidade, 
Naquilo que cada um pode realizar,  
No trabalho e na livre iniciativa,  
E o pluralismo social e político se efetivar. 
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Construir um trabalho de doutorado, 
Requer estudo, concentração, capacidade, 
Para mostrar à banca examinadora, 
O esforço, o interesse e a realidade, 
Para os direitos humanos priorizar, 
E amor ao estudo demonstrar. 
 
Quero consignar minha imensa gratidão,  
Aos nobres integrantes desta banca. 
Deixar aqui registrada a grande admiração, 
Que tenho por todos os professores, 

Desta instituição de ensino superior, 
Cujas lições ampliaram minha visão. 
Peço a Deus que me permita 
Vida, saúde e conhecimento, 
Para contribuir com a educação. 
Pela cultura da paz trabalhando,  
No judiciário e na mediação, 
Nos  conflitos e na sua solução.   
                                        

Bagé, 20/09/2021. 
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RESUMO: 

 

TORRESCASANA, Marielena da Cunha Faria. Os Direitos do Homem e os 

Fundamentos do Estado Democrático de Direito. A Supremacia da  Democracia 

através da Educação – Programa de Doutorado em Filosofia. Universidade Federal 

de Pelotas/RS. 2021. 

 

O presente trabalho versa sobre os direitos do homem e os fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, e a supremacia da Democracia através da 

educação, institucionalizados nas constituições de muitos países e, especialmente, 

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que tem como causa 

final o homem - a pessoa humana. Busca-se no conhecimento de pensadores 

consagrados como Kant, Bobbio, Kelsen e outros, uma aproximação da 

compreensão sobre “que são os direitos do homem”, renovando a esperança de 

reconhecimento, garantia e proteção aos direitos até então alcançados e uma 

reflexão sobre as ideias fundamentais, princípios e valores do Estado Democrático 

de Direito e a supremacia da Democracia através da educação para o futuro do 

homem no planeta. Para chegarmos à compreensão e o impositivo  do 

reconhecimento do direito à promoção do homem, através de uma educação que 

priorize os valores consagrados na CF/88, e contribuindo para a dignidade do 

homem e para o fortalecimento da Democracia. Esta tese, portanto, defende a 

supremacia da Democracia /através da educação da pessoa humana que é a 

unidade que a constitui e pela qual ela existe. É dever do Estado, através da 

educação promover o progresso da pessoa humana, o desenvolvimento de suas 

potencialidades para o bem comum, a disciplina, a moralidade, a tolerância e o amor 

fraterno. Só a educação além das letras e dos números confere ao homem a 

capacidade de respeitar a si mesmo, ao semelhante, à natureza, obedecer às leis e 

cumprir seus deveres de cidadão. Só a educação confere ao homem a consciência 

para valorizar a vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos do homem. Estado democrático de direito. Valores e 

Princípios. Educação. Kant, Kelsen e Bobbio. 
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ABSTRACT 

 

TORRESCASANA, Marielena da Cunha Faria. Human Rights and the Foundations 

of the Democratic State of Law. The Supremacy of Democracy through education - 

PhD Program in Philosophy Federal University of Pelotas/RS. 2021. 

 

The present research work deals with human rights and the foundations of the 

Democratic State of Law, and the supremacy of Democracy through education  

institutionalized of many countries and especially in the Constitution of the Federative 

Republic of Brazil of 1988, whose ultimate cause is man – the human person – 

consecrated as its axiological foundation of essence. This research seeks, in the 

view of consecrated thinkers such as Immanuel Kant, Hans Kelsen, Norberto Bobbio, 

and others, an approximation of the understanding of “what are the rights of man”, 

renewing the hope of recognition, guarantee and protection of rights until then 

achieved and the reflection on the fundamental ideas, principles and values of the 

Democratic State of Law and the supremacy of Democracy trough  and education for 

the future of man on the planet. To arrive at the understanding and the imposition of 

the recognition of the right to the promotion of man, through an education that 

prioritizes the values enshrined in CF/88, and contributing to the dignity of man and 

the strengthening of Democracy. This thesis, therefore, defends the supremacy of 

Democracy through and the education of the human person, which is the unity that  

constitutes  it and for which it exists. It is the duty of the State, through education,  to  

promote the progress of the human person, the development of its potential for the 

common good, discipline, morality, tolerance and brotherly love. Only the education 

beyond  lettere and numbers gives man the ability to respect himself, his fellow man, 

nature, to obey the laws and fulfill his duties as a citizen. Only the education of 

feelings gives man the conscience to value life. 

 

KEYWORDS: Rights of man. Democratic state. Values and Principles. Education.  

Kant, Kelsen e Bobbio. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A realidade contemporânea no mundo, cujos clichês chegam ao nosso 

conhecimento com velocidade surpreendente, provoca inquietações e interrogações 

sobre o futuro do homem no planeta. E a maneira como a humanidade deve 

enfrentar e resolver todos os óbices ao seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, 

proporcionar e garantir uma vida digna ao homem é um problema angustiante do 

nosso tempo.   

 Neste momento é imprescindível o fortalecimento do Estado Democrático 

de Direito, através do respeito às leis, às instituições, para que se consolide a paz 

social, promovendo a harmonização do homem e da sociedade. Qualquer reflexão 

que remeta ao futuro mostra a educação como alicerce para o bem da humanidade, 

como ensina Kant. No sentido de que, para o progresso social, a prática educativa 

precisa ser aperfeiçoada no tempo, ou seja, o conhecimento deve ser pensado e 

melhorado para qualificar a educação. 

Em razão disso, o presente trabalho tem sua justificativa centrada no 

reconhecimento, na proteção e na garantia aos direitos do homem, especialmente a 

educação, e na supremacia do Estado Democrático de Direito através da educação, 

institucionalizado nas constituições de muitos países, e na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, no seu Art. 1º, III, que tem como causa final 

o homem – a pessoa humana, pois um Estado torna-se forte pelo grau de 

realizações desenvolvidas na área do bem-estar social, e pela extensão da 

harmonia construtiva em torno da pessoa humana, promovendo-lhe a educação 

integral. 

Neste sentido, o termo direitos do homem adotada neste trabalho refere-se 

aos direitos humanos e aos direitos fundamentais, que foram consagrados na CF/88. 

Direitos que são necessários para a realização do homem que cresce, progride e 

absorve a energia social na comunidade onde está inserido, através da educação. 
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Ademais, sendo o homem possuidor de uma qualidade intrínseca, a 

dignidade, como ensina Kant, e consciente de que necessita ser preservada, porque 

a destruição de um implicaria na destruição do outro, o reconhecimento, o respeito,         

a garantia e a proteção dos direitos do homem constituem objetivo primordial da 

humanidade e, portanto, para o Estado de Direito. A própria natureza humana 

confere ao homem a titularidade de direitos, protagonizando a extensão desse 

reconhecimento e proteção a todos os seres humanos sem distinção, conforme 

ensinam os estudiosos. 

É através da investigação cuidadosa e atenta, que se busca a visão dos 

pensadores em destaque na filosofia, como Immanuel Kant, Norberto Bobbio, Hans 

Kelsen, e outros, para uma aproximação com o significado dos Direitos do Homem e 

os Fundamentos do Estado Democrático de Direito. A razão da escolha desses 

renomados filósofos para fundamentar esta tese, está o fato de que as suas obras 

atravessam a história e permanecem atuais e com real significado para a 

humanidade. Além disso, pelo fato de que suas obras têm como princípios a 

liberdade, a igualdade, a moralidade e a educação e a salvaguarda dos direitos do 

homem. A obra desses filósofos revela a necessidade de regras de conduta para 

bem viver e respeitar o próximo, no âmbito de todas as atividades do homem na 

terra.  

Kant foi o precursor da ideia de que é preciso considerar o ser humano 

como um fim em si mesmo, possuidor da autonomia da razão e, por isso, não se 

confunde com um objeto passível de valoração, nem por ele mesmo. Explica que no 

reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. O homem está acima de 

todo preço, não permite equivalente, porque possui dignidade. 

Isto significa dizer que aquilo que confere ao homem ser um fim em si 

mesmo, além de um valor relativo, possui um valor intrínseco, que se chama 

dignidade, que, por isso mesmo, precisa ser educado para ter disciplina e 

moralidade.   

Por conseguinte, todo o empenho e atenção devem ser empregados para 

que se consolide o respeito ao fundamento axiológico da nossa constituição 

brasileira – a dignidade da pessoa humana, bem como o seu fundamento jurídico – 

o estado de direito, e o seu fundamento político de exercício – a cidadania, 

insculpidos na CF/88.  
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Por isso, neste caminho de pesquisa e reflexão, toma-se como referência 

de constitucionalismo contemporâneo a nossa constituição promulgada em 1988 e 

busca-se, uma melhor compreensão e uma aproximação mais consistente no que 

diz respeito ao significado, ao conteúdo, viabilidade, proteção dos direitos do homem 

e aos fundamentos da democracia, e à imprescindibilidade da educação como 

suporte para o aprimoramento do homem e da democracia. 

Para realizar nosso objetivo dividimos o trabalho em quatro capítulos.  

Diante da questão que são os direitos do homem, procuramos apresentar 

no primeiro  capítulo,  uma análise sobre os direitos do homem, sua historicidade, 

significado, conteúdo, viabilidade e proteção, através do longo caminho percorrido 

pela humanidade,  sob o ponto de vista histórico, filosófico, constitucional  e  ético. 

Por essa razão, esta tese busca modestamente oportunizar uma reflexão sobre os 

direitos do homem, da sua garantia, proteção e efetividade, consoante os 

ensinamentos de Bobbio (BOBBIO, AED, 1992, p. 18). 

No segundo capítulo apresentamos uma análise sobre a contribuição de 

Kant, de Kelsen e Bobbio: o valor da liberdade e o poder da educação no âmbito dos 

direitos do homem e da democracia. E encontramos na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, diz Bobbio o consenso geral sobre a validade do sistema de 

valores humanos, suscetível de reconhecimento, nas crescentes demandas de 

liberdade e de poderes, que resultam do desenvolvimento tecnológico e científico, 

da transformação das condições econômicas e sociais, da ampliação dos 

conhecimentos e da intensificação e aperfeiçoamento dos meios de comunicação. 

Esse caminho para alcançar a garantia dos direitos do homem é longo e necessita 

do comprometimento de todos na própria disciplina, na moralidade que são frutos da 

educação, ensina Kant. 

No terceiro capítulo procuramos fazer uma análise sobre as ideias 

fundamentais do estado democrático de direito, princípios e valores da democracia.  

Pois a democracia tem suas bases na liberdade e na igualdade entre os homens, 

atesta a história, que é confirmada pelos filósofos. 

Dedicamos o quarto capítulo para estudo e reflexão sobre o poder da 

educação para consolidar a supremacia da Democracia para o nosso futuro no 

planeta, pontuando o valor da disciplina e da moralidade. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar a legitimidade dos Direitos do 

Homem e a importância da educação para o Estado Democrático de Direito, e a 
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imprescindibilidade de identificar garantias válidas para a eficácia da sua proteção 

estudando a posição de filósofos conceituados, como Immanuel Kant, Hans Kelsen 

e Norberto Bobbio, procurando contribuir para uma reflexão construtiva e ética no 

âmbito dos Direitos do Homem e do Estado Democrático de Direito. Para estes 

conceituados filósofos a democracia tem como prioridade a pessoa humana, e como 

princípios essenciais a liberdade, a moralidade e a educação, Neste sentido o que 

fazer para preservar os direitos do homem, a liberdade do cidadão e a igualdade 

somente alcançada através da educação? O que fazer para defender a democracia 

e tornar os homens dignos e felizes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Responder com responsabilidade e consciência ética, com o apoio 

filosófico e científico dos pensadores consagrados, e sob os auspícios da CF/88: 

qual o nosso futuro no planeta e qual o caminho mais seguro para eliminar os 

equívocos decorrentes da violação dos direitos humanos, dos desmandos, da 

corrupção, da impunidade, do descaso com a educação, eis o desafio ao qual nos 

propomos de alma e coração, no estudo libertador. No sentido de que a vida precisa 

ser priorizada, porque a pessoa humana é o valor dos valores, preconizada na 

CF/88, como já referido. Por isso precisa sair da selvageria para as humanidades, 

da menor idade para a maior idade. E isso só é possível através da educação, como 

preconizam os filósofos que fundamentam esta tese. 
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1 A HISTORICIDADE DOS DIREITOS DO HOMEM 

 

A historicidade dos direitos do homem expressa-se através da longa e 

permanente trajetória de evolução da vida humana, permeada de lutas, desde a 

proclamação desses direitos até alcançar sua positividade, conforme elucida 

Bobbio.1 

Sobre o conceito e ou concepção dos direitos do homem, Peres Luño 2 ao 

responder a questão: o que são os direitos do homem segue a mesma linha já 

delineada por Ronald Dworkin3 na distinção entre conceito e concepção. Aponta que 

a diferença entre conceito e concepção, reside em que o conceito se refere ao 

significado teórico e geral de um termo, e a concepção faz referência à forma de 

levar à prática um conceito. Assim, para Dworkin, quando se formula um conceito, 

trata-se de um problema e quando ocorre a tentativa de resolvê-lo, formula-se uma 

concepção. 

 Sem o propósito de estabelecer a maior ou menor dose de originalidade 

desta dicotomia, pode-se apresentar uma possível resposta à pergunta o que são os 

direitos do homem, diz Luño, que consistiria em exibir ou apelar a objetos tais como 

o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, à jurisprudência, ao 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos de Estrasburgo, e outros documentos 

similares, para indicar que esses objetos são os direitos do homem. (LUÑO, 1987, p. 

47, 48).  

Neste sentido, reitera-se que a expressão: direitos do homem, adotada neste 

trabalho de pesquisa, significa os direitos humanos e os direitos fundamentais que 

                                                           
1
 BOBBIO, Norberto. “A Era dos Direitos”. 4ª  Reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de  Janeiro: Campus, 1992, p. 5 e 18. 
2
 LUÑO, Peres. Concepto y Concepción de los Derechos Humanos (Acotaciones a la Ponencia de 

Francisco Laporta). Disponível em pdf (secured) Adob Roder- Revista DOXA 4 (1987) p.47. 
www.http:/hdl.handle.net/10045/10898.   
3
 DWORKIN,Ronald.Taking Rights Seriously. Duskworth, London,1977 and Law‟s Empire, Harvard 

University Press, Cambridge (Mass), and London, 1986. 
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foram consagrados na CF/88 e em outras constituições democráticas.  E o 

fundamento para a existência desses direitos, segundo Bobbio, repousa no contexto 

histórico: o problema filosófico dos direitos do homem não pode ser dissociado do 

estudo dos problemas históricos, sociais, econômicos, psicológicos, inerentes à sua 

realização, pois, o problema dos fins não pode estar dissociado do problema dos 

meios. 4  

 Bobbio questiona como compreender a necessidade de encorajar e qual a 

possibilidade de encorajar e ampliar o respeito aos direitos do homem e às 

liberdades fundamentais. E ele mesmo elucida, remetendo-nos à reflexão de que o 

respeito nasce da convicção de que, universalmente, tais direitos possuem 

fundamento, afirmando, ao mesmo tempo, que o principal problema não reside 

apenas no fundamento, mas na necessidade de garantia. Porquanto, a Declaração 

dos Direitos do Homem de 1º de dezembro de 1848, apontou os valores 

indispensáveis à realização do homem, através de um consenso de validade. 5   

Por essa razão há de ser um esforço conjugado, para encontrar não um 

fundamento absoluto para os direitos do homem, mas vários fundamentos possíveis. 

E, para que essa busca tenha importância histórica, será imprescindível o estudo 

das condições, dos meios e das situações em que os direitos possam ser realizados. 

E Bobbio afirma que esse estudo caberá às ciências históricas e sociais, aliando-se 

à filosofia. 6  

Importante enfatizar que a doutrina dos direitos do homem tem seu berço na 

filosofia jusnaturalista, que para justificar a existência de direitos do homem, 

independentemente do Estado, diz Bobbio, partiu da hipótese de um estado de 

natureza, isto é, da própria natureza do homem, onde os direitos do homem são 

poucos e essenciais, tais como o direito à vida, à sobrevivência, à propriedade e à 

liberdade. Significa que esses direitos são inerentes à própria natureza do homem, 

e, portanto, invioláveis por parte das autoridades, e inalienáveis pelos próprios 

sujeitos de direito, e imprescritíveis por mais longa que fosse a duração de sua 

violação ou alienação, como reivindicação de liberdade contra qualquer forma de 

autoritarismo. Explica que os movimentos que trazem em seu bojo as exigências 

                                                           
4
 BOBBIO, Norberto. “A Era dos Direitos”. 4ª Reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de Janeiro: Campus, 1992, p.24. 
5
 Ibidem, p.26. 

6
 Ibidem, p. 24. 
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desses direitos, parecem originados muito mais nas mudanças da situação social 

adversa, existente na época, do que no estudo de natureza. 7  

As transformações sociais decorrentes da pluralidade de ideias, de 

costumes, de religião, de valores, de condições humanas e históricas, das 

necessidades que vão surgindo e dos interesses, das classes no poder, dos meios 

disponíveis para a sua realização, das inovações, transformações técnicas, 

demonstram que o elenco de direitos do homem está em permanente expansão, 

requerendo, inevitavelmente, o imperativo da sua proteção e efetividade. 8    

A relação a expansão dos direitos do homem e o desenvolvimento social 

tornam evidente que o nascimento e o crescimento dos direitos do homem estão 

estreitamente ligados à transformação da sociedade, e com ela o impositivo de 

novos e irreversíveis direitos, e, por isso mesmo, direitos invioláveis e inalienáveis, 

com a necessidade de resguardo e proteção. Conforme exemplifica Bobbio, a 

exigência de uma maior proteção dos velhos jamais teria sido proclamada se não 

tivesse surgido o aumento da população de idosos e o aumento do índice de 

longevidade. 9  

Bobbio afirma que os direitos do homem originados das condições e 

circunstâncias históricas, são direitos históricos, e que trazem o selo das lutas em 

defesa de novas liberdades contra arraigados poderes, e que são direitos que 

nasceram de forma gradual, não todos de uma vez. 10  

Importante lembrar o sistema de direito de leis originalmente baseadas em 

costumeiras e não escritas – o common law,11- como explica Dworkin, que se 

desenvolveu a partir da doutrina do precedente.12  Significa dizer que a expressão se 

refere ao conjunto de leis que deriva e se desenvolve a partir das decisões das 

cortes superiores, em oposição às leis promulgadas através de processo legislativo. 

O modelo comum dos países de colonização inglesa é jurisprudencial e suas regras 

                                                           
7
 Ibidem, ps. 73 e 74. 

8
 BOBBIO, Norberto. “A Era dos Direitos”. 4ª  Reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de Janeiro: Campus, 1992, p. 18 e 21. 
9
  Ibidem, ps. 73 e 77. 

10
 Ibidem, p. 5. 

11
 O modelo comum dos países de colonização inglesa, que é jurisprudencial e suas regras 

encontradas nas “ratio decidend”i das decisões  dos tribunais, e que atribui à lei papel secundário, in 
Patrícia Perrone Campos Mello. Precedentes: o desenvolvimento judicial do direito constitucional 
contemporâneo. Rio de Janeiro, Renovar: 2008,  p. 13. 
12

 DWORKIN, Ronald. “Levando os Direitos a Sério”.  3ª edição. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: 

WMF Martins fontes Ltda. 2010, p. 37. 
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encontradas nas “ratio decidend”i das decisões dos tribunais, atribui à lei papel 

secundário. 

 Bobbio explica que a passagem da hipótese racional, que contemplava as 

necessidades de uma sociedade, que exigia cada vez mais proteção ao homem, 

para uma hipótese abstrata de um estado de natureza com poucas exigências 

essenciais, de forma simples e primitiva, justificam a diversidade e grandeza do 

mundo e a complexidade das relações sociais. Ao longo da História, houve o 

impositivo da compreensão de que o mundo das relações sociais de onde surgem 

essas exigências têm maior complexidade, e que, para a vida do homem na terra, e 

sobrevivência nessa sociedade, amplia-se o elenco de direitos além dos direitos à 

vida, à liberdade e à propriedade. Mas emergem outros direitos que são apanágio 

das sociedades mais desenvolvidas nas áreas econômica e social. 13  

Bobbio elucida, ainda, que direitos naturais ou morais não são propriamente 

direitos, mas exigências que buscam validade a fim de tornarem-se eventualmente 

direitos num novo ordenamento normativo, caracterizado por um diferente modo de 

proteção dos mesmos. (BOBBIO, AED, 1992, p.80). 

 E afirma: 

 

“Direito” é uma figura deôntica
14

 e, portanto, é um termo da linguagem 
normativa... A existência de um direito implica sempre a existência de um 
sistema normativo, onde por “existência” deve entender-se tanto o mero fato 
exterior de um direito histórico ou vigente quanto o reconhecimento de um 
conjunto de normas como guia da própria ação. A figura do direito tem como 
correlato a figura da obrigação. Assim como não existe pai sem filho e vice 
versa, também não existe direito sem obrigação e vice versa. 

15
 

 

Bobbio explica que o benfeitor acreditava, em primeiro lugar, que existe uma 

obrigação com o Criador, ou para com a própria consciência de que eles, 

                                                           
13

 BOBBIO, Norberto. “A Era dos Direitos”. 4ª Reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de  Janeiro: Campus, 1992, p.75 e 77. 
14

 O termo deôntico, refere-se à deontologia. Conjunto de regras morais que regem o procedimento 

do profissional para que, no exercício de suas funções, aja dentro da ética profissional.- Existe o 
Código de Ética Profissional, promulgado pelo Conselho da OAB, que   tem força obrigatória m 
relação aos integrantes de seus quadros.- in: NÁUFEL, José. Novo Código Jurídico Brasileiro. 9ª 
edição. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 
15

 BOBBIO, Norberto. “A Era dos Direitos”. 4ª Reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de Janeiro: Campus, 1992, p.79, 80. 
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benfeitores, seriam os verdadeiros e únicos beneficiados e não os beneficiários em 

face do benfeitor. 16  

Por essa razão, segundo Bobbio, para dar sentido a termos como direito e 

obrigação, faz-se necessário inseri-los num sistema normativo. Por outro lado, com 

relação aos direitos positivos, os direitos naturais constituem-se em exigências de 

sua adoção por um sistema de direito protegido. Assim, 

 

Os direitos naturais ou morais não são propriamente direitos, mas 
exigências que buscam validade a fim de se tornarem eventualmente 
direitos num ordenamento normativo, com modo diferente de proteção.

17
 

(BOBBIO, AED, 1992, p.80).  
 
  

  Na abordagem dos direitos do homem que, historicamente, migraram de 

um sistema de direito em sentido fraco - porque inseridos num estado de natureza 

com formas de carências essenciais - para um sistema de direitos em sentido forte – 

os direitos positivados nos sistemas jurídicos dos Estados nacionais, já consagram 

maior relevância no que se refere ao respeito, à proteção e garantia, e à sua 

eficácia. E, atualmente, há uma constatação inversa, quando se observa a 

passagem desse sistema nacional, mais forte, para um sistema internacional mais 

fraco, onde é exercida uma pressão social para sustentar os direitos declarados, que 

reiteradamente são violados, como o trabalho escravo, por exemplo.18 E Bobbio 

assevera: 

Uma coisa é um direito, outra a promessa de um direito futuro. Uma coisa é 
um direito atual; outra, um direito potencial. Uma coisa é ter um direito que 
é, enquanto reconhecido e protegido; outra é ter um direito que deve ser, 
mas que, para ser, ou para que passe do dever ser ao ser, precisa 
transformar-se, de objeto de discussão de uma assembleia de especialistas, 
em objeto de decisão de um órgão legislativo dotado de poder de coerção.

19
 

 

Bobbio esclarece que existe uma defasagem entre o amplo debate sobre os 

direitos do homem e a sua proteção efetiva, por parte dos Estados particulares e do 

sistema internacional, e assegura que essa defasagem só pode ser superada pelas 

forças políticas. Portanto, são os sociólogos do direito, os estudiosos juristas, que 

                                                           
16

 Ibidem, p. 80. 
17

 BOBBIO, Norberto. “A Era dos Direitos”. 4ª  Reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 

Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.80. 
18

 Ibidem, p.80 a 82.  
19

 Ibidem, p.83.  
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estão em melhores condições para documentar essa defasagem, elucidando suas 

razões e minimizando suas dimensões. (BOBBIO, AED, 1992, p.83).  

Sen reconhece que a existência de direitos do homem não se compara à 

existência, por exemplo, de uma lei legislada e codificada, e também, não se 

compara à existência do Big Ben no centro de Londres, diz Sen: 

 

As proclamações de direitos humanos, mesmo que sejam formuladas 
reconhecendo a existência de coisas chamadas direitos humanos, são 
declarações éticas realmente fortes sobre o que deve ser feito. Elas exigem 
que se reconheçam determinados imperativos e indicam que é preciso fazer 
alguma coisa para concretizar essas liberdades reconhecidas e 
identificadas por meio desses direitos. 

20  

 

Entretanto, isto não significa que esses direitos já sejam direitos legais 

consagrados pelo direito costumeiro ou já positivados, suscitando desta forma, a 

questão sobre: significado, conteúdo e viabilidade dos direitos do homem.21 

 

1.1 Significado, Conteúdo e Viabilidade dos Direitos do Homem.  

 

O significado da expressão “direitos do homem” tem enfrentado permanente 

debate, ao longo da história da humanidade. Para alguns juristas da Europa 

continental, Bobbio esclarece que a distinção clássica é entre direitos naturais e  

direitos positivos. Enquanto, na Inglaterra e Estados Unidos, a distinção é apontada 

entre “moral rights e legal rights”, ressaltando que é intraduzível, por tratar-se de 

uma tradição na qual direito e moral são duas esferas bem diferenciadas na vida 

prática. (BOBBIO, AED, 1992, p. 7).  

Bobbio, aponta ainda, a imprescindibilidade de se reconhecer a possibilidade 

de comparação entre essas duas distinções, em razão de quais direitos morais, 

enquanto algo contraposto a direitos legais ocupa o mesmo  espaço ocupado por 

direitos naturais enquanto algo contraposto a direitos positivos”, explicando que:22 

 

                                                           
20

  AMARTYA, Sen, A ideia de Justiça, Tradução: Denise Bottmann e Ricardo Doninelli Mendes, São 

Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 392. 
21

 Ibidem, p. 294. 
22

 BOBBIO, Norberto. “A Era dos Direitos”. 4ª Reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de Janeiro: Campus, 1992, ps 7 e 8..  
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Nessa contraposição entre esses dois sistemas normativos, o que muda é o 

critério de distinção. Na distinção entre moral right e legal rights, o critério é 

o fundamento e entre direito natural e direito positivo, é a origem. Nesses 

quatro casos, a palavra direito como direito subjetivo   (right), faz referência 

a um sistema normativo, seja ele chamado de moral ou natural, jurídico ou 

positivo. Assim não é concebível em direito natural fora do sistema das leis 

naturais, também não há outro modo de conceber o significado de moral  

rights a não ser referindo-os a um conjunto ou sistema de leis que 

costumam ser chamadas de morais.
23

  

 

 

Conforme já referido, Bobbio concorda com aqueles que consideram o 

direito como uma figura deôntica, cujo sentido preciso se encontra apenas na 

linguagem normativa. E postula que não há direito sem obrigação, e não há nem 

direito nem obrigação sem uma norma de conduta.  E alertando que no caso das 

obrigações morais, a estas não corresponde um dever legal, mas pode ocorrer 

apenas um direito moral: “o exemplo de que a obrigação moral de dar esmolas não  

faz nascer o direito de pedi-las é impróprio, porque esse exemplo mostra apenas 

que de uma obrigação moral não nasce uma obrigação jurídica”. Como se vê, 

embora todas as tentativas para definir-se com precisão a linguagem dos direitos do 

homem, ainda persistem aplicações ambíguas de modo retórico ou pouco rigorosas. 

24 

Ademais, é importante a posição de Sen ao afirmar que a significação dos 

direitos está relacionada com a importância da liberdade sobre seu aspecto de 

oportunidade. Enfatiza que a importância das liberdades subjacentes a esses 

direitos, fornece uma fundamentação não só para afirmar nossos próprios direitos e 

liberdades, mas, também, para levar em conta as liberdades e direitos dos outros, 

ultrapassando os simples prazeres e a satisfação de desejos como postulam os 

utilitaristas. 25  

Quanto ao conteúdo dos direitos do homem, no que se refere aos direitos 

elencados na Declaração dos Direitos do Homem, pode-se concluir que não houve 

progresso com relação ao processo de proteção. Mas, com o passar do tempo, 

vários fatores contribuíram para alterar esse panorama, tais como as mudanças nas 

condições econômicas e sociais, a evolução da tecnologia, a expansão do 
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Ibidem,  ps 7 e 8..  
24

 BOBBIO, Norberto. “A Era dos Direitos”. 4ª Reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de Janeiro: Campus, 1992, p. 8..  
25

 SEN, Amartya. A Ideia de Justiça. Tradução: Denise Bottmann e Ricardo Doninelli Mendes. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 299. 
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conhecimento, a educação e o avanço nas comunicações, que provocaram 

transformações na organização da vida das pessoas e nas relações sociais, 

suscitando o surgimento de novos direitos. Por exemplo, o direito à verdade das 

informações, o direito de expressar suas opiniões, o direito à transparência nas 

informações, o direito à privacidade, o direito à inclusão social, o direito ao acesso a 

novas tecnologias na área da educação, da profissionalização, e outros vão 

nascendo e se consolidando, na medida em que se intensificam e avultam nos 

meios de comunicação novas demandas de liberdade, de conhecimento, de atuação 

e de poderes. 26  

Bobbio aponta no âmbito do direito à participação no poder, que é visível a 

interferência do poder econômico nas decisões políticas, com influências mais fortes 

nas escolhas que condicionam a vida do cidadão, convocando-o à participação no 

poder político. 27  

 

1.1.1 Direitos do Homem como Direitos. 

 

Importante salientar a posição de Robert Alexy em relação à estrutura dos 

direitos do homem, afirmando que podem ser divididos em direitos de reivindicação, 

liberdades, imunidades e poderes. Explica que apenas os direitos humanos como 

direitos de reivindicação devem ser de interesse, e estes: 

  

São relações de três posições, das quais o primeiro elemento é o 
beneficiário, titular do direito, o segundo é o destinatário do direito e o 
terceiro é o objeto do direito. Se A tem contra B, um direito a S, B tem o 
dever de, em relação a S, e vice-versa. Isto implica que o conceito de um 
„direito‟ é intrinsecamente, conectado com o conceito de „dever. 

28
 

 

 

Ademais, Alexy, afirma que os direitos do homem, como direitos, são 

caracterizados por cinco propriedades: a universalidade, o caráter fundamental de 

seus sujeitos, a abstração, a moralidade e a prioridade. Os direitos humanos são, 

portanto, universais, fundamentais, abstratos e direitos morais que têm prioridade 

                                                           
26

 BOBBIO, Norberto. “A Era dos Direitos”. 4ª Reimpressão. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de Janeiro: Campus, 1992, p,33. 
27

 Ibidem, p. 34. 
28

 ALEXY, Robert.  A Theory of Constitutional Rights.(first  publ. 1085), p. 11. On the concepto trans.  

River Julian. Oxford: Oxford University Press. 2002. 120-159. 
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sobre todas as outras normas. Ou seja, quanto à primeira propriedade, a 

universalidade, o beneficiário ou titular dos direitos é todo ser humano como ser 

humano. Explica que o direito à vida é dirigido a todos os que podem ser 

destinatários dos deveres, isto é, para todos os seres humanos. 29  

Quanto à segunda propriedade elencada por Alexy, refere-se aos direitos do 

homem. Ele afirma que os direitos humanos não protegem todas as fontes e 

condições concebíveis de bem-estar, mas somente capacidades, interesses e 

necessidades fundamentais. Que a questão de quais capacidades, interesses e 

necessidades são fundamentais, determina o conteúdo dos direitos humanos. 

Acrescenta que a solução para o problema do conteúdo dos direitos do homem 

pressupõe que eles existam, e uma resposta para a questão da existência requer a 

suposição de que os seres humanos têm necessidades, interesses ou capacidades 

fundamentais, e exemplifica: avida, incluindo boa saúde, liberdade e 

autodeterminação. 

A terceira propriedade apontada por Alexy, em relação aos direitos do 

homem é a sua abstração.  Alexy afirma que é fácil concordar que todos têm direito 

à boa saúde, mas quanto ao problema do que isso significa em um caso concreto, 

pode prolongar-se a controvérsia. Por isso, a distinção entre direitos do homem 

como direitos abstratos e sua aplicação em casos concretos, assume importância 

para a questão da sua existência. 30  

As duas últimas propriedades elencadas por Alexy, dizem respeito à 

validade dos direitos do homem, enfatizando que esses direitos têm validade moral. 

Portanto, a moralidade é a quarta propriedade dos direitos do homem:  

 

Um direito é moralmente válido se puder ser justificado contra todos e cada 
um que estiver disposto a participar de um discurso racional. [...] a validade 
moral é uma validação universal. [...] A universalidade da estrutura dos 
direitos humanos como direitos de todos contra, em princípio, tudo, é assim, 
complementado por uma universalidade de validade. [...] Um direito válido é 
um direito que existe. [...] A existência dos direitos do homem consiste em 
sua justificabilidade. Certamente, a validade moral dos direitos do homem 
pode ser acompanhada de validade positiva consistindo na promulgação e 
eficácia social. Exemplos: Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos, de 19 de dezembro de 1966, a Convenção sobre os Direitos 
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Humanos e Liberdades fundamentais, de 4 de novembro de 1950, a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia de 7 de dezembro de 2000 e 
12 de dezembro de 2007, e a Lei Básica da República Federal da 
Alemanha, de 23 de maio de 1949. [...] são direitos constitucionais que 
devem ser definidos como direitos que foram registrados em uma 
constituição com a intenção de transformar os direitos do homem em lei 
positiva. 

31
 

A moralidade é, pois, o quarto elemento definidor dos direitos humanos, 

sendo de especial importância. E que os direitos existem se forem válidos, e direitos 

do homem como direitos morais são válidos se justificáveis. 

A quinta propriedade dos direitos do homem apontada por Alexy, é a sua 

prioridade, afirmando que os direitos do homem são padrões para a avaliação do 

direito positivo, e que não podem ser invalidados pelas regras do direito positivo., 

mas ao contrário, os direitos do homem são padrões para a avaliação do direito 

positivo. Isto é para dizer que convenções de direitos humanos e catálogos de 

direitos constitucionais, bem como decisões dos tribunais de direitos humanos e as 

decisões dos tribunais constitucionais não podem violar os direitos humanos. 32 

Ademais, Alexy explica que direitos humanos abstratos colidem com outros 

direitos humanos e com bens como a proteção do meio ambiente e a segurança 

pública. Portanto, os direitos humanos precisam de equilíbrio e proporcionalidade. A 

análise dessa proporcionalidade pressupõe que os direitos envolvidos tenham 

estrutura de princípios. 33 

Que uma justificação dos direitos do homem não exige que uma resposta 

seja dada a todas as questões de direitos do homem, apenas requerendo que 

razões suficientes sejam apontadas para o que deve ser equilibrado, isto é, para os 

direitos humanos enquanto princípios. 34 

Portanto, os direitos do homem são: primeiro, universais, cuja inscrição vem 

gravada no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que 

qualifica esses direitos como o ideal comum a ser alcançado por todos os povos e 

nações. Segundo, são direitos fundamentais; terceiro, são direitos abstratos; em 
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quarto, são direitos morais, que em quinto lugar, têm prioridade sobre todas as 

outras normas. 35  

 Conforme já referido, Alexy afirma que o que determina o conteúdo dos 

direitos do homem são as capacidades, interesses e necessidades, por exemplo, à 

vida, incluindo boa saúde, liberdade e autodeterminação. (ALEXY, DT, 2000, p.17).  

Neste sentido é importante o que a diz Bielefeldt,36 no momento em que se 

postulam reconhecimento e respostas aos anseios de liberdade e equilíbrio 

ameaçados pela submissão e pelas tentativas de sua restrição ou repressão, que 

ainda vigoram em alguns países, na busca por equiparação de participação política 

nos postulados constitucionais democráticos é que se incorporou a ideia de direitos 

humanos por igual liberdade. Dizendo que: os direitos humanos e a moderna 

democracia juntos e em mútua complementação crítica incorporam o 

reconhecimento político e jurídico devido, reciprocamente, pelos seres humanos 

como sujeitos responsáveis. 37
   

 

1.1.2 Os direitos do Homem como Pretensões Éticas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Os direitos do homem são pretensões éticas, explica Sen, constitutivamente 

associadas à importância da liberdade humana, e qualquer pretensão como direito 

humano deve passar pelo crivo do debate aberto e imparcial.38. 

Importante ressaltar, também, a posição de Amartya Sen39, quando ao se 

referir sobre o conteúdo da afirmação ética implícita na declaração de um direito 

humano, ele defende que a afirmação ética diz respeito “à importância fundamental 

de certas liberdades, por exemplo: estar livre da tortura, não passar fome, e ao 
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impositivo de aceitar alguns deveres sociais da promoção e garantia dessas 

liberdades”. 40   

No que diz respeito à viabilidade das reivindicações éticas implícitas numa 

declaração de direitos humanos, Amartya Sen aponta viabilidade da argumentação 

racional imparcial como um elemento forte para a justificação dos direitos do 

homem, mesmo que persista alguma ambiguidade ou dissonância. Sen reitera a 

importância do exame e da viabilidade no âmbito específico dos direitos do 

homem.41  

Sen afirma que a significação dos direitos está relacionada com a 

importância da liberdade sobre seu aspecto de oportunidade. E enfatiza que a 

importância das liberdades subjacentes a esses direitos, fornece uma 

fundamentação não só para afirmar nossos próprios direitos e liberdades, mas, 

também, para levar em conta as liberdades e direitos dos outros, ultrapassando os 

simples prazeres e a satisfação de desejos como postulam os utilitaristas. 42  

             Ademais, Sen admite que as declarações éticas com conteúdo político 

referente a uma declaração de direitos humanos, podem surgir de pessoas ou 

instituições, provenientes de iniciativas individuais, sociais ou de grupos específicos 

constituídos para esse fim, como por exemplo, as organizações. 43   

Explica que tais articulações de grupos estão sujeitas a algum tipo de 

ratificação institucional, e aquilo que estiver sendo articulado ou ratificado não se 

trata de uma proposição sobre algo já positivado, mas trata-se de uma afirmação 

ética. E que, não raro, ao invés de se basear em algo já estabelecido por lei, tais 

articulações públicas de direitos do homem são convites para criar nova legislação. 

E acrescenta: 

As proclamações éticas de direitos humanos são comparáveis às 
declarações da ética utilitarista, muito embora os conteúdos essenciais da 
enunciação dos direitos humanos sejam totalmente diferentes das 
pretensões utilitaristas. Os utilitaristas querem que as utilidades sejam 
consideradas, em última instância, as únicas coisas importantes, e exigem 
que as políticas sejam baseadas na maximização da soma total das 
utilidades, ao passo que os defensores dos direitos humanos querem o 
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reconhecimento da importância de certas liberdades e a aceitação de 
alguns deveres sociais de salvaguardá-las. 

44
  

 

  Para Sen, o fundador do utilitarismo moderno Jeremy Bentham,45 rejeitou a 

ideia de direitos naturais do homem, em virtude da retórica do uso privilegiado do 

termo direito, afirmando que: o direito, o direito substantivo, é filho da lei, das leis 

reais provêm direitos reais, mas de leis imaginárias, da lei natureza, só podem provir 

direitos imaginários. E que Bentham, simplesmente, postulou que a pretensão, para 

valer como direito, precisa ter força de lei, e qualquer outro uso do termo direito, por 

mais corrente que seja, é simplesmente errôneo. 46  

E, portanto, diz Sen que Bentham deposita uma importância ética 

fundamental nas utilidades, e nenhuma importância das liberdades reais e formais, e 

uma ética dos direitos humanos, que enseja a importância básica dos direitos vistos 

com relação a liberdades reais e correspondentes obrigações. 47  

Neste sentido, enquanto a ética utilitarista insiste que, na decisão do que 

deve ser feito, é preciso levar em conta as utilidades das pessoas envolvidas, a 

abordagem dos direitos do homem requer que os direitos admitidos de todos, na 

forma do respeito às liberdades e obrigações correspondentes, recebam 

reconhecimento ético. 48  

 Sen esclarece que 

 

A comparação relevante repousa nesse contraste, e não na diferença entre 
a força de lei dos direitos legislados e a ausência de qualquer dispositivo 
legal gerado pelo reconhecimento ético de direitos sem nenhuma legislação 
ou reinterpretação legal. E chamou Bentham de obsessivo demolidor do que 
considerava serem pretensões legais, e quem redigiu seu repúdio aos 
direitos do homem. 

49
  

 
 

Importante mencionar a evidência de uma ligação motivacional entre direitos 

éticos e direitos legais, apontada por Amartya Sen, explicando que essa abordagem 

tem orientação legal, mas que evita o equívoco de Bentham, reconhecendo os 
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direitos do homem como proposições morais capazes de servir de base para a 

legislação. 50 

Ademais, Sen destaca a afirmação de Herbert Hart:  51 

 
O conceito de direito pertence àquele ramo da moral que se dedica 
especificamente a determinar quando a liberdade de uma pessoa pode ser 
limitada pela de outra e, assim, a determinar as ações que podem ser objeto 
adequado de normas jurídicas coercitivas.  

 Sen explica que, enquanto para Hart os direitos do homem são os pais da 

lei, porque eles motivam legislações específicas, para Bentham os direitos são os 

filhos da lei. (SEN, AIJ, 2011, p. 398). 

Portanto, para Sen uma das formas construtivas de utilizar o vigor ético dos 

direitos do homem está no fato de inspirar a legislação. Mas, além de motivar as 

legislações, os direitos do homem vão além desta via legislativa, diz ele, como a 

implementação de leis adequadas até a mobilização de pessoas e a movimentação 

pública contra violações que podem contribuir para promover os direitos liberdades. 

(SEN, AIJ, 2011, p. 398). 

 

1.1.3 Os Direitos Sociais segundo Norberto Bobbio. 

 

              Os direitos sociais são os direitos do indivíduo e da coletividade, 

assegurados na CF/88, e que se referem às prestações do poder constituído, tanto 

na área econômica como na área social, para proporcionar a melhoria nas 

condições de vida e de trabalho.52 A Constituição da República Federativa do 

Brasil/88 postula em seu Título II, no artigo 6º elencando-os genericamente. 53 

Para Bobbio no que se refere aos direitos sociais, estes estão em contínuo 

movimento, tal como as demandas de proteção social nasceram com a revolução 

industrial é provável que, em decorrência do célere desenvolvimento econômico e 

                                                           
50

 Ibidem, p. 398. 
51

 HART, Herbert apud SEN, Amartya. In A Ideia da Justiça, p 398. 
52

 RIBEIRO, Marcus Vinícius. Direitos Humanos e Fundamentais. 2ª edição. Campinas: Russell 

Editores, 2009, p. 91 
53

 Artº 6º CF/88, São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta constituição. 



31 
 

tecnológico, venham também, novas demandas, que não temos ainda como 

prever.54     

 Bobbio explica que no âmbito dos direitos sociais, portanto, as mudanças 

vão se construindo de acordo com a evolução e a necessidade de proteção, 

reclamando garantias e aperfeiçoamento permanentes daquilo que a Declaração 

preconizava. Por essa razão, Bobbio enfatiza a importância de proteger os direitos 

do homem e garantir as medidas necessárias para a sua efetivação. Alerta: a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem é uma síntese do passado, uma 

inspiração para o futuro: mas suas tábuas não foram gravadas de uma vez para 

sempre. (BOBBIO, AED, 1992, p.37) 

Bobbio aponta, também, que ligados ao problema dos direitos do homem 

estão as tragédias da guerra e da miséria, além da segregação racial, e da fome 

arrasadora que atinge populações carentes, reclamando ação e solução para essa 

realidade. E acrescenta:  

 

Olhando para o futuro, já podemos entrever a extensão da esfera do direito 
à vida das gerações futuras, cuja sobrevivência é ameaçada pelo 
crescimento desmesurado de armas cada vez mais destrutivas, assim como 
a novos sujeitos, como os animais, que a moralidade comum sempre 
considerou apenas como objetos, ou, no máximo, como sujeitos passivos, 
sem direitos. (BOBBIO, AED, 1992, p.63). 

:  

 
Bobbio esclarece que chama de “liberdades” aos direitos que são garantidos 

sem a intervenção do Estado, e chama de “poderes” os direitos que exigem a 

intervenção estatal para sua efetivação. 55  

Bobbio aponta, no âmbito do direito a participação no poder, que é visível a 

interferência do poder econômico nas decisões políticas, com influências mais fortes 

nas escolhas que condicionam a vida do cidadão, convocando-o à participação no 

poder político. 56 

Na visão de Bobbio, consoante com a posição de Amartya Sen, há o 

impositivo de encararmos o problema da efetivação dos direitos do homem em 

sintonia com o desenvolvimento global da civilização humana. Somente desta forma 
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é que poderemos compreendê-lo em sua real dimensão.  (BOBBIO, AED, 1992, 

p.45). 

Neste sentido, Bobbio defende a necessidade de condições objetivas para a 

realização dos direitos do homem, que não dependem da boa vontade dos que as 

proclamam, mas das boas disposições dos que possuem os meios para protegê-los. 

(BOBBIO, AED, 1992, p.44). 

  Amartya Sen reconhece que a luta pelos direitos humanos é, 

compreensivelmente, um processo contínuo e interativo. Mas é imprescindível um 

debate sério, em particular sobre as obrigações e sobre as maneiras de direcionar 

esses direitos. 57  

Por essa razão, Bobbio ratifica que o maior problema a ser enfrentado 

relativo aos direitos do homem, não é o de fundamentá-los, mas o de protegê-los. 

Para isso é necessário identificar qual a forma mais adequada e segura para garanti-

los, ante a ameaça frequente de violação e desrespeito, reafirmando sua 

persistência nessa ideia, a qual foi por ele referida como introdução no Comitê 

Consultivo Italiano para os Direitos do Homem. Bobbio propugnava pela 

necessidade do respeito aos direitos do homem e às liberdades fundamentais. 58  

Ademais, Bobbio salienta que é o problema do déficit no campo econômico, 

que enfraquece a desejada proteção para a maioria dos direitos sociais. Sobre o 

direito do trabalho, Bobbio argumenta que não é suficiente fundamentá-lo, proclamá-

lo ou protegê-lo, mas que é um problema cuja solução está no desenvolvimento da 

sociedade, como um permanente desafio aos postulados constitucionais. 59  

Portanto, até os dias de hoje, a realidade efetiva da proteção aos direitos do 

homem é inerente ao desenvolvimento de humanidades, evidenciado não apenas 

por palavras, mas, sobretudo pelos fatos enobrecedores da conduta do cidadão Só 

assim essa busca incessante de melhoria da humanidade, será compreendida e 

dimensionada. É importante compreender que os direitos sociais são mais difíceis 

de proteger do que os direitos de liberdade, ensina Bobbio, 60 mas, como 
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sinalizadores do progresso moral dos povos, não prescindem da sua proteção 

legítima, permanente e eficaz. 

Bobbio expressa sua posição quanto a iniciativas para a real promoção dos 

direitos do homem, afirma que:  

 

Em relação às grandes aspirações dos homens de boa vontade já estamos 
demasiadamente atrasados. Busquemos não aumentar esse atraso com 
nossa incredulidade, com nossa indolência, com nosso ceticismo. Não 
temos muito tempo a perder. ”

61
 

 
 

Nas palavras de Bobbio, entendemos que há a necessidade de nos 

movimentarmos em direção ao progresso, com responsabilidade e dignidade, para 

erradicarmos os males que os políticos desonestos causam a cada cidadão, 

prejudicando a plena realização da pessoa humana pelo descaso com a educação, 

com a saúde, com a segurança, com a vertiginosa expansão do crime organizado 

até mesmo elites do poder, com avanço dos crimes cibernéticos, e que afrontam a 

dignidade humana pela falta de respeito  e pela violação aos  preceitos da CF/88.  

Neste sentido, é importante o ensinamento de Friedrich Froebel, ao postular 

que cada criança pode transformar-se em um grande homem, um bom cidadão.62 

Importante a posição de Giovanni Pico della Mirandola, pois aponta a 

liberdade como o dom que o homem recebe, e sua dignidade está em saber usá-la 

bem, contribuindo para transformar e melhorar o mundo e a si mesmo em direção do 

melhor. Segundo Pico della Mirandola é isso que torna o homem um ser digno, 

credor do respeito por parte dos outros homens: o autoaperfeiçoamento, a 

capacidade de se tornar, pelo uso da razão, e da educação, um cidadão digno.  E 

afirma:  

 
Que a nossa alma seja invadida por uma sagrada ambição de não nos 
contentarmos com as coisas medíocres, mas de anelarmos as mais altas, 
de nos esforçarmos por atingi-las, com todas as nossas energias, desde o 
momento em que, querendo-o, isso é possível. E que essa postura 
responsável do homem o torne um ser digno, credenciando-o ao respeito e 
à consideração dos outros...”.

63
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Neste sentido, a nossa CF/88 está impregnada de uma concepção de 

valores, e a pessoa humana é o valor dos valores, e ao enaltecer a pessoa humana 

como valor fonte de todos os valores individuais e coletivos, desvela- se a diferença 

substancial do ser humano em relação a outros seres vivos. Essa dimensão 

axiológica expressa na CF/88, aponta um complexo de valores mínimos e supremos 

para o equilíbrio da convivência dos cidadãos e, também, valores de ordem jurídica 

como a justiça e a segurança, constituindo-se num certificado legítimo de ideais 

democráticos. Portanto, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito na 

CF/88, é a dignidade da pessoa humana. 64    

 

1.2  Liberdade e Autonomia da Vontade.       

 

    A ideia de liberdade e o conceito de autonomia para Kant estão 

inseparavelmente ligados, ensina que ao conceito de autonomia está ligado o 

princípio universal da moralidade, e que o princípio da moralidade está na base de 

todas as ações de seres racionais como a lei natural está na base de todos os 

fenômenos. 65  

Importante a referência a Jürgen Habermas, feita por Barroso, apontando: 

 

 ...a dignidade humana e os direitos do homem são intimamente 
relacionados, como as duas faces de uma mesma moeda; uma voltada para 
a filosofia, expressa os valores morais que singularizam todas as pessoas, 
fazendo-as merecedoras de igual respeito e consideração; a outra é voltada 
para o Direito, contemplando os direitos insculpidos na Constituição. Como 
assinalado por Habermas: uma fusão do conteúdo moral com o poder de 
coerção do Direito. 

66
 

 
 

Barroso explica que, no plano filosófico, o valor intrínseco constitui o 

elemento ontológico da dignidade inerente à pessoa humana, e que a distingue das 
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outras espécies, e que esse valor intrínseco significa o valor que é bom em si 

mesmo e que não tem preço, defendido por Kant. 67  

Acrescenta que a natureza humana possui, também, outras características 

que lhe são inerentes, como a inteligência, a sensibilidade e a capacidade de 

comunicação. Enfatiza que o homem pelo fato mesmo de ser dotado destas 

faculdades, deve ter um olhar de humildade e respeito pela natureza, e também 

pelos animais irracionais, pois eles têm uma característica própria de dignidade. Por 

esse conteúdo ontológico – conteúdo essencial – que é valor intrínseco da pessoa 

humana, é que a dignidade é um valor objetivo68, diz Barroso, 

 

Que não depende de qualquer evento ou experiência e que, portanto, não 
pode ser concedido ou perdido, mesmo diante do comportamento mais 
reprovável. Ela independe até mesmo da própria razão, estando presente 
em bebês recém-nascidos e em pessoas senis ou com qualquer grau de 
deficiência mental. 

69  
 

 

Entretanto, ressalta Barroso, que esta noção se afasta do pensamento 

kantiano, que alicerça a dignidade humana na razão. Na esfera jurídica, o valor 

intrínseco brota de um conjunto de direitos do homem70, como o direito à vida, à 

igualdade perante a lei e na lei, o direito à integridade física e psíquica, o direito à 

honra, à imagem, à privacidade, entre outros. E, num processo interpretativo, a 

dignidade humana como base e fundamento dos direitos do homem, vai auxiliar na 

definição do sentido da liberdade, da igualdade, do direito ao voto, nos casos 

concretos, e desses outros direitos, que possam acarretar tensões entre direitos e as 

metas coletivas, por exemplo. 71   
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Neste sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana traz em seu bojo 

o papel de funcionar como uma “fonte de direitos e deveres”, mesmo os direitos para 

aqueles que não estejam enumerados, mas que sejam reconhecidos nas 

sociedades democráticas. 72  

O pioneiro na afirmação sobre a qualidade da pessoa humana foi Kant, 

aponta Ingo Sarlet, explicando que a concepção Kantiana de dignidade vem da 

autonomia ética do ser humano, e considerando esta autonomia como fundamento 

da dignidade do homem, enfatizando que o ser humano não pode ser aviltado, nem 

tratado como objeto. (INGO, DPHEDF, 2008, P. 32) 

Como já aludido, Kant evidencia seu entendimento de que a autonomia da 

vontade é o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza 

racional.73 Uma faculdade de determinar a si mesmo e agir em conformidade com a 

representação de certas leis, e, por assim dizer, é um atributo apenas radicado nos 

seres dotados de razão. 74 

Segundo Kant, liberdade e igualdade se explicam reciprocamente, porque 

não se dissociam. Somente tem validade um conceito de liberdade que busque a 

igualdade de direitos.   

 

...somente faz sentido um conceito de liberdade que por princípio busque a 
igualdade de direitos e, por correspondência, busque também a noção de 
direito humano embutida na igualdade que contém, por princípio, a máxima 
liberdade para todos. ...em sentido estrito, a relação entre liberdade e 
igualdade não é a soma desta mais aquela - no que o mais representaria a 
necessidade de um acordo de equilíbrio entre ambas – mas sim, de 
liberdade como igualdade, ou, ainda, de igualdade na liberdade. 

75
  

 
 
Neste sentido, afirma Bielefeldt: 

 
No âmbito dos direitos humanos não pode haver liberdade sem igualdade, 
se assim não fosse, a liberdade seria apenas privilégio, não direito humano, 
E, da mesma forma, uma igualdade que não seja direcionada à liberdade 
não pode ser considerada princípio de direito humano, porque não 
prescinde do reconhecimento político e jurídico da autonomia responsável. 
76

 

                                                           
72

 Ibidem, p. 66. 
73

 KANT. Immanuel. “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”. Tradução de Paulo Quintela. 

Lisboa/Portugal: Edições 70 Ltda. Novembro de 2002, p. 84. 
74

 SARLET, Ingo. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. 4ª edição. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado Editora, p. 33 
75

 KANT, Immanuel apud BIELEFELDT, Heiner. Filosofia dos Direitos Humanos. Tradução de: 

Dankwart Bernsmüller. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2000, p. 114 (Focus 4).   
76

  Ibidem, p. 115. 



37 
 

 
 

Para Bielefeldt, a ideia de liberdade no âmbito dos direitos do homem, tem 

seu foco ético na ideia de inviolabilidade da dignidade humana. Seu entendimento 

de que a liberdade é o fundamento para a autonomia responsável do homem, e 

também, de sua relação como anseio político e jurídico por liberdade igual e 

solidária é, realmente, moderna e de acordo com a filosofia kantiana. 77 

Ademais, Bielefeldt, explica que a submissão e as tentativas de restrição ou 

repressão aos direitos liberdades que ainda vigoram em alguns países, multiplicam 

as situações de injustiça. Ele adverte que, na busca por equiparação de participação 

política nos postulados constitucionais democráticos é que se incorporou a ideia de 

direitos humanos por igual liberdade.78 

 Ingo Sarlet ao apontar a tendência que parece estar conduzindo a uma 

releitura da filosofia de Kant, cita a lição de Dieter Grimm: 

 

A dignidade, na condição de valor intrínseco do ser humano, gera para o 
indivíduo o direito de decidir de forma autônoma sobre seus projetos 
existenciais e felicidade e, mesmo onde esta autonomia lhe faltar ou não 
puder ser atualizada, ainda assim ser considerado e respeitado pela sua 
condição humana. 

79
 

 
 

Neste sentido, Pico della Mirandola aponta que a dignidade do homem 

decorre da sua capacidade criadora, de inovação e transformação da natureza, bem 

como de si mesmo, caminhando assim em direção ao seu aperfeiçoamento. 80  

Para Kant as únicas coisas que têm dignidade são a moralidade e a 

humanidade enquanto capaz de moralidade.  Afirmando, como já mencionado, que a 

autonomia é o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza 

racional. 81  
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E Barroso82 defende a autonomia como sendo o elemento ético da dignidade 

do homem, acrescentando que a autonomia é o fundamento do livre arbítrio do 

homem, que lhe oportuniza buscar, através de sua maneira própria, o ideal de viver 

bem e de usufruir de uma vida boa. Evoca Roberto Post, que diz: a ideia central é a 

de autodeterminação – uma pessoa autônoma define as regras que vão reger a sua 

vida. 83 

Enquanto para a moral de Kant a autonomia significa a vontade orientada 

pela lei moral (autonomia moral), ou seja, a autonomia da vontade que não sofre 

influências heterônomas e corresponde à ideia de liberdade, Barroso aponta que, no 

âmbito político e na vida social, a vontade de cada um é restringida pelo direito e 

pelos costumes e normas vigentes na sociedade. Desta forma, a autonomia pessoal 

ao contrário da autonomia moral, embora signifique liberdade, corresponde apenas 

ao seu núcleo essencial. Segundo Barroso, a liberdade tem um alcance mais amplo 

que pode ser limitado por forças externas legítimas, mas a autonomia é a parte da 

liberdade que não pode ser suprimida por interferências sociais ou estatais por 

abranger as decisões pessoais básicas, como religião, profissão, relacionamentos 

pessoais.  84  
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2. A CONTRIBUIÇÃO DE KANT, KELSEN E BOBBIO: O VALOR DA LIBERDADE 

 

      Kant, um dos mais importantes filósofos cuja obra permanece atual e os 

seus ensinamentos continuam como referência para estudo e reflexão, destacando a 

razão humana, a liberdade, a moralidade e a autonomia do homem. 

Conforme já referido, Kant ensina que à ideia da liberdade está 

inseparavelmente ligado ao conceito de autonomia, e ao conceito de autonomia está 

ligado o princípio universal da moralidade, e que o princípio da moralidade na ideia 

está na base de todas as ações de seres racionais como a lei natural está na base 

de todos os fenômenos. 85   

Kant ensina que a autonomia da vontade é o fundamento da dignidade da 

natureza humana e de toda a natureza racional.86 Para Kant, a liberdade e a 

igualdade estão interligadas, por isso se explicam reciprocamente. Só o homem, 

pela sua natureza, diante da realidade objetiva, possui uma faculdade chamada 

razão, que o distingue de todas, as outras coisas e até de si mesmo. Ele acentua 

que a razão humana está acima do entendimento, uma vez que, através da sua 

mais elevada função na distinção que estabelece diante da realidade, ao mesmo 

tempo em que marca os limites do próprio entendimento. Assinala ainda, que a 

razão exterioriza através das ideias, uma espontaneidade que ultrapassa aquilo que 

a sensibilidade pode fornecer ao entendimento. 87 

Diante da realidade dos problemas que afligem a humanidade, podemos 

considerar de suma importância o ensinamento de Kant ao afirmar que: 

 

Agimos de forma irracional não só quando não escolhemos os meios 
necessários para atingir os nossos fins, mas também quando adotamos fins 
contrários à razão. Na verdade, a razão prática é a fonte do princípio 
supremo da moralidade. Agir moralmente, isto é, segundo este princípio não 
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é proceder de acordo com constrangimentos impostos por uma autoridade 
exterior, nem movido por interesse pessoal, mas é agir conforme os 
padrões que nós mesmos, como agentes racionais estabelecemos 
livremente. 

88
 

 

Neste sentido, Kant ensina que todo ser racional, como fim em si mesmo, 

pode considerar-se em relação às leis a que possa estar submetido, ao mesmo 

tempo como legislador universal, porque a aptidão de suas máximas a constituir a 

legislação universal é que o distingue como fim em si mesmo. Mais adiante Kant 

acrescenta que a moralidade é a relação das ações com a autonomia da vontade, 

isto é, com a legislação universal, através das suas máximas, e acrescenta que:89 

 

 
A ação que possa concordar com a autonomia da vontade é permitida; a 
que com ela não concorde é proibida.  A vontade, cujas máximas 
concordem necessariamente com as leis da autonomia, é uma vontade 
santa, absolutamente boa. A dependência em que uma vontade não 
absolutamente boa se acha em face do princípio da autonomia (a 
necessidade moral) é obrigação. Esta não pode, portanto, referir-se a um 
ser santo. A necessidade objetiva de uma ação por obrigação chama-se 

dever. 90 
 

Importante referenciar o ensinamento de Kant ao afirmar que a ação 

moralmente boa é aquela praticada pelo reconhecimento do dever moral, justamente 

porque respeita um conjunto de regras de conduta que são regras morais. Só 

através da razão será possível encontrar o princípio supremo da moralidade, 

chamado imperativo categórico, e impele o homem a respeitar a sua própria 

liberdade e a dos outros. E Kant afirma que “é um imperativo porque nos surge 

como uma ordem e categórico porque se nos aplica incondicionalmente, pelo 

simples fato de termos uma vontade racional”. 91 

Kant reitera que a dignidade da humanidade consiste, precisamente, na 

capacidade de ser legislador universal, com a condição de estar ao mesmo tempo 

submetido às mesmas leis.92 Significa afirmar que liberdade é obedecer à lei. 

O homem é um ser livre, como já mencionado, na medida em que age 

segundo a razão universal e com ela se identifica, e ele deve desenvolver as suas 
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disposições para o bem, aponta Kant. Explica que na humanidade há muitos 

germes, cabendo ao homem o desenvolvimento em proporção adequada dessas 

disposições naturais, e promover o desenvolvimento da humanidade a partir dos 

seus germes e facultar ao homem a realização do seu destino. E enfatiza que o 

homem, diferente dos animais, tem o impositivo de se esforçar para atingir sua 

destinação, seu fim, e que para tal, precisa ter conhecimento da sua capacidade, do 

seu equipamento racional, ter um conceito sobre si mesmo.  Acrescenta que o 

homem não consegue sozinho alcançar essa destinação, precisando do concurso 

fraterno da família, da sociedade, do Estado, através da educação que lhe 

oportunize aprimorar suas disposições naturais. 93 

 

A Providência não as colocou nele prontas; são simples disposições, sem a 
marca distintiva da moral. Tornar-se melhor, educar-se e se se é mau, 
produzir em si a moralidade; eis o dever do homem. Desde que se reflita 
detidamente a respeito. [...]. A arte da educação ou pedagogia deve, 
portanto, ser raciocinada, se ela deve desenvolver a natureza humana de tal 
modo que esta possa conseguir o seu destino. 

94
 

 
 

Pode-se, portanto, afirmar que no conceito de homem está a raiz fértil para 

os caminhos seguros da educação do ser humano. Bresolin esclarece, dizendo que 

o conceito de homem é o seguinte: o homem é um ser que precisa ser educado para 

a construção do caráter moral, ou ainda, é um ser não perfeito, inacabado, 

necessitando, por isso, aprimorar-se, desenvolver suas disposições naturais como já 

referido. 95 

Bresolin enfatiza a valiosa contribuição de Kant, ele propõe a necessidade 

de pensar e refletir sobre a importância de cidadãos livres, autônomos, educados, 

civilizados e críticos na sociedade democrática de direito. É pelo uso correto da 

liberdade, da razão e da educação que se promove o melhoramento do Estado, e se 

pode implantar reformas necessárias para a evolução e melhoria do próprio 

homem.96 
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Importante o pensamento de Kant ao expressar que a educação é uma arte 

para ser aprimorada de geração em geração, para que a humanidade possa elevar-

se aos degraus mais altos da dignidade e do amor fraterno. Ele aponta:  

 

A Providência quis que o homem extraísse de si mesmo o bem e, por assim 
dizer, assim lhe falou: “Entra no mundo. Coloquei em ti toda espécie de 
disposições para o bem. Agora compete somente a ti desenvolvê-las e a tua 

felicidade ou a tua infelicidade depende de ti”. 97  
 
 

Kant considera que a arte da educação deve ser raciocinada para alcançar o 

seu objetivo, ou seja, desenvolver a natureza humana para que possa conseguir o 

seu destino. Pois, afirma que é necessário colocar a ciência em lugar do 

mecanicismo, no que diz respeito à arte da educação, configurando um esforço 

coerente, para que o progresso alcançado numa geração seja observado e 

garantido pelas novas gerações. Neste sentido Kant reitera um princípio da máxima 

importância: “deve-se educar as crianças não segundo o presente estado da espécie 

humana, mas segundo um estado melhor, possível no futuro, isto é, segundo a ideia 

de humanidade e da sua plena destinação”. 98 

Em relação a Kelsen, pode-se dizer que a obra desse filósofo austríaco é, 

também, considerada até hoje importante fonte de conhecimentos, uma referência 

obrigatória sempre atual, um defensor da liberdade e salvaguarda dos direitos 

sobretudo das minorias, alicerces da democracia. Kelsen pensa e considera a 

liberdade como o problema central da democracia.  Por essa razão evoca-se a sua 

contribuição, quando ele afirma que se a democracia, enquanto significa liberdade e 

liberdade significa tolerância, constitui-se numa forma de governo justa, e define a 

democracia como um método de criação da ordem social. Considera-se, também, a 

sua abordagem aos fundamentos dos direitos do homem, como já referido, e 

verifica-se que o importante para Kelsen é o valor da liberdade, e não o de 

igualdade, que determina em primeiro lugar a ideia de democracia. Explica que 

igualdade é um conceito formal e secundário. E que a luta pela democracia expressa 

também, a luta pela liberdade política, significa dizer a luta pela participação do povo 

nas funções legislativa e executiva, diz Kelsen e recomenda: quando qualquer 
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tentativa de justificar a democracia parece irremediavelmente comprometida, deve-

se intervir em sua defesa.  99  

 Kelsen realça, ainda, que a característica essencial da democracia, está na 

criação e aplicação das normas gerais e individuais da ordem social que constitui a 

comunidade, isto é, na participação no governo. Ou seja, a participação dos 

governados no governo, o princípio da liberdade no sentido de autodeterminação 

política, significam a essência da democracia. Embora o conceito de democracia 

atual já não seja idêntico ao conceito original da Antiguidade, em virtude da adesão 

ao liberalismo político, que tende a fazer algumas restrições ao poder governamental 

no interesse da liberdade individual, e afirmando que sob essa influência, a garantia 

de certas liberdades intelectuais, como a liberdade de consciência, foi incluída no 

conceito de democracia. 100 

Ademais, Kelsen pontua que a democracia julga da mesma forma a vontade 

política de cada cidadão, da mesma forma que respeita igualmente o credo político 

de cada um. Por essa razão a democracia oportuniza a cada convicção política a 

igual possibilidade de exprimir-se e buscar conquistar o ânimo dos homens através 

da livre concorrência. 101 

Essa é, pois, a razão do procedimento dialético utilizado nas assembleias 

populares e, também, nos parlamentos para a criação das normas, através de 

discursos e réplicas, que foi institucionalizado como democrático, segundo Kelsen.  

Ensina que o domínio da maioria característico da democracia, não se confunde 

com nenhum tipo de domínio, não apenas pela sua essência pressupor por definição 

uma oposição chamada minoria, mas pelo fato de reconhecer politicamente essa 

oposição e, além disso, protegê-la com os direitos e liberdades fundamentais. 

Postula, ainda, que:  

 
Quanto mais forte for essa minoria, mais a política da democracia se tornará 
uma política de compromissos, assim como nada caracteriza melhor a 
filosofia relativista do que a sua tendência à conciliação entre dois pontos de 
vista opostos que tal filosofia não pode aceitar inteiramente e sem reservas 
nem negar de modo absoluto. 

102
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Em suma, na obra de Kelsen é importante a visão normativa do 

ordenamento jurídico. Para Reale, Kelsen contribuiu, no seu entender, para a visão 

do ordenamento jurídico como um escalonamento normativo, válido per si, e não 

como criação do poder estatal. 103  

O problema mais crucial de nosso tempo em relação aos direitos do homem, 

segundo Bobbio, vai além da sua fundamentação, porque se constitui, também, num 

problema jurídico e político. Bobbio proclama que, mais importante do que saber sua 

natureza ou fundamento, é o impositivo de protegê-los, de saber qual o modo mais 

eficaz de garanti-los, para impedir que continuem sendo violados. (BOBBIO, AED, 

1992, p.25). 

Por essa razão, na base do pensamento de Bobbio sobre os direitos do 

homem, é necessário fazer a distinção no caminho entre a teoria e a prática, porque 

ambas trilham caminhos diversos e em velocidades diferentes. Os direitos do 

homem é um assunto que tem sido abordado em todos os tempos e lugares. 

Cidadãos comuns e estudiosos de todos os níveis têm demonstrado maior ênfase 

nessa abordagem do que anteriormente, expressando maior interesse e empenho 

para que esses direitos sejam reconhecidos e protegidos de forma efetiva, na 

tentativa de transformar aspirações em realidade, e exigências em direitos reais. 104 

Bobbio enfatiza que o desenvolvimento nesses dois planos: teórico e prático 

dos direitos do homem, de forma distinta, ocorreram a partir do pós-guerra, em duas 

direções: da sua universalização e da sua multiplicação. Considera a 

universalização dos direitos do homem como o ponto de partida das transformações 

do direito das gentes em direitos também dos indivíduos, os quais adquirindo pelo 

menos potencialmente o direito de questionarem o seu próprio Estado, vão se 

transformando, de cidadãos de um Estado particular, em cidadãos do mundo. 105  

  Sobre esse processo, cada vez mais acelerado, da multiplicação dos 

direitos do homem, Bobbio elucida que foi a partir dele que se projetaram as 

considerações sobre as relações entre direitos do homem e da sociedade, e o 

nascimento de novos direitos e mudança social, e que suscitaram uma reflexão mais 
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ampla sobre o direito como fenômeno social.  Bobbio insiste em dizer que o melhor 

modo de mostrar o nexo entre essa mudança entre teoria e prática dos direitos do 

homem, de um lado, e mudança social, de outro lado, é a própria característica da 

proliferação dos direitos do homem no momento atual de desenvolvimento, 

contribuindo para trazer à luz os aspectos mais essenciais para a compreensão de 

filósofos, sociólogos e estudiosos. 106   

Miguel Reale afirma ainda, que a maior aspiração de Bobbio, na sua 

profícua trajetória foi, sem dúvida, a persistente indagação sobre a essência da 

democracia, que, como já referido, uns fundam na liberdade, e outros na igualdade. 

107  

Segundo Bobbio, é inegável que a afirmação dos direitos do homem, e 

sobretudo, os direitos liberdades, constitui-se em um dos pontos relevantes do 

pensamento político universal, do qual não se poderá esquecer ou voltar atrás. 

(BOBBIO, AED, 1992, p.100). 

Embora se reconhecendo como um positivista no sentido jurídico e não no 

sentido filosófico, Bobbio ressalta a utilidade do neopositivismo, porque trouxe 

instrumentos linguísticos à análise do direito, que se tornaram relevantes para a 

hermenêutica jurídica. (REALE, LNB, p. 133). 

Ademais, Bobbio dá realce para a importância na teoria de Kelsen, 

afirmando que ela está na visão do ordenamento jurídico como um escalonamento 

normativo, válido de per si, e não como criação do poder estatal. Significa que a 

contribuição de Kelsen estaria na demonstração de que para o direito o essencial é 

a sua dimensão normativa, parecendo-lhe secundário o fato de ser está apresentada 

de maneira formalista, sob a influência de Kant. 108  

Miguel Reale enfatiza o mesmo equilíbrio apresentado por Kelsen na sua 

obra Teoria Pura do Direito, salientando que a contribuição maior de Kelsen na 

demonstração de que no direito essencial é a sua dimensão normativa, parecendo-

lhe secundário a apresentação formalista, influenciado por Kant. 109  
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Como já referido, sempre questionando sobre a essência da democracia, 

que para uns se funda na liberdade e para outros na igualdade, Bobbio defende que 

liberdade e igualdade são valores necessariamente complementares, que o 

influenciaram a optar pelo socialismo liberal, explicando que liberalismo e socialismo 

não são ideias ou ideais contrapostos, mas que devem, ao contrário, se conciliar 

entre si, na medida em que as variáveis situações históricas e sociais o permitam. 110   

 Miguel Reale.111 enaltece a crítica histórica feita por Bobbio e a sua 

capacidade de perceber aspectos significativos e fecundos nas obras filosóficas e 

científicas, sempre em sintonia com as necessidades individuais e coletivas.  

 

2.1 A Liberdade e a Igualdade no Regime Democrático. 

 

Para Kelsen a democracia tem sua característica fundamental nos princípios 

da liberdade e da igualdade e que é um processo que comporta variações entre um 

máximo e um mínimo de liberdade.  Portanto, para ele o problema da liberdade é o 

problema central da democracia. 112  

Somente uma ideia conduz, pelo trilho da razão, ao princípio majoritário 

esposado por Kelsen:  

 

A ideia de que, se nem todos os indivíduos são livres, pelo menos o seu 
maior número o é, o que vale dizer que há necessidade de uma ordem 
social que contrarie o menor número deles. E, afirma que o que se pretende 
é assegurar a liberdade de um maior número possível de indivíduos, e não 

apenas porque uma pessoa vale mais que a outra. 113 
 

O real sentido do princípio da maioria de Kelsen é caracterizado pela força 

da integração social, e pressupõe a existência de uma minoria. E que suscita a 

possibilidade e a necessidade de proteção a essa minoria contra a maioria. E, 

portanto, essa proteção da minoria é a função essencial dos direitos do homem 

positivados e garantidos na nossa CF/88 e em várias constituições democráticas. 

Por essa razão, reserva-se à democracia o fiel da balança do equilíbrio, ajustando e 
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harmonizando as forças sociais, tornando-se a expressão verdadeira de cada 

indivíduo e da sociedade onde está inserido. 114 

 Por essa razão Kelsen afirma que democracia é discussão, diálogo 

construtivo com o povo, e, por isso mesmo, o conteúdo da ordem jurídica pode ser o 

resultado de uma conciliação. E, nesse caminho para assegurar a paz, a democracia 

é o regime de governo que é almejado por todos, pelo caráter „não agressivo‟ e 

„amante da paz‟, diz Kelsen. 115 

 
 A liberdade religiosa, a liberdade de opinião e a liberdade de imprensa 
pertencem à essência da democracia; a ela pertence, acima de tudo, a 
liberdade da ciência, baseada na crença na possibilidade de conhecimento 
objetivo. [...] A ideia de liberdade, que se encontra na base do liberalismo 
político, não implica apenas o postulado de que o comportamento externo 
do indivíduo em relação aos outros indivíduos esteja submetido - até o 
ponto em que isso é possível – à sua própria vontade e, caso submetido à 
vontade do Estado, só pode tratar-se de uma vontade de cujo 
estabelecimento sua própria vontade participe, mas também implica no 
postulado de que o seu pensamento só estará submetido à sua própria 
razão e não a uma autoridade transcendental existente ou supostamente 
existente, além da sua razão. 

116
  

 

 
O que significa dizer que o liberalismo inerente à democracia moderna além 

de ser autonomia política do indivíduo, é também, autonomia intelectual, autonomia 

da razão, que é a essência mesma do racionalismo, Kelsen. (KELSEN, AD, 1993, 

p.184). 

Mais adiante, Kelsen adverte que o problema da democracia não é o 

problema do governo mais eficiente; outros governos podem ser mais eficientes. É o 

problema de um governo que garanta a máxima liberdade individual possível.  

Kelsen afirma que não obstante os desacertos, guerras de conquistas empreendidas 

por nações democráticas, a democracia direciona-se para um ideal pacifista. Explica 

uma tendência em justificar a política externa mediante uma ideologia racionalista e 

pacifista. 117  

Bobbio igualmente preocupado com o respeito às normas e às instituições 

democráticas, aponta esta iniciativa como o fator mais importante e decisivo para a 

renovação e o progresso da sociedade, considerando a democracia como o método 
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de governo, um conjunto de regras de procedimento para a formação das decisões 

coletivas, que prevê a participação de todos os cidadãos. 118 

Como já referido, para Bobbio, é inegável que a afirmação dos direitos do 

homem e, sobretudo, os direitos liberdades, constitui-se em um dos pontos 

relevantes do pensamento político universal, do qual não se poderá esquecer ou 

voltar atrás. (BOBBIO, AED, 1992, p.100). 

Neste sentido, Bobbio tem razão ao afirmar que, apesar da contribuição 

iluminada de filósofos, pensadores, estudiosos, juristas, cidadãos e políticos probos, 

precisamos de um longo tempo de empenho vigoroso para superar os velhos 

obstáculos, que ainda nos remetem a guerras fratricidas e miséria, mostrando-nos 

seguidamente, quadros de fome, tragédia, desventuras e dores entre as pessoas no 

mundo. E, apesar de todas as adversidades, Bobbio sugere a ideia de renascimento 

dos valores imperecíveis para contribuir de forma positiva para o destino do homem 

no planeta.119 Significa que a imensa e infinita estrada através da qual a humanidade 

construirá seu porvir, sob o alicerce do bom-senso, das qualidades morais e 

intelectuais de todos para investir numa cultura de paz, de fraternidade, progresso e 

respeito mútuos, liberdade e igualdade, dependerá do esforço de cada um e de 

todos, sob a égide do amor, do reconhecimento e do respeito. 

Nessa linha de pensamento que atravessa os tempos, valorizando as 

liberdades, a Ministra Carmem Lúcia, Presidente da Corte Suprema do Brasil, por 

ocasião da abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, no dia 1º de 

fevereiro de 2018, colocou em evidência o impositivo do respeito às ordens legais, 

salientando que: a civilização constrói-se sempre com respeito às pessoas que 

pensam igual ou diferente, que sejam iguais em sua humanidade e diferentes em 

suas individualidades. Enfim, a civilização constrói-se com as leis vigentes que 

asseguram a liberdade e a igualdade. 120   
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2.2  A Proteção e a Garantia dos Direitos do Homem – o problema mais 

sério segundo Bobbio. 

 

 Bobbio elege como o mais sério e mais grave problema do nosso tempo, 

com relação aos direitos do homem, o da proteção a esses direitos já alcançados, 

conforme declarou no Simpósio promovido pelo Instituto Internacional de 

Philosophie, sobre os “Fundamentos dos Direitos do Homem”. Pela repercussão e 

importância desta colocação, repetiu-a como introdução quase obrigatória em outro 

simpósio promovido pelo Comitê Consultivo Italiano para os Direitos do Homem. 121 

 Bobbio explica que a exigência do respeito aos direitos do homem e às suas 

liberdades fundamentais, têm seu fulcro na convicção consagrada, universalmente, 

de que elas estão fundamentadas, no entanto, são as garantias que constituem o 

problema mais urgente. E acrescenta que em relação ao fundamento dos direitos do 

homem, a solução desponta no consenso geral sobre sua validade e 

reconhecimento, protagonizado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. 

122  

Bobbio apresenta três modos de fundamentação dos valores, a saber, um 

primeiro modo consubstanciando uma garantia de validade universal, condicionada 

à existência da natureza humana, constante e imutável, com a possibilidade de 

conhecê-la em sua essência. O segundo modo, um apelo à evidência, cujo conceito 

tem suas nuances ao longo da história, o que era considerado evidente por alguns, 

num determinado momento, talvez já não seja considerado hoje. E explica, por 

exemplo: 

...durante séculos a tortura foi aceita e defendida como um procedimento 
judiciário normal. Desde que os homens começaram a refletir sobre a 
justificação do uso da violência, foi sempre evidente que „vim vi repellere 
licet‟; atualmente, ao contrário, difundem-se cada vez mais teorias da não 
violência, que se fundam precisamente na recusa desse conceito. 

123  
 
 

E um terceiro modo consiste em mostrar que os valores são apoiados no 

consenso, quer dizer que: 
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 Quanto mais ampla a aceitação de um valor mais fundado ele é. Com o 
argumento do consenso, substitui-se pela prova da intersubjetividade a 
prova da objetividade, considerada impossível ou extremamente incerta. É 
um fundamento histórico, e, como tal, não absoluto: mas esse fundamento 
histórico do consenso 

124
 é o único que pode ser factualmente comprovado. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem pode ser acolhida como a 
maior prova histórica até hoje dada do consensus omnium gentium sobre 
um determinado sistema de valores. 

125
  

.  

Para os jusnaturalistas seria necessário comprovar esse consenso sobre o 

sistema de valores, sacramentado pela Declaração dos Direitos do Homem. Havia, 

então, a necessidade de um documento para comprovar o consenso geral como 

fundamento do direito. Esse documento foi aprovado por 48 Estados, na Assembleia 

Geral das Nações Unidas, no dia 10 de dezembro de 1948, ampliando o espectro da 

comunidade internacional, abrigando não só Estados, mas indivíduos livres e iguais.  

A partir de então, a maioria das comunidades, através de seus governos, de forma 

livre e expressa, passou a aceitar um sistema de princípios fundamentais norteando 

a conduta humana. De forma pioneira um sistema de valores universais para a 

humanidade, implantado como algo subjetivamente aceito pelas comunidades 

existentes e por todos os homens. 126  

Bobbio explica que a afirmação dos direitos do homem, com o tempo, ao 

passar da teoria para a prática, do direito pensado para o direito positivado, foi 

ganhando em concretude, mas perdendo em universalidade, ou seja, os direitos 

positivados valem apenas nas constituições que os reconhecem. Em 1948, “a 

afirmação dos direitos é, ao mesmo tempo universal e positiva: „universal‟ porque os 

destinatários são todos os homens; „positiva‟ no sentido de que os direitos do 

homem deverão ser, além de proclamados e reconhecidos, efetivamente protegidos 

até mesmo contra o próprio Estado que os tenha violado”. E acrescenta: 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem contém em germe a síntese 
de um movimento dialético, que começa pela universalidade abstrata dos 
direitos naturais, transfigura-se na particularidade concreta dos direitos 
positivos, e termina na universalidade não mais abstrata, mas também ela 
concreta, dos direitos positivos universais,  

127
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O que significa dizer que ela é apenas um  feliz início de um longo processo, 

cuja construção é feita dia a dia e cuja realização  final ainda não somos capazes de 

vislumbrar,  porque transita além de um sistema doutrinário e aquém de um sistema 

de normas jurídicas, ensina Bobbio. Entretanto, é preciso entender que junto com o 

desenvolvimento da civilização e enquanto direitos históricos eles são direitos 

mutáveis, suscetíveis de transformação e de ampliação. Portanto, a efetivação da 

proteção a esses direitos já alcançados, depende do nível de desenvolvimento e do 

progresso moral da civilização humana. Em outras palavras, depende da educação 

para o amadurecimento e aperfeiçoamento da democracia. 128  

Ademais, é importante salientar o espírito humanitário do constituinte 

brasileiro que previu instrumentos de preservação dos valores e ideais, formando no 

Art. 60 § 4º da CF/88 um núcleo de proteção inviolável, cláusulas pétreas: Art. 60. A 

Constituição poderá ser emendada mediante proposta: § 4º Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV - os direitos e garantias 

individuais. 129 

Segundo Bobbio, para a efetiva proteção dos direitos do homem existem 

duas ordens de dificuldades a enfrentar: a de natureza jurídico-política e outro 

substancial, inerente ao conteúdo dos direitos do homem. No primeiro caso, 

depende da natureza mesma da comunidade internacional, do tipo de relações entre 

os Estados e entre cada um deles e a comunidade internacional como um todo, diz 

Bobbio. E, no segundo caso, a tutela dos direitos do homem se defronta com a 

dificuldade inerente ao próprio conteúdo desses direitos. Se por um lado o consenso 

geral passa a ideia de que eles tenham um valor absoluto, de outro lado, o termo 

genérico direitos do homem infere uma categoria homogênea. Entretanto, os direitos 

do homem não são absolutos e, também, não formam uma categoria homogênea, 

afirma Bobbio, e explica que: 

 

 Entendo por valor absoluto o estatuto que cabe a pouquíssimos direitos do 
homem, válidos em todas as situações e para todos os homens sem 
distinção. Trata-se de um estatuto privilegiado, que depende de uma 
situação que se verifica muito raramente; é a situação na qual existem 
direitos fundamentais que não estão em concorrência com outros direitos 
igualmente fundamentais. (...) não se pode instituir um direito e favor de 
uma categoria de pessoas sem suprimir um direito de outras categorias de 
pessoas. O direito a não ser escravizado implica a eliminação do direito de 
possuir escravos, assim como o direito de não ser torturado implica a 
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eliminação do direito de torturar. Esses dois direitos podem ser 
considerados absolutos, já que a ação que é considerada ilícita em 
consequência de sua instituição e proteção é universalmente condenada. 

(...) 130
  

 
 
 

Por outro lado, na maioria dos casos, Bobbio explica tratar-se de direitos não 

absolutos, mas relativos, como por exemplo, quando dois direitos igualmente 

fundamentais se enfrentam, e, ao proteger-se um deles, tornamos o outro 

inoperante: no direito à liberdade de expressão, por um lado, e no direito de não ser 

enganado, injuriado, difamado, vilipendiado, por outro. Porque há um limite 

insuperável na tutela de um direito igualmente fundamental, mas concorrente. 131 

Ademais, para Bobbio liberdades são os direitos que são garantidos quando 

o Estado não intervém, e os poderes são os direitos que exigem uma intervenção do 

Estado para sua efetivação. Por essa razão, explica que liberdade e poderes, com 

frequência, não são complementares, mas incompatíveis. (BOBBIO, AED, 1992, 

p.43). 

Bobbio elucida, ao afirmar que a sociedade histórica em que vivemos e nos 

movimentamos, é cada vez maior no que tange à eficiência, uma sociedade em que 

a cada dia adquirimos uma fatia de poder em troca de uma falta de liberdade. 

Bobbio explica que os países em desenvolvimento se encontram diante de 

condições econômicas desfavoráveis que impossibilita a efetiva proteção da maioria 

dos direitos sociais. (BOBBIO, AED, 1992, p.44, 45). 

 Ademais, Bobbio fazendo brilhar seu otimismo, e alertando para os 

problemas enfrentados por países em desenvolvimento, coloca em primeiro lugar, 

juntamente com os movimentos ecológicos e pacifistas, o interesse crescente de 

movimentos, partidos e governos pela afirmação, reconhecimento e proteção dos 

direitos do homem. Acrescenta que todo o esforço para que o bem prevaleça no 

mundo, surge da consciência dos homens, rejeitando os males que nos infelicitam e 

que lhes causam sofrimento.  (BOBBIO, AED, 1992, p.55). 

Certa vez, indagado sobre as características dos tempos atuais, que causam 

crescentes preocupações com o futuro da humanidade, a saber: o aumento da 

população, o aumento à agressão e destruição ambiental, o aumento rápido e 
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descontrolado da ameaça das armas, se diante de todas essas causas que infelicita  

o homem na Terra, ele vislumbrava um viés positivo.  Bobbio, assim respondeu: 

 

Sim, vejo pelo menos um desses sinais: a crescente importância atribuída, 
nos debates internacionais, entre homens de cultura e políticos, em 
seminários de estudo e em conferências governamentais, ao problema do 
reconhecimento dos direitos do homem. [...] É um problema que envolve 
todos os povos. [...] E mesmo quando o decurso histórico da humanidade 
parece ameaçado de morte, há zonas de luz que até o mais convicto dos 
pessimistas não pode ignorar: a abolição da escravidão, a supressão em 
muitos países dos suplícios que outrora acompanhavam a pena de morte e 
da própria pena de morte. 

132  
 
 

Explica que é nessa zona de luz que ele deposita sua esperança, ao lado 

dos movimentos ecológicos e pacifistas, e coloca o seu interesse de movimentos, 

partidos e governos pela afirmação, reconhecimento e proteção dos direitos do 

homem. 

Ao se referir sobre o dia mundial dos direitos humanos, comemorado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

no dia 10 de dezembro de 2018, a Ministra Rosa Weber,133 na condição de 

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, afirmou que: há exatos 70  anos, 

precisamente em 10 de dezembro de 1948, a 3ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, reunida extraordinariamente, em Paris, na França, promulgou a Declaração 

Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que o Brasil subscreveu, a proclamar, na 

sua Constituição, já em seu preâmbulo, que o reconhecimento da dignidade inerente 

a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e, constitui o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.134 E ressalta que os 70 

anos da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada na IX 

Conferência Internacional Americana em Bogotá, em abril de 1948, como um marco 

para a consagração em nível global, dos direitos do homem no âmbito  das Nações 

Unidas. Neste documento proclamou-se: 
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Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, 
sem distinção de raça, língua, crença, origem nacional, orientação sexual, 
identidade de gênero ou qualquer outra condição”, porque nunca nos 
esqueçamos, os direitos fundamentais da pessoa humana, além de 

universais, são essencialmente inexauríveis.
135 

 

 

Importante, também, evocar o preâmbulo da Carta das Nações Unidas, 

assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, após o término da Conferência 

das Nações Unidas sobre Organização Internacional, entrando em vigor a 24 de 

outubro daquele mesmo ano, cujo teor exalta a preocupação de preservar as 

gerações futuras dos flagelos e dos sofrimentos causados pela guerra, ressaltando 

os direitos do homem, sua dignidade e valor, sua igualdade de direito em todos os 

cantos do mundo. 136  
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3 AS IDEIAS FUNDAMENTAIS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.  

 

Ao longo da história da humanidade, a democracia vem se consolidando 

como o mais nobre ideal dos povos, porque mostra uma maneira de perceber e 

sentir a realidade da vida em todos os seus segmentos. Não obstante a grandeza 

intrínseca da democracia, que remonta à Grécia Antiga, a humanidade está longe de 

alcançar o pleno grau de eficácia em seu exercício. 137 

            Importante mencionar que, pelo fato de acompanhar o aperfeiçoamento 

humano, a democracia pressupõe uma concepção de vida, de princípios e de 

valores, que por sua vez requer e envolve outro processo – o da educação, porque 

só esta pode oferecer conhecimento, construir abordagens cognitivas, ensinar a 

pensar, trabalhar a reflexão diante da realidade de cada momento na vida, 

disciplinar os sentimentos e as emoções para as grandes realizações de cada 

cidadão,  consequentemente, melhorar o padrão de vida.138  

Kelsen, ardoroso defensor da democracia, como já referido, aponta que a 

característica essencial da democracia está na participação no governo, na criação e 

aplicação das normas gerais e individuais de ordem social que constituem a 

comunidade. Kelsen reitera que a democracia é o regime de governo que precisa 

garantir a máxima liberdade individual possível, onde o indivíduo submetido à ordem 

social participe com força atuante no processo da sua criação, e, também na sua 

própria realização. 139 Portanto, para Kelsen: 

 

A democracia é essencialmente um governo do povo. O elemento 
processual fica em primeiro plano e o elemento liberal – enquanto conteúdo 

                                                           
137

 SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha Constituições do Brasil. Porto Alegre: Editora Sagra Luzzatto, 

2002, p. 85 e 86. Referida in Monografia de Especialização e Teoria Geral do Estado/UFRGS/2002, 
TORRESCASANA, Marielena.p. 20.  
138

 COUTO, Miguel,.apud CAMARGO, Pedro de. O Mestre na Educação. Rio de Janeiro:1976, p. 

27.Referida em Monografia de Especialização e Teoria Geral do Estado/UFRGS/2002, 
TORRESCASANA, Marielena.p. 21.   
139

 KELSEN, Hans. A Democracia. São Paulo: Martins fontes. 1993,  p.142; 191.  



56 
 

específico da ordem social- tem importância secundária. Até mesmo a 
democracia liberal é, em primeiro lugar, um processo específico. 

140
 

 

Sem dúvida, a distância existente entre um modelo ideal de democracia e o 

modelo real que vivenciamos hoje, é a principal causa da grave crise de 

representatividade e de descrença do povo naqueles que elegeram através do voto 

popular.  

Ante a presença da arrogante animosidade partidária e negacionismo que 

infesta o mundo, e ante o problema arraigado de direita e de esquerda, conforme 

anterior referência ao pensamento de Kelsen,141Impõe-se uma transformação na 

conduta dos governantes que esteja imbuída de racionalidade e ética, para fazer 

vicejar os nobres ideais da democracia.  Kelsen aponta dois postulados de nossa 

razão prática que exigem a satisfação de dois instintos do ser social:  

  

a reação contra a coerção resultante do estado de sociedade, o protesto 
contra a vontade alheia diante da qual é preciso inclinar-se, o protesto 
contra o tormento da heteronomia. É a própria natureza que, exigindo 
liberdade, se rebela contra a sociedade. O peso da vontade alheia, imposto 
pela vida em sociedade, parece tanto mais opressivo quanto mais 
diretamente se exprime no homem o sentimento primitivo do próprio valor, 
quanto mais elementar frente ao mandante, ao que comanda, é o tipo de 
vida de quem é obrigado a obedecer: Ele é homem como eu, somos iguais, 
então que direito o tem de mandar em mim? Assim, a ideia absolutamente 
negativa e com profundas raízes anti-heróicas de igualdade trabalha em 
favor de uma exigência igualmente negativa de liberdade. 

142
 

 
 

Neste sentido Kelsen esclarece que  

 

A partir dessa negação de vínculo social em geral e, portanto, do estado em 
particular, conduz ao reconhecimento de uma forma especial desse vínculo, 
a democracia, que ao contrário da autocracia, representa todas as formas 
do estado, aliás, da sociedade em geral”. E enfatiza que, a liberdade e a 
igualdade são as ideias fundamentais da democracia e os dois instintos 
primitivos do homem enquanto ser social. O desejo de liberdade e o 
sentimento de igualdade estão na sua base, sendo, portanto, a sua própria 
natureza que, em busca de liberdade, se rebela contra a sociedade. 
(KELSEN, AD, 1993, p. 29, 167). 
 
 

Mais adiante, Kelsen ao reconhecer que mesmo a liberdade e a igualdade 

pareçam impraticáveis ao mesmo tempo, elas se complementam na ideia de 
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democracia. E evoca a lucidez de Cícero,143 expressando essa combinação: a 

liberdade só tem sua sede em um estado onde o supremo poder pertence ao povo, 

e não pode existir nada mais doce do que essa liberdade, que não será 

absolutamente liberdade se não for igual para todos. Por essa razão, Kelsen diz que: 

 

 O símbolo da liberdade deve expressar um novo significado, e aponta que 
não mais deve expressar a negação da ordem social, um estado da 
natureza caracterizado pela ausência de um tipo de governo, mas deve 
assumir o significado de um método determinado de instituir a ordem social, 
de um tipo determinado de governo. 

144
 

 
 

  Só assim, uma ordem normativa que regule a conduta dos homens deve 

ser válida para significar a liberdade sob uma ordem social, sob uma lei estabelecida 

com a participação consciente e livre dos cidadãos. Esse é o caminho que a 

democracia aponta para o homem, o agir responsável pautado pela ética e pela 

moralidade, que aponta a ideia de liberdade como o critério determinante do 

antagonismo entre democracia e autocracia. 145  

Neste sentido, para Kelsen uma das principais exigências da própria 

democracia é a educação para a democracia. Enfatiza que,  

 

Embora toda educação - em sua essência mais íntima- seja considerada, 
em sentido autocrático-autoritário, uma relação entre professor e aluno 
direção espiritual de um lado e adesão espiritual do outro, o problema da 
democracia, na prática da vida social, passa a ser um problema de 
educação no mais alto estilo. 

146
 

 
 

No mesmo sentido, Bobbio enfatiza que a democracia traz em seu bojo as 

técnicas de convivência destinadas a resolver os conflitos sociais, sem o uso da 

violência.  Portanto, somente onde há o respeito a essas regras democráticas, que 

originará o real estado democrático de direito: o adversário não é mais um inimigo 

(que deve ser destruído), mas opositor que amanhã poderá ocupar o nosso lugar. 147   
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Para Bobbio a democracia requer o papel fundamental da educação no 

exercício constante de cada cidadão para aperfeiçoar-se e promover a convivência 

harmoniosa dos homens na sociedade. 148  

 

3.1  Conceito e Valores da Democracia.  

  

 Kelsen ensina que a moderna democracia tem suas bases nos partidos 

políticos, cuja importância será relativa à aplicação encontrada pelo princípio 

democrático. Resulta daí a tendência de uma base constitucional aos partidos 

políticos, a dar-lhes um estatuto jurídico que corresponda ao papel que exercem o 

de órgãos de formação da vontade do estado. Enfatiza que: 

 

A democracia só poderá existir se os indivíduos se agrupam segundo suas 
afinidades políticas com o fim de dirigir a vontade geral para os seus fins 
políticos, de tal forma que, entre o indivíduo e o estado, se insiram aquelas 
formações coletivas que, como partidos políticos, sintetizam as vontades 
iguais de cada um dos indivíduos

149
.  

 

 
Neste sentido, Kelsen, como já referido, reitera que a essência da 

democracia está na participação dos governados no governo, o princípio de 

liberdade no sentido de autodeterminação política, e foi com essa significação que o 

termo foi adotado pela teoria política da civilização ocidental. Evidente, pois, que 

tanto na Antiguidade quanto em nossos dias, o governo do povo é desejado pelo 

fato de ser para o povo, um governo que atua no interesse do povo. Entretanto, diz 

ele, um governo pode autoconsiderar-se um governo para o povo e, na verdade, é o 

que se dá com todos os governos, mesmo que não seja, absolutamente, um 

governo do povo. 150
  

Mais adiante, Kelsen explica que: 
 

Se um governo é para o povo, isto é, se age em seu interesse, concretiza a 

vontade popular, consequentemente é também um governo do povo. Pois 
seu interesse é o que todos desejam, e, se um governo atende o interesse 
popular, é a vontade do povo, e, portanto, o próprio povo, que governa, 
mesmo que esse governo não tenha sido eleito pelo povo pelo voto em 
sufrágio universal, igualitário, livre e secreto, que simplesmente não tenha 
sido eleito, ou, ainda, que o tenha sido com base em um sistema eleitoral 
que não permita a todos a livre expressão de sua vontade política. (...) Deve 
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pois, ser considerada uma verdadeira democracia, o povo pode ser 
representado por uma elite, uma vanguarda ou mesmo por um líder 
carismático. Basta apenas desviar, na definição de democracia, a ênfase de 

“governo do povo” para “governo para o povo” 
151.  

 

 
Ademais, é importante lembrar o que Kelsen aponta como a característica 

essencial da democracia: a participação no governo na criação das normas gerais e 

individuais da ordem social que constitui a sociedade. 152 

Além de ressaltar que: 

 

[...] os partidos políticos são um dos elementos mais importantes da 
democracia real, que agrupam os homens de ideias semelhantes, para lhes 
garantir influência efetiva sobre a gestão dos negócios públicos. Explicando 
que na maioria das vezes, esses agrupamentos possuem caráter amorfo, 
entretanto os impulsos provenientes dos partidos políticos são como 
numerosas fontes subterrâneas que alimentam um rio que só sai à 
superfície na assembleia popular ou no parlamento, para depois correr em 
leito único do lado de cá. 

153
 

 

 
Segundo Bobbio, pode-se dizer que a democracia - como forma de governo 

– é antiga, e o liberalismo como chave de interpretação da história - é moderno. No 

seu entendimento, democracia e liberalismo constituem tema clássico sempre atual, 

e aponta o problema que considera intimamente vinculado ao problema do 

desenvolvimento da democracia é o problema da paz. Que significa uma paz ao 

mesmo tempo estável e baseada no livre consentimento, isto é, a submissão de 

todos os estados a uma ordem democrática. Explica que o sistema ideal de uma paz 

estável pode ser expresso como uma fórmula sintética: uma ordem democrática de 

estados democráticos. Como fórmulas ideais, pertence não à esfera do ser, mas à 

esfera do dever ser. 154    

Mais adiante, Bobbio elucida que o pensamento político grego legou ao 

mundo uma tipologia de formas de governo, sendo a democracia uma delas, 

definida como governo dos muitos, da maioria, dos pobres. 155 Isto é, democracia 
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como governo do povo, em contraposição ao governo de um, monarquia, ou de 

poucos, oligarquia. 156  

Embora o transcurso do tempo e as diversas discussões sobre a democracia 

dos antigos em relação à democracia dos modernos, os valores da democracia não 

se alteraram, sobrepondo-se o ideal democrático governo do povo sobre o governo 

de um ou de poucos. Entretanto, ressalta Bobbio, o que se pode considerar 

modificado nessa passagem da democracia antiga para a democracia moderna, não 

é o titular do poder político – o povo – isto é, o conjunto de cidadãos a quem cabe 

em última instância o direito às decisões coletivas, mas repousa no modo de exercer 

esse direito. 157  

Ao longo dos anos, a democracia converteu-se no denominador comum de 

todas as questões politicamente relevantes, teóricas e práticas, ensina Bobbio. 

Ciente de que ao mesmo tempo em que a democracia se expande, ela está sujeita a 

se desvirtuar, corromper, porque os obstáculos crescentes e imprevisíveis precisam 

ser superados sem alterar a sua natureza. Ademais, há o impositivo de adaptação 

contínua ao desenvolvimento de novas tecnologias, meios de comunicação e de 

formação da opinião pública, que servirão tanto para aperfeiçoá-la e consolidá-la, 

quanto para desvirtuá-la. 158  

O fato mesmo das contínuas transformações do regime chamado 

democrático, esse é seu estado natural, uma vez que a democracia é dinâmica, se 

renova, se amplia, se adapta, consolida, ao passo que o despotismo é estático e 

sempre igual a si mesmo, aponta Bobbio.159 

Interessante a posição de Bobbio, ao afirmar que embora as várias maneiras 

de definições que se dê à democracia, não se pode esquecer a visibilidade ou a 

transparência do poder. O que significa dizer que numa democracia todas as ações 

precisam transpirar verdade e transparência. E enfatiza que a democracia como 

método, é permeável a todos os possíveis conteúdos, resguardando sempre:  

 

O respeito às instituições, porquanto, o respeito é que dá suporte às 
vantagens do método e entre as instituições estão os partidos políticos 
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formados pelos sujeitos que representam os cidadãos, sujeitos estes, que 
são os articuladores entre o povo e o governo. 

160
    

 

 
 Bobbio define democracia como: sendo um sistema de poder no qual as 

decisões coletivas, isto é, as decisões que interessam a toda a coletividade são 

tomadas por todos os membros que a compõem. 161 

Por isso mesmo, Bobbio elucida que por regime democrático entende-se 

um conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões coletivas, em 

que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados. 

(BOBBIO, OFD, 2000, p.22). 

Segundo Bobbio, o ideal de governo almejado pelos povos teve sua origem 

na certeza de que os representantes escolhidos e eleitos pelos cidadãos, teriam 

condições de melhor perceber e avaliar os interesses do povo do que os próprios 

cidadãos tão centrados em seus projetos e interesses particulares. (BOBBIO, LD, 

2017, p. 58). 

Neste sentido, Bobbio inclui no conceito geral de democracia a necessidade 

do comprometimento entre as partes, fomentando o livre debate para a formação de 

uma maioria. É isto que reflete melhor a realidade da democracia representativa, 

quando Bobbio esclarece que: 

 

Democracia representativa significa, genericamente, que as deliberações 
coletivas, isto é, as deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, 
são tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por 
pessoas eleitas para esta finalidade. (...) É verdade que nem toda forma de 
democracia é representativa, mas também é verdade que nem todo Estado 
representativo é democrático pelo simples fato de ser representativo: daí a 
insistência sobre o fato de que a crítica ao Estado parlamentar não implica a 
crítica à democracia representativa, já que, se é verdade que toda 
democracia é representativa, é igualmente verdade que nem todo Estado 
representativo é em princípio e foi historicamente uma democracia.

162
  

     

 Kelsen prega a ideia de que um sistema democrático se constitui de um 

conjunto de regras procedimentais, como já referido. (KELSEN, AD, 1993, p.77).  

Neste sentido, para Barzotto, a democracia é um regime de governo, ou 

seja, um modo institucional de articulação do poder. Entretanto, emerge a 

necessidade de uma interpretação que esclareça o significado jurídico desse 
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vocábulo, que está inserido nos textos constitucionais de vários países e no texto da 

nossa CF/88. Explica que, pelo fato mesmo de constar do texto da Constituição, 

absorve dela o conceito jurídico, devendo estar sintonizado com os fundamentos 

constitucionais, como por exemplo, as noções de estado de direito, direitos do 

homem, bem comum. Mais adiante ele define: O Estado Democrático de Direito 

expressa a estrutura jurídico-política de uma comunidade que, sob um estado de 

Justiça, delibera sobre o conteúdo da vida boa e do bem comum.163  

Ao evocar a conhecida concepção de democracia ditada por Abraham 

Lincoln: governo do povo, pelo povo e para o povo, Barzotto afirma que é preciso 

explicitar os três elementos que constituem o conceito de democracia. Primeiro, o 

sujeito da democracia – quem governa? – governo do povo. Segundo, o 

„funcionamento‟ da democracia – como se governa? – governo pelo povo. Terceiro, 

a „finalidade‟ da democracia – para quem se governa? – governo para o povo. 

Segundo Barzotto, essas são as três questões basilares da essência de um regime 

político, apontando que essa preocupação sobre os três elementos constitutivos da 

democracia, já visitava o pensamento fecundo de Aristóteles, que os utilizava como 

critérios para a classificação dos regimes. 164  

Importante considerar a recomendação de Barzotto: 

 

As concepções de democracia, na medida em que são interpretações da 
democracia constitucional, devem ser analisadas na dupla dimensão de 
ajuste e valor. Na dimensão de ajuste, elas devem dar conta de todos os 
elementos relevantes do texto da constituição. Na dimensão de valor, as 
concepções de democracia devem possuir uma concepção do sujeito, 
funcionamento e finalidade da democracia que estejam ligadas a uma teoria 
racionalmente defensável. Em virtude de que a interpretação tem uma 
dimensão de valor, uma esfera em que o objeto é avaliado. 

165
 

 

Barzotto aponta o povo na Constituição Brasileira/88 como uma comunidade 

de pessoas humanas.  Que a partir dessa determinação do sujeito da democracia, 

se pode afirmar que a democracia constitucional brasileira deve ser entendida como 

democracia deliberativa. Explica que na medida em que se admite que o povo 
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constitui uma comunidade, significa que está voltado para o bem comum, que visa a 

vida boa para todos, imprime um caráter racional à democracia.166 

Entretanto, lamenta-se a posição dos representantes que usurpam das suas 

funções, praticando fraudes, corrupção e desvios de conduta, esquecendo aqueles 

que os elegeram, como estamos vivenciando na nossa amada Pátria Brasileira, e 

em outros países, fragilizando a democracia. 

  

3.2  Princípios do Estado Democrático de Direito.   
 
         

Os princípios do Estado Democrático de Direito estão insculpidos na CF/88, 

constituindo-se no ponto mais relevante da afirmação principiológica e institucional 

da própria CF/88. Conforme elucida Ferreira Filho: 

 

Num Estado submetido ao Direito, a atuação do poder tem como pauta a lei. 
Obedece ao princípio da legalidade. Entretanto, da legalidade decorre como 
princípio também a igualdade. Ambos, legalidade e igualdade, estão sob o 
crivo de uma justiça, daí o terceiro princípio, garantidor dos demais, o 
princípio da justicialidade ou judiciariedade. 

167
 

 
 

Por essa razão, reitera-se, a posição de Kelsen, conforme já referido, a 

liberdade e a igualdade formam o alicerce da democracia, numa fórmula que 

contempla a participação do povo nas decisões coletivas, consoante visão de 

Bobbio, ressaltando que somente a democracia com legitimidade e com ética poderá 

assegurar a proteção aos direitos do homem,168 garantindo-lhe dignidade e paz no 

futuro, através de uma constituição que contemple esses direitos. 

Neste sentido, como já referido, Bobbio aponta como imperativo do respeito 

às normas e às instituições no estado democrático de direito, como o primeiro e mais 

importante passo para a renovação progressiva da sociedade.169 E Bobbio evoca o 

ensinamento de Karl Popper segundo ele o que distingue um governo democrático 
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de um não democrático, está no fato de que no democrático os cidadãos podem 

livrar-se dos seus governantes sem derramamento de sangue. 170 

Bobbio afirma que a democracia constitui um conjunto de regras 

procedimentais, e necessita de ideais, informando que a democracia, com suas 

regras formais mesmo ridicularizadas, foi a pioneira na introdução de técnicas de 

convivência, destinadas a solucionar os conflitos sociais sem o apelo à violência. 171  

Bobbio ensina que o estado democrático é modelo ideal de estado dos que 

se colocam sob a ótica do direito. E acrescenta: temos em mente um governo das 

leis situado num nível superior no qual os próprios legisladores estão submetidos a 

normas vinculatórias. 172  

Mais adiante, ressalta que a democracia se desenvolveu e vigora, porque os 

direitos de liberdade foram constitucionalmente reconhecidos. Evidentemente, sem 

conotações individualistas de sociedade, justamente porque o ser humano é um ser 

social e não pode viver isolado. Alerta que democracia e liberalismo consideram as 

inter-relações homem e sociedade de forma diferente, explicando que:  

 

O liberalismo separa o indivíduo do corpo orgânico da comunidade e o faz 
viver, ao menos durante a maior parte da sua vida, fora do ventre materno, 
colocando-o no mundo desconhecido e repleto de perigos da luta pela 
sobrevivência; e a democracia o reúne aos outros homens singulares, 
semelhantes a ele, para que da união artificial entre eles a sociedade venha 
recomposta não mais como um todo orgânico, mas como uma associação 
de indivíduos livres.

173
.  

 

 
               Neste sentido, a capacidade do indivíduo de autoformar-se é colocada em 

ressalto pelo liberalismo; enquanto a democracia ressalta a capacidade do indivíduo 

de superar o isolamento de tal forma a ensejar a instituição de um poder livre de 

tiranias, isento de vias tortuosas. E a preocupação de Bobbio era fazer descer a 

democracia do céu dos princípios para a terra onde se chocam interesses 

consistentes. 174  
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Importante considerar o que diz Dalmo Dallari: o estado democrático de 

direito é um ideal possível de ser atingido, desde que seus valores e sua 

organização sejam concebidos adequadamente.175 Isto significa que a preservação 

da liberdade e da igualdade e o devido respeito à vontade do povo. Pressupostos 

indispensáveis à construção da ordem e da paz.  

Mais adiante Bobbio diz que em nenhum país do mundo o método 

democrático pode perdurar sem tornar-se um costume. E indaga: mas pode tornar-

se um costume sem o reconhecimento da irmandade que une todos os homens num 

destino comum?176 Ele mesmo elucida, alertando para o impositivo de que haja um 

reconhecimento imprescindível neste momento em que os cidadãos se tornam mais 

conscientes do destino comum e, portanto, é mister que atuem com o uso da razão, 

para a realização de ações mais responsáveis, para uma agir mais correto e 

humano   no seio da sociedade, que congrega todos os cidadãos.177  

Bobbio, com seriedade e sabedoria, aponta como indispensáveis os ideais 

para manter os cidadãos ativos, sem legar ao esquecimento as lutas de ideias 

religiosas que se estenderam por séculos na história da humanidade. E aponta em 

primeiro lugar o ideal de tolerância, explica que o que vem perturbando a paz no 

mundo é o fanatismo, isto é, a crença cega na própria verdade e na força capaz de 

impô-la. Em segundo lugar, aponta o ideal da não violência para uma cultura da paz 

entre os governos e a sociedade, e uma convivência harmoniosa. Em terceiro lugar 

o ideal da renovação gradual da sociedade através do livre debate das ideias e da 

mudança das mentalidades do modo de viver, elucida que somente a democracia 

oportuniza, através do diálogo, o ajuste nas desigualdades de forma civilizada, 

promovendo a formação e a expansão das transformações sem prejuízo para a paz 

social. E exemplifica com a transformação nas relações entre os sexos. E, em quarto 

lugar, aponta o ideal da irmandade, lembrando a fraternidade da revolução francesa. 

178 

 O que significa dizer que o homem precisa fazer uso da razão, pensar e 

refletir para fazer luz em sua existência, para ver melhor e mais longe, abraçando a 
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fraternidade como apanágio dos povos civilizados, para legar às gerações futuras 

uma sociedade mais tolerante, honesta e solidária. 

Na visão de Kelsen, o liberalismo inerente à democracia moderna, além da 

autonomia política do cidadão, significa também a autonomia intelectual, ou seja, 

autonomia da razão, essência da racionalidade. 179 

Mais adiante, Kelsen diz que: 

 

Se um governo é para o povo, isto é, se age em seu interesse, concretiza a 
vontade popular, consequentemente é, também, um governo do povo. Pois 
seu interesse é aquilo que todos “desejam”; e, se um governo atende o 
interesse popular, é a vontade do povo, e, portanto, o próprio povo,  que 
governa, mesmo que esse governo não  tenha sido eleito pelo povo com 
base em sufrágio universal, igualitário, livre e secreto, que simplesmente 
não tenha sido eleito, ou, ainda, que o tenha sido com base em um sistema 
eleitoral que não permita a todos a livre expressão de sua vontade 
política.

180
 

 

Assim é que, nessa trajetória através dos tempos, a democracia como 

regime de governo, necessita dos princípios para sustentar o estado de direito, que 

são: a igualdade, a legalidade e a justicialidade ou judiciariedade. Importante 

lembrar que esta classificação se inclina mais para o viés político e jurídico, embora 

abrigue em seu âmago a seiva democrática, a referência a esses valiosos princípios, 

tem como propósito apontar que o homem é o destinatário da política.181 Isto 

significa dizer que a pessoa humana é a unidade que compõe a vida sócio-política 

nas sociedades democráticas. E por isso mesmo, a pessoa humana é o fundamento 

de essência da CF/88, e é a causa final do estado democrático de direito. 182   

 

3.2.1 Princípio da Legalidade.  
 
A história torna evidente o contínuo trabalho evolutivo e de transformação 

dos povos e do aprimoramento de suas leis. Em suas raízes, o estado de direito 

condensa o ideal do governo de leis e não de homens, afirma Ferreira Filho, 

significando a prevalência do império do direito, do justo sobre as relações sociais. 
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No estado de direito a atuação do poder se escora na lei, diz ele. (FERREIRA, EDC, 

2004, p.23). 

 Elucidando que: 

 

Sua origem é a convicção multissecular da existência de um justo 
independente da vontade humana. Esta já aparecia na Grécia antiga, 
ilumina em Roma o pensamento dos estóicos revive na Idade Média com 
Tomás de Aquino e os jusnaturalistas, brilha nas vésperas da Idade 
Moderna, com a Escola de Direito Natural e das Gentes, para no século 
XVIII inspirar Montesquieu e outros arquitetos do estado contemporâneo. 
(...) e arraiga-se no rule of law que se desenvolve na Inglaterra, combinando 
aquelas ideias filosóficas com o pragmatismo peculiar ao povo desse 
país.

183
 

 
  

Significa dizer que, no estado de direito a atuação do poder se escora na lei, 

regido pelo princípio da legalidade. E que ao nascer esse princípio significa que a 

conduta do homem há de ser regida pelo justo – que se identifica ao racional e ao 

natural.184 Deste princípio decorre, também, como princípio a igualdade, ambos 

estão sob o crivo da justiça, surgindo daí o princípio garantidor dos outros princípios, 

o princípio da justicialidade. (FERREIRA, EDC, 2004, p.23).  

O princípio da legalidade, expresso no art. 5°, II, da CF/88, prescreve que: 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei. O princípio da legalidade é um princípio básico, adverte o Professor Manuel. 

Significa dizer que, na atuação do estado de direito, em relação ao homem, a 

afirmação de liberdade como regra geral, e como exceção, a restrição.  Segundo 

este princípio o homem é livre para fazer tudo o que a lei não proíbe. 185  

Em Carré de Malberg, encontra-se a explicação de que, em razão do 

princípio de legalidade, os órgãos estaduais, além de abster-se de atuar contra 

legem, estão adstritos a não agir senão secundum legem. Ferreira Filho chama a 

atenção para o fato de que o rigor do princípio de legalidade, posto como única fonte 

de todas as obrigações, na doutrina clássica, é abrandado por uma única exceção: 

os regulamentos praeter legem. Elucida que estes últimos são admitidos quando 
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houver o entendimento de que, nas lacunas da lei o poder de polícia, que 

constitucionalmente cabe ao executivo, os fundamenta. 186 

Ferreira Filho aponta que desde o passado longínquo Montesquieu já 

mencionava o princípio da legalidade, na sua obra O Espírito das Leis187, já 

consagrado no art. 5º da Declaração de 1789, com o seguinte teor: Tudo o que não 

é proibido pela lei não pode ser impedido, e ninguém pode ser constrangido a fazer 

o que ela não ordena.  Acrescenta que o art. 5º da declaração consagra: A lei não 

tem o direito de proibir as ações prejudiciais à sociedade. 188  

 Ademais, o Estado de direito tem em seu cerne um elenco de valores 

originados pela dignidade da pessoa humana, diz Cezar Saldanha, explica:  

 

O que se afigura hoje como regime democrático – a poliarquia
189

 - é a 
resposta em concreto que aceita as autonomias das dimensões humanas, 
sem quebra da natureza humana. Reconhece o primado instrumental da 
ética e da política, na medida em que a elas toca a delicada missão de 
buscar a harmonização das demais dimensões humanas, em campos justos 
e seguros. A primeira, no plano pessoal de cada ser humano em particular, 
procura estabelecer relações e limites recíprocos justos entre todas. A 
segunda, no plano social, tenta assegurar o convívio seguro dos seres 
humanos, para que cada qual possa buscar, individual e comunitariamente, 
a realização feliz das suas dimensões existenciais. 

190  
 

 

  
A Ministra Carmem Lúcia191, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, em 

defesa contundente da democracia brasileira, disse com veemência que:  

 

A democracia é o único caminho legítimo. Faz entender que o 
desenvolvimento harmonioso de uma nação está condicionado ao 
comprometimento ético de todos os cidadãos e à ação responsável de 
todas as instituições.  Pois, “a construção permanente do país é nossa e é 
democrática e comprometida com a ética”. (...) 
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 O que significa dizer que ser uma pessoa ética é dever de todos os 

cidadãos para consigo mesmos, para com a sociedade e para com os poderes 

constitucionais. E cabe às instituições zelar pelo rigor ao cumprimento das leis e ao 

respeito, garantia e proteção aos direitos do homem, sendo imprescindível garantir 

os serviços e manter, combate incessantemente, o combate à corrupção. Afirma: 

não vivemos de quimeras, embora lutemos por sonhos. 192   

 Bobbio reitera que a democracia é, realmente, o governo das leis por 

excelência. Explica que este é o princípio norteador do regime democrático, e que se 

o perder resvala para a degeneração, mergulhando num governo autocrático de 

despotismo e corrupção, como apontam historiadores. 193 

 
 
3.2.2 Princípio da Igualdade. 

 
 

Conforme já referido, os princípios de liberdade e de igualdade defendidos 

por Kelsen e Bobbio são expressões da democracia.  

Adepto da mesma ideia, Ferreira Filho afirma que a igualdade é um princípio 

inerente à democracia. Segundo ele, o princípio da igualdade perante a lei, também 

chamado princípio da isonomia, é o segundo dos princípios do estado de direito, 

consagrados desde a revolução francesa e outras revoluções liberais, pois deram os 

primeiros passos para a abolição e a proibição dos privilégios. Presumindo-se a 

uniformidade, ou igualdade do direito, a unidade do ordenamento jurídico que é igual 

para todos. Explicando que a uniformidade do direito não significa que não haja 

distinções no tratamento jurídico. Porquanto as distinções constituem exigência da 

igualdade. E afirma que: 

 

A igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, na medida em que se desigualam. Tratar igualmente desiguais, 
ou desigualmente iguais, importaria em injustiça e em violação da própria 
igualdade. Dar ao menor o tratamento dado ao maior, e vice-versa, seria 

flagrante injustiça e desigualdade.
 194

. 
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Neste sentido, é válido dizer que o princípio da igualdade não proíbe de 

modo absoluto as diferenciações de tratamento, mas proíbe aquelas diferenciações 

arbitrárias, as discriminações. Na base, o princípio da igualdade, postula que sejam 

feitas distinções mediante critérios objetivos e racionais adequados ao que é visado 

pela diferenciação. 195   

Ademais, Ferreira Filho chama a atenção para o fato de que há uma 

aparência real de que o princípio da igualdade sofre uma regressão. E de que não 

se pode negar uma inclinação ao desenvolvimento de um direito de classe, que a 

despeito de atuar como proteção ao social e economicamente fraco, distribui 

privilégios ferindo o princípio de igualdade. E afirma que em muitos casos a 

intervenção do estado no campo econômico tem se efetuado ao arrepio da lei. 196  

Importante lembrar a distinção apontada por Ferreira Filho, citando Colliard, 

de que juridicamente, pode-se distinguir a igualdade de direitos, ou igualdade civil, 

da igualdade de fato, ou igualdade real. E explica que: 

 

A igualdade de direitos ou igualdade civil é uma igualdade de aptidão, uma 
igualdade de possibilidades, uma igualdade virtual. Afirma ela que os 
homens são igualmente aptos a gozar de direitos, mas não afirma que eles 
têm um exercício igual desses direitos. E que a igualdade de fato ou 
igualdade real, ao invés, afirma em prol de todos, igual exercício atual de 
direitos. (...) a igualdade de direitos é a forma de igualdade consagrada nas 
constituições democráticas ocidentais, que respeita à possibilidade de 
distinções, mas daquelas distinções decorrentes do valor pessoal. 
Porquanto, a igualdade civil rejeita privilégios de raça, cor, religião, sexo e 
nascimento. Ao passo que a igualdade de fato é prometida nas democracias 
marxistas para o paraíso comunista, que para o atendimento dessa 
promessa, se possível, não se lhe nega até o sacrifício da liberdade. 

197
 

 
 

Ademais, Ferreira Filho alerta que a igualdade é princípio constitucional e 

que só a Constituição pode, validamente, abrir exceções. 198  
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3.2.3 Princípio da Justicialidade ou da Judiciariedade. 
 

 
O princípio da justicialidade é o princípio garantidor do sistema, através do 

qual o estado de direito adquire o poder para decidir, na lição de Ferreira Filho. 

Explica que a justicialidade ou judiciariedade, é o terceiro princípio do estado de 

direito, e que a posição brasileira inspirada no rule of law do direito anglo-norte-

americano, do qual é peça essencial a sujeição de todos, inclusive das autoridades, 

aos mesmos juízes. Elucida que em outros países, como a França, ele não recebe 

esse tipo de consideração, como também, repudia-se a sua interferência nas 

relações entre indivíduos e o poder executivo.   Acrescenta que esse princípio está 

expresso no art. 5º, XXXV da CF/88: A lei não excluirá da apreciação do poder 

judiciário, lesão ou ameaça à direito. Por conseguinte, é do princípio da justicialidade 

que decorre a chamada tutela judicial, ou seja, por meio de ação adequada, 

qualquer pessoa física ou jurídica que tiver seu direito violado ou ameaçado de 

violação, pode recorrer ao poder judiciário em busca da tutela para reparar ou 

restabelecer o seu direito, ou para prevenir seja violado. Daí a importância deste 

princípio. 199  

Isto posto é fácil deduzir que o estado de direito, embasado no contexto 

daqueles valores originados da dignidade da pessoa humana, que é o fundamento 

de essência da CF/88, como referido, são os valores da liberdade e da igualdade 

com justiça e segurança, para consolidar o que chamamos democracia, porque 

respeita as autonomias das dimensões do homem, sem violar a natureza humana. 

E, por isso mesmo reconhece o primado da ética e da política, com vistas à 

harmonização dessas dimensões do homem de forma justa e segura. 200   

Embora almejada por toda a humanidade, a democracia está longe de 

alcançar plena eficácia no seu exercício, porque é um processo que está em 

permanente construção e aperfeiçoamento para adaptar-se à realidade e, por isso, 

requer uma concepção de valores, de vida, de ser humano, de instituições, de 

sociedade, de estado, de conhecimento, que envolve outro processo: o processo da 

educação. O instrumento de aperfeiçoamento da democracia, é de fato, é a 

educação.  Educar as pessoas, oportunizar o conhecimento e os benefícios da 
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ciência, esclarecer as consciências para que se tornem melhores e, por extensão, 

melhorar o mundo em que vivem e se movimentam é compromisso de todos. 201  

 

3.3  O Sujeito, o Funcionamento e a Finalidade da Democracia na CF/88.  

 

 A constituição brasileira/88 traz no seu preâmbulo o conceito de 

democracia:  

 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem 
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a Constituição da República  Federativa do Brasil/88.

202
 

 

   
Consoante já referido, Barzotto aponta o povo, na Constituição Brasileira/88, 

entendido como uma comunidade de pessoas humanas. E que, a partir dessa 

determinação do sujeito da democracia, se pode afirmar que a democracia 

constitucional brasileira deve ser entendida como democracia deliberativa. Explica 

que, na medida em que se admite que o povo constitui uma comunidade, o 

funcionamento é regido por uma concepção institucionalista de estado de direito e a 

finalidade da democracia está voltada para o bem comum, que visa a vida boa para 

todos, imprimindo um caráter racional à democracia.203 

Ademais, na democracia deliberativa toda discussão e deliberação levam em 

consideração a vida bem sucedida, a vida boa para as pessoas humanas tal como é 

definida na CF/88. Isto confere um caráter de racionalidade à democracia que exclui 

tanto o voluntarismo coletivo da democracia plebiscitária como o voluntarismo 

individualista da democracia procedimental, significa uma democracia mais 

humanizada. 204 

Para este isto é imprescindível que todos tenham a plena noção de ser 

humano, adverte Barzotto, pontificando que a racionalidade funda também a 

dignidade da pessoa humana.  E que, portanto, a pessoa humana por sua dignidade 
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de ser racional, deve ter a capacidade de realização pessoal, deve participar de 

todas as decisões que afetem sua vida. 205 

Neste sentido, importante a definição de pessoa de Robert Spaemann,206 

conceituado filósofo e teólogo alemão – afirmando que uma pessoa representa a 

afirmação de uma consciência, dotada de particularidade, consciência moral e de 

individualidade. Esta consciência se manifesta a partir de uma noção de tempo e de 

espaço, utilizando o recurso linguístico para se inserir em uma determinada 

comunidade na busca de realização. Spaemann segue Santo Agostinho, que liga a 

ideia de dignidade à ideia de Deus.  Com esse foco, Spaemann assume a dignidade 

como um conceito metafísico-religioso e apela para fundamentar a dignidade em 

algo que é superior ao próprio homem. 207  

Ademais, para Spaemann as pessoas são o que são, diferentemente de 

outros seres. Significa dizer que não constituem apenas uma espécie, mas que são 

seres que se relacionam com as outras pessoas e as reconhecem como uma 

pessoa igual a si. É em razão desse reconhecimento que se desenvolve o 

aprendizado das normas morais. E, ainda, ante o reconhecimento de alguém, 

atribui-se a esta pessoa iguais direitos e deveres, e aqui ressalta a noção de 

dignidade humana, e na atribuição de igual respeito a todos os seres humanos. 208 

Spaemann ressalta, ainda, que somada à ideia de reconhecimento                                                                       

e de igual respeito está a figura da liberdade. E ao mesmo tempo em que 

reconhecemos alguém como pessoa, reconhecemos, também, um espaço de 

manifestação de sua individualidade, espaço este protegido pelo próprio Estado. 

Para Spaemann, é justamente essa capacidade que só os seres que possuem, de 

realizar um processo de reconhecimento, às vezes enfrentando uma verdadeira luta, 

porque não está isento de conflitos que faz com que alguém possa distinguir de 

algo. Explicando que o processo de reconhecimento não pode ser tomado como um 

raciocínio analógico. 209 
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Spaemann aponta, ainda, que a personalidade é um atributo que encerra 

propriedades compartilhadas por todos os seres humanos, mas isso não significa 

que são as propriedades que fazem com que se identifique a personalidade. Antes 

disso, a pessoa é o ser humano que a possui. E afirma a personalidade como uma 

construção social, um modo de viver ou de existir. 210   

Além disso, as relações entre as pessoas, a sociedade e o Estado passam a 

ser pensadas em termos de justiça: A justiça consiste em dar a cada um o que lhe é 

devido, como já referido na expressão de Ulpianus.211 

Ademais Barzotto212 esclarece que a democracia deliberativa implica uma 

determinada concepção de direito, e este deve estar ligado à razão prática.  

Portanto, o direito é racional, inteligível, na medida em que está ligado à noção de 

justiça.  

Por essa razão, Barzotto elucida que a cada direito corresponde um dever, 

ou seja, a realização de bens implica deveres, portanto, funda-se na justiça. A CF/88 

prevê no preâmbulo a justiça como valor supremo, a construção de uma sociedade 

justa como objetivo da República Federativa do Brasil no art. 3º,I,  a justiça social 

como parâmetro da ordem econômica no art. 170 e a justiça social como objetivo da 

ordem social no art. 193.213
  

A CF/88 consagra valores, direitos e princípios que formam a ordem 

concreta de convivência dos brasileiros. Barzotto afirma que a constituição é 

teleológica, ela consagra certos bens como finalidades da sociedade do Estado: o 

bem da pessoa humana e como condição deste, o bem comum.214  

Importante também mencionar que o correto funcionamento de um regime 

democrático só é possível num governo regido por leis. Isto quer dizer que Estado 

democrático é o tipo ideal de Estado de quem se coloca do ponto de vista do direito. 

Ou seja, pode-se dizer que o regime democrático é um conjunto de regras de 
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procedimento para a formação de decisões coletivas, em que está prevista e 

facilitada a participação mais ampla possível dos interessados.215 
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4. FORTALECIMEMTO DA DEMOCRACIA POR MEIO DA EDUCAÇÃO  

 

Kant projetou no tempo o seu pensamento filosófico ao pontuar um mundo 

melhor para o homem. Apoiado nessa ideia vislumbra a educação como o melhor 

aporte para contribuir com o desenvolvimento humano em direção à liberdade e 

autonomia. Kant estabeleceu uma ponte pedagógica entre educação infantil e 

formação moral adulta, afirmando que a pedagogia é a doutrina da educação. Para 

isso, preocupou-se em dividir a educação em duas partes - educação física e 

educação prática.  

 Portanto, como já referido, para Kant, 

 

O homem é a única criatura que precisa ser educada, pois entende por 
educação, o cuidado de sua infância, a conservação, o trato, a disciplina e a 

instrução com a formação. [...] a disciplina é o que impede o homem de 

desviar-se do seu destino, de desviar-se da humanidade, através das suas 
inclinações animais. [...] a disciplina submete o homem às leis da 
humanidade e começa a fazê-lo sentir a força das próprias leis. [...] o 
homem tem necessidade de cuidados e de formação. A formação 
compreende a disciplina e a instrução. 

216
 

 

  

 A educação física preconizada por Kant refere-se, pois, aos cuidados 

materiais dispensados à infância e a disciplina, explicando que: “em geral, acaba-se 

por observar que a primeira educação deve ser puramente negativa, isto é, que 

nada cabe acrescentar às precauções tomadas pela natureza, mas restringir-se a 

não perturbar a sua ação”.217 Enquanto a educação do corpo comporta um momento 

positivo – a educação da inteligência. 218
         

Kant aponta o poder da disciplina sobre a animalidade, transformando esta 

animalidade em humanidade. Pois, a disciplina impede o homem de desviar-se do 
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seu destino, de desviar-se da humanidade, pelas suas inclinações animalizadas. 

Enfatiza que a disciplina é tão importante, pois, submete o homem às leis da 

humanidade e o faz perceber a força das próprias leis, impelindo-o a frear seus 

impulsos desde cedo. 219 

A educação prática defendida por Kant compreende a habilidade, a 

prudência e a moralidade. A habilidade precisa ser sólida e duradoura, deve ser bem 

estruturada e tornar-se paulatinamente um hábito de pensar. A habilidade constitui-

se como elemento essencial do caráter do homem, e é imprescindível ao talento, 

assegura Kant. A prudência consiste na arte de aplicar aos homens a nossa 

habilidade, no tecido social, para alcançar nossos objetivos sem violência, sem 

arrogância, mas com um temperamento moderado, como um cidadão do bem. A 

moralidade refere-se ao caráter. Neste sentido Kant afirma: 

 

se se quer formar um bom caráter, é preciso antes domar as paixões. No 
que toca às suas tendências, o homem não deve deixá-las tornarem-se 
paixões, antes deve aprender a privar-se um pouco quando algo lhe é 
negado, enfatiza que é preciso aprender a suportar e acostumar a suportar. 
220

 

 

Para Kant, portanto, somente a educação pode tornar o homem um 

verdadeiro homem, visto que, ele será o que a educação lhe proporcionar ser,221 e 

preconiza: que a ideia de uma educação que desenvolva no homem todas as 

disposições naturais é verdadeira absolutamente. 222  

Neste sentido, Bresolin afirma que a educação cuja tarefa é desenvolver as 

disposições do homem, precisa ser renovada, reformulada e continuamente 

aperfeiçoada, reforçando a ideia kantiana, sobre o aperfeiçoamento do homem que 

é objetivo da educação.223 Partindo desse entendimento, Bresolin explica que 

precisamos de uma educação que desenvolva as disposições do homem, como 

referido, sobretudo, a razão, porquanto somente pelo desenvolvimento da razão que 

o homem se torna apto a ser submetido a ela, pois, a razão exige que o estado 

infantil da menoridade seja abandonado. O homem precisa alcançar a maioridade, 
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ou seja, fazer-se maior, fazer-se moral, ressaltando que a educação tem a 

preocupação de formar o caráter moral do ser humano, reitera que este é o modelo 

educacional de Kant, que visa uma educação para a personalidade, para a formação 

de seres livres, autônomos, na busca das suas próprias realizações. 224 

Importante destacar que a reflexão sobre a ideia de Kant, nos oportuniza 

pensar com mais profundidade sobre a autonomia do homem e sobre a razão 

humana, no contexto democrático em que vive e se movimenta. Neste sentido, 

Bresolin explica que o pensamento autônomo e raciocinado é instrumento para 

promover o melhoramento de si mesmo, da sociedade e do Estado, e para contribuir 

com o aprimoramento e a evolução da democracia. Porque somente cidadãos 

educados, disciplinados, civilizados e com formação moral podem protagonizar uma 

convivência harmônica na sociedade e respeitar os preceitos constitucionais e 

democráticos garantidos pela CF/88. 225 

Dito isto, também a obra do filósofo austríaco Kelsen, que instiga a pensar o 

Estado e a democracia, faz refletir sobre os objetivos que a norteiam por isso 

permanece como objeto de estudo e reflexão, e serve de referência para o debate 

contemporâneo no âmbito filosófico e político, enaltece a liberdade individual, como 

corolário da dignidade da natureza humana. Assim, projeta o verdadeiro valor da 

democracia na vida dos povos, em outras palavras, confere a certeza da supremacia 

do regime democrático para o desenvolvimento harmonioso e produtivo da 

sociedade civilizada através da educação. 226 

Neste sentido, Nogueira ressalta a importância da advertência de Bobbio, de 

que diante dos desafios crescentes, dos desmandos e da inescrupulosa 

burocratização, do corporativismo retratando a voracidade dos interesses 

particulares, torna-se difícil o respeito às regras democráticas. Remete ao cerne das 

dificuldades para o florescimento da democracia, e mergulha na análise de todos os 

entraves e óbices, entre eles, a sobrevivência das oligarquias e do poder invisível, a 

revanche dos interesses particulares, os inescrupulosos interesses políticos - 

ideológicos. Some-se, ainda, a essas dificuldades as falhas na educação dos 

cidadãos, que compromete a evolução dos povos. Sendo a educação – do latim ex 

ducere, tirar para fora, isto é, aprimorar o que já se traz latente, é um processo 
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responsável pela formação do cidadão que o capacita a agir no tecido social onde 

está inserido.  Proclama que apesar dessas dificuldades a democracia nos inspira 

esperança, pois pode ser melhorada.  Proclamando que a democracia está viva e 

precisa ser aprimorada. 227 

Neste caminho para fundamentar um estudo sobre a democracia de Kelsen, 

o Professor Jorge Robles Vázquez 228 postula que a visão de Kelsen permite uma 

apreciação mais ampla do mundo em melhor sintonia com as dimensões do homem. 

E considera Kelsen um dos mais importantes estudiosos do século XX, ressaltando 

a sua contribuição política e sociológica, além da jurídica. E aponta como 

pressupostos metodológicos para o entendimento da democracia a liberdade, a 

educação, a tolerância, entre outros. 

Destaca duas posições básicas em todo esquema de interpretação moral em 

Kelsen, uma concepção absoluta de valores e uma concepção relativista de valores. 

Explica que a primeira concepção Kelsen identifica com o Jusnaturalismo cujo 

fundamento na ideia de direito natural, este só pode ser concebido com uma 

estrutura axiológica absoluta, isto é, com valores que tenham um conteúdo em si, 

válido em qualquer tempo e lugar, por exemplo, a igualdade seria um valor aplicável 

em qualquer momento da história do homem, ou seja, apresentando o mesmo 

conteúdo. E a segunda concepção, o absolutismo filosófico, consiste no ponto de 

vista metafísico, em que existe uma realidade metafísica, independente do 

conhecimento humano. Significa uma existência objetiva e ilimitada no espaço e no 

tempo que limitam o conhecimento do homem. 229 

Vásquez considera que Kelsen critica essas duas concepções, inicialmente, 

ao atacar a ideia do direito natural, o qual somente justifica uma determinada 

posição, e segundo o ser humano muda no espaço e em um determinado momento 

histórico, e daí que os valores mudam. Certamente, diz Vásquez, esta concepção 

absolutista constitui um freio à liberdade do homem na sociedade, ao limitar o seu 

campo de ação. Acrescenta que existe igualmente, uma visão filosófica que Kelsen 

denomina de relativismo, que permite uma visão mais ampla do mundo e compatível 

com os sistemas mentais do ser humano. O relativismo filosófico se apresenta, 
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portanto, no campo axiológico, o qual constituirá peça fundamental na ordem 

democrática, complementa Vásquez. 230 

Pois, segundo Kelsen, o relativismo filosófico: 

 

Insiste na impossibilidade de compreender o absoluto por ser inacessível à 
experiência humana, insiste em separar a realidade e o valor, e estabelece 
uma diferença entre posições sobre a realidade e juízos de valor autênticos, 
que não se fundamentam no conhecimento racional da realidade, mas nas 
forças emotivas da consciência humana e nos desejos e temores humanos. 
Os juízos de valor somente se referem aos valores relativos. A filosofia 
relativista é decididamente racionalista e, portanto, sente uma inclinação 
cautelosa frente ao ceticismo. E o relativismo axiológico, é fundamental na 
democracia, já que nas sociedades modernas existe uma infinidade de 
posições, concepções de mundo e do indivíduo, pelo qual partindo desta 
diversidade a democracia serve para encontrar os consensos necessários 
que justifiquem uma determinada posição. 

231
 

 
 

Para Kelsen, o fundamento filosófico e axiológico da democracia no 

relativismo, para se enquadrar aos diferentes comportamentos e opiniões existentes 

na sociedade, tão complexa como as sociedades atuais, da mesma forma seu 

repúdio ao absolutismo, confirma sua posição crítica ao totalitarismo de primeira 

metade do século XX, os quais se apoiam numa concepção absolutista da 

sociedade, e, portanto, a democracia deixa de existir na realidade, ainda que 

plasmada formalmente nas normas jurídicas. Para Kelsen: 

 

Tanto a democracia como o relativismo se caracterizam pelos princípios 
fundamentais da liberdade e da igualdade, pelo qual poderia parecer que 
existe uma analogia mais ou menos superficial entre eles. Também poderia 
considerar-se como analogia superficial o fato de que o indivíduo seja 
politicamente livre na medida em que participa na criação da ordem social à 
qual está submetido, do mesmo modo que o sujeito do conhecimento goza 
de autonomia no processo de conhecimento. 

232
 

 
 

Kelsen explica que uma melhor argumentação da relação entre democracia 

e relativismo repousa no fato de que os representantes mais ou menos relevantes 

do relativismo filosófico concordaram politicamente com a democracia, enquanto que 
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os seguidores do absolutismo filosófico, ou seja, os grandes metafísicos, 

concordaram com o absolutismo político e contra a democracia. 
233

    

Nessa visão, que ressalta a liberdade e a igualdade como os aspectos 

fundamentais da democracia, Kelsen aponta a supremacia da democracia para 

buscar a síntese entre esses dois pilares. E afirma convicto: 

 

Se a sociedade e o estado hão de existir, precisa também que exista uma 
ordem obrigatória para a conduta recíproca dos homens, por conseguinte, 
um poder. Mas se devemos ser governados, queremos sê-lo por nós 
mesmos. Assim, a liberdade natural se converte em liberdade social e 
política. É politicamente livre aquele que está submetido, sim, mas à 
vontade própria e não à vontade alheia. Com isto, apresenta-se a diferença 
entre formas de Estado e da sociedade. 

234
 

  
 

Ademais, Kelsen é como Bobbio adepto da concepção procedimental de 

democracia, e a define como um método de criação da ordem social, e cujo valor 

desse método democrático está no fato de ele preservar a maior liberdade individual 

possível.235 Portanto, a democracia de Kelsen pode ser chamada de democracia 

liberal, na medida em que, tendo por base o valor liberdade, o assume como 

autodeterminação individual. (BARZOTTO, ADC, ps. 131, 132).  

Para Bobbio, defensor da democracia, o respeito às normas e às instituições 

da democracia é o primeiro e o mais importante passo para a renovação progressiva 

da sociedade, e enfatiza que a democracia é essencialmente um método de 

governo, constituída de um conjunto de regras de procedimento, com vistas à 

formação das decisões coletivas, em que se prevê a ampla participação dos 

cidadãos. 236 

Bobbio transparece o anseio de frear os excessos do estado para enobrecer 

e humanizar o pensamento político, num amadurecido equilíbrio entre liberdade e 

justiça social. Ele planta um convite à reflexão sobre o valor da democracia, neste 

momento de difícil reconstrução permeada de equívocos prejudiciais e que tornam 

confusas as melhores esperanças. 237 
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Ademais, para Kelsen: a justiça é aquela sob cuja proteção pode florescer a 

ciência, e com a ciência, a verdade e a sinceridade. É a justiça da liberdade, a 

justiça da paz, a justiça da democracia, a justiça da tolerância. 238  

Neste sentido, a Procuradora da República, Raquel Dodge, no seu discurso 

de despedida do cargo, dirigindo a todos um pedido de construção do progresso, da 

dignidade e da paz disse: 

 

Quero lhes fazer um pedido muito especial, que também dirijo à sociedade 
civil e a todas as instituições da República, protejam a democracia brasileira 
tão arduamente erguida em caminhos de avanços e retrocessos. Mas 
sempre sob o norte de que a democracia é o melhor modelo para construir 

uma sociedade de mais elevado desenvolvimento humano. 
239 

 
 

Nesta linha de pensamento, Kelsen postula que o governo não deve 

interferir em algumas esferas dos interesses dos cidadãos, que devem ter a 

proteção por lei aos direitos e liberdades humanas fundamentais. Kelsen 

complementa afirmando: a liberdade religiosa, a liberdade de opinião e de imprensa 

pertence à essência da democracia; a ela pertence acima de tudo, a liberdade a 

ciência, baseada na crença na possibilidade de conhecimento objetivo. O ideal 

segundo ele é que na democracia o conhecimento objetivo não seja sufocado por 

outros ideais, mas ao contrário, tenha como predominante o seu valor racional.240   

Bobbio explica o liberalismo como a doutrina na qual a conotação positiva 

recai no termo liberdade, afirmando que uma sociedade é tanto melhor quanto mais 

extensa é a esfera de liberdade e quanto mais restrita é a esfera do poder. Por essa 

razão, aponta que hoje o liberalismo é a doutrina do Estado mínimo, ou seja, passa 

a ter suas funções essenciais reduzidas. 241   

É importante considerar Chesterton242 ao ressaltar que sempre acreditou na 

democracia, e que na democracia as coisas essenciais aos homens são aquelas 
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que eles possuem em comum, e não as que eles possuem individualmente. 

Esclarece que o desejo político é uma dessas coisas que os homens possuem em 

comum. Enfatiza que se o homem quiser tornar o mundo grande, deve apequenar-

se diante de si mesmo e aperfeiçoar-se apontando o cultivo da humildade como 

primordial. Ele assegura que o homem pode duvidar de si mesmo, mas não pode 

duvidar da verdade. .243 

 

4.1 O Equilíbrio entre as Liberdades e a Justiça Social.   

                                  

  No momento em que presenciamos que a representatividade popular está 

sendo desvirtuada por alguns políticos, alguns empresários e alguns governantes 

inescrupulosos, que a longo tempo vêm trilhando caminhos contrários à probidade, à 

dignidade e honradez, aviltando a democracia e desrespeitando os princípios do 

Estado de direito, surge a necessidade de iniciativas educativas e saneadoras para 

que os jovens de hoje aprendam a discernir sobre o que deve ser priorizado para o 

bem de todos. Alguns representantes do povo brasileiro denunciados, muitos já 

condenados e muitos já estão cumprindo longas penas, porque adotaram a prática 

da corrupção e da fraude, ao esquecer os nobres compromissos com o povo, 

ampliaram a miséria, a indignação, o empobrecimento e a revolta dos cidadãos, ao 

ignorar as leis e quebrar a confiança que o povo depositou nas urnas. 

No Brasil, que a inspiração do poeta gravou no nosso maravilhoso Hino 

Nacional Brasileiro, clama-se por uma transformação dessa postura corrupta e sem 

moral, errônea e destrutiva, clama-se pela implantação de uma educação que, além 

das disciplinas necessárias ao currículo, traga em sua grade de ensino, 

especialmente, humanidades, fórmulas comuns de civilidade. Esta disciplina da 

fraternidade deve ser multidisciplinar, trabalhada em toda matriz curricular, por todos 

os professores e também pela família. Em suma, uma tarefa de todos aqueles que 

fazem parte do tecido social de cada criança, de cada jovem e até dos adultos, pois 

somente essa força que vem do amor fraterno pode iluminar a consciência para os 

mais altos objetivos da vida, libertando-os desses males do egoísmo, da corrupção e 

do crime em qualquer de suas formas. 
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No Brasil, muitos mandatários condenados e constrangidos ao cumprimento 

de penas e segregados da sociedade, perderam o sentido de humanidades, que é o 

elemento imprescindível ao aprimoramento do progresso da personalidade humana, 

perderam a capacidade de amar. Ao invés de tornarem-se patrimônios da 

comunidade que deveriam proteger, transformaram-se em estúpidos algozes, 

usurparam a confiança dos cidadãos, menosprezaram sua racionalidade. 

Todo trabalho precisa passar pela ética, pela educação na família, na 

escola, para que cada um aprenda os princípios enobrecedores da vida, o amor ao 

próximo, afetividade, a fraternidade, o perdão, a compreensão, para que floresça 

uma sociedade mais tolerante. Nesse sentido, Camargo afirma que:  

 

As gerações futuras não serão diferentes da presente, com todos os seus 
defeitos e prejuízos de ordem moral, se não tratarmos da educação da 
infância e da juventude, dessa juventude que será a sociedade de amanhã; 
(...) educar é salvar, é desenvolver os poderes ocultos, mergulhados nas 
profundezas das almas humanas. (...) A diferença entre um cidadão bom e 
um mau, entre um cidadão probo e um criminoso, nada mais é do que o 
efeito da educação. (...) Os homens são todos iguais. A diferença entre eles 
não é de essência, mas de grau evolutivo determinado pela educação, 
conferindo-lhe senso de justiça e lucidez. 

244
 

 
 
 

Só a educação tem poder transformador, trabalhando a inteligência e o 

coração, como exemplifica o célebre orador ateniense Licurgo. Ao ser escolhido 

para falar sobre educação, solicitou um prazo. Ao final do prazo, apresentou-se aos 

espectadores, levando consigo dois cães e duas lebres. Soltou o primeiro cão e uma 

das lebres. A cena foi terrível. O cão avança sobre o pequeno animal abatendo-a 

com fúria. Após soltou o segundo cão e a outra lebre. O cão passou a brincar com o 

pequeno animal, afagando-a. E brincaram amistosamente. Ergueu-se Licurgo e 

disse a todos: Eis o que é a educação. O primeiro cão é da mesma raça e idade que 

o segundo. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. A diferença entre eles, 

é que um foi educado e o outro não. 245 

Neste sentido, importa considerar a visão de Chesterton, como já referido, 

que aposta na democracia, onde há prioridade para a educação e para as leis do 

Estado. Ressalta que para ele, o primeiro princípio da democracia é: as coisas 
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essenciais aos homens são aquelas que eles possuem em comum, e não as que 

eles possuem individualmente, e o segundo princípio é este: o instinto ou desejo 

político é uma dessas coisas, que os homens possuem em comum. Por essa razão, 

ele aponta: se necessitamos de ética e filosofia, necessitamos de lições e exemplos 

para encarar a vida com simplicidade, honestidade e liberdade. Essas lições nós as 

recebemos através da educação na escola, na família, na sociedade. 246 

 
 
4.2 Como Consolidar a Democracia através da Educação.   

 
 
Diante da realidade preocupante do enfrentamento com o crime organizado, 

a corrupção e a lavagem de dinheiro, a fome, os crimes ambientais que afetam a 

todos os seres vivos, é imperiosa a reflexão sobre os rumos da democracia no Brasil 

e no mundo. A despeito de todo o conhecimento que o homem vem logrando 

alcançar pelo avanço científico e tecnológico, a alma humana está esquecendo de 

aperfeiçoar o seu lado humano, postergando o seu crescimento e amadurecimento 

emocional e a disciplina de seus sentimentos. É imperioso que surjam mudanças 

para a formação da consciência reta e amadurecida para um desempenho humano 

produtivo, consciente e feliz.  

Assim como tudo tem chegado ao homem de geração em geração, é, pois, 

pelo aprendizado que passamos do crime para a paz, da ignorância para o convívio 

salutar, ensina Ubaldi. 247 

A democracia, no mundo, está fragilizada, aponta o relatório do Instituto 

Liberdade no Mundo 2018, que trata de um estudo anual da organização 

independente Freedom House, que concluiu que 2017 registrou queda na liberdade 

mundial, pelo décimo segundo ano consecutivo. Essa crise apontada pelo relatório 

se intensificou na medida em que os padrões democráticos da América foram 

corrompidos e ressalta a saída dos Estados Unidos como principal defensor e 

exemplo de democracia no mundo – o que torna os regimes autoritários mais 

poderosos. 248  Nesta linha, Tocqueville questiona: 
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O que querem da sociedade e do governo? É bom saber. [...] Se lhes 
parecer útil voltar a atividade intelectual e moral do homem para as 
necessidades da vida material e empregá-la para produzir o bem-estar; [...] 
se o objetivo principal de um governo for o de proporcionar a cada um dos 
indivíduos que o compõem o máximo de bem-estar e evitar-lhe ao máximo a 
miséria, então constituam o governo da democracia. 

249
 

 
 

Neste sentido, a democracia tem que ser o regime de governo da 

moralidade, da ética, como já referido. Tem que ser o governo da garantia e do 

respeito pela dignidade da pessoa humana. É preciso mudar as regras ou, pelo 

menos, usar de retidão e transparência para a escolha dos dirigentes, verificar se 

ostentam uma trajetória anterior pautada pela moralidade, e se possuem uma 

história respeitável de vida social e ou acadêmica dignas. Só assim se poderá 

constituir e instrumentalizar o estado para as nobres funções de proteção dos 

direitos do homem e da garantia de sua efetividade e justiça social. 

Do alto de sua sabedoria filosófica, Kant ensina que o homem só pode 

tornar-se verdadeiro homem através da educação, “o homem é aquilo que a 

educação dele faz”. Enfatiza que o homem tem necessidade de cuidados e de 

formação, Kant explica que falta de disciplina e de moralidade como fruto de uma 

boa educação, torna o homem violento, selvagem e sem escrúpulos. Que a 

educação precisa ser aperfeiçoada ao longo das várias gerações, que de posse dos 

conhecimentos adquiridos promova o homem e a sociedade, aperfeiçoando e 

consolidando a democracia. 250 

Kant, como já mencionado, considera que o homem é a única criatura que 

precisa ser educada. Enfatiza: 

 

Por educação entende-se o cuidado da sua infância (a conservação, o 
trato), a disciplina e a instrução com a formação. [...] A disciplina transforma 
a animalidade em humanidade. [...] A espécie humana precisa extrair de si 
mesma pouco a pouco, com suas próprias forças, todas as qualidades 
naturais, que pertencem à humanidade. Uma geração educa a outra.  [...] A 
disciplina submete o ser humano às leis da humanidade e começa a fazê-lo 
sentir a força da própria lei.[...] A falta de  disciplina é um mal pior que a falta 
de cultura, pois esta pode ser remediada mais tarde, ao passo de que não 
se pode abolir o estado selvagem e corrigir um defeito de disciplina. [...]..o 
grande segredo da perfeição da natureza humana se esconde no próprio 
problema da educação.

251
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Neste sentido, esclarece que para o progresso social a prática educativa 

precisa ser aperfeiçoada de geração em geração, ou seja, o conhecimento deve ser 

pensado e melhorado para qualificar a educação. Segundo Kant, uma educação que 

desenvolva todas as disposições naturais na justa proporção e de conformidade com 

a finalidade daquelas para guiar os homens, sempre visando o bem comum, ou seja, 

uma educação que promova o progresso moral de cada um.252
 Pois, é através da 

educação, que o homem poderá se tornar um verdadeiro homem, porquanto, ele é 

aquilo que a educação dele faz, reforça Kant. 253   

Bresolin defende esse processo de educação idealizado por Kant, realçando 

os estágios apresentados e que integram a própria trajetória da vida humana, 

disciplinar, cultivar, civilizar e moralizar, representando os quatro níveis de 

desenvolvimento da vida, passando pela infância até o uso harmonizado da razão, e 

que credencia a criatura humana a ascender da menor idade para a maioridade.  

Essas são as quatro fases da educação apontadas por Kant, que representam a 

transição da animalidade à humanidade. 254 

Para Kant, disciplina e instrução são etapas fundamentais na formação e 

nos cuidados necessários ao homem, como já referido, o homem só pode tornar-se 

um verdadeiro homem através da educação. E aponta que a falta de disciplina é um 

mal pior que falta de cultura, pois esta pode ser remediada mais tarde, enquanto a 

selvageria não pode ser abolida e nem pode ser corrigido um defeito de disciplina. 

De uma forma inteligente e pedagógica, Kant afirma que: 

 
 
1.Disciplinar: significa procurar evitar que a animalidade prejudique o caráter 
humano, tanto no indivíduo como na sociedade. A finalidade, pois da 

disciplina é conter e domar a selvageria. 
255

 

2.Cultivar: no sentido de tornar-se culto. A cultura abrange a instrução e 
vários conhecimentos. A cultura é a criação da habilidade e esta é a posse 
de uma capacidade condizente com todos os fins que almejamos. Ela, 
portanto, não determina por si mesma nenhum fim, mas deixa esse cuidado 
às circunstâncias. A habilidade pode ter muita forma conforme os fins que 
encerra, por exemplo, ler e escrever, a música... 
3. Civilizar: significa que o homem deve ter civilidade, ser prudente, cortês, 
gentil na maneira de se relacionar com os outros. 
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4. Moralizar: significa que o homem deve ser ou treinado, disciplinado, 
instruído, mecanicamente, ou ser em verdade ilustrado. Além de treinar uma 
criança, é preciso ensiná-la a pensar, como já mencionado. 

256
 

 
 

Bresolin esclarece que enquanto no cultivar o educando permanece ainda 

em uma esfera individual, na qual as disposições e os talentos estão no centro da 

educação, no civilizar ele faz parte do tecido social, recebendo a instrução para 

buscar e realizar seus interesses e ideais cooperativamente com os outros. Ressalta 

que o objeto de destaque do civilizar está na vida coletiva, a constituição do Estado, 

o direito e a lei da sociedade e que o educando precisa aprender a discernir e 

identificar o teor dos interesses dos homens, para não se deixar contaminar por 

maus exemplos.257
 

Ainda, segundo Bresolin, o educando possuirá quando adulto, pretensões, 

necessidades, tarefas, precisa preparar-se para honrar seus compromissos. Por 

isso, é imprescindível que a habilidade, a força corporal, a segurança, a destreza, a 

capacidade dos sentidos e a capacidade intelectual sejam desafiadas e 

desenvolvidas na elaboração dos problemas. 258   

Importante acrescentar a valiosa contribuição de Kant, que divide a sua ideia 

de educação em duas etapas: educação física e a educação prática.259 Neste 

sentido, Bresolin explica que a educação física, segundo Kant, é aquela que trata 

dos cuidados com a vida física, que comporta um momento negativo – o cuidado e a 

disciplina, a qual impede ou inibe os defeitos; e um momento positivo – a educação 

da inteligência, isto é, instrução e direcionamento. A educação prática é aquela 

voltada para tornar o homem um cidadão livre, com autonomia, pois visa a 

personalidade, para que possa desenvolver: a habilidade, a prudência e a 

moralidade.260  

Fácil compreender, portanto, que a falta de disciplina e de uma boa 

educação, tornam o homem violento, inescrupuloso e corrupto. Por essa razão, o 

cientista político José Álvaro Moisés, afirma que os protagonistas da corrupção 
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política, são indivíduos que não incorporaram os valores da educação. Acrescenta 

que a corrupção de forma a dimensão republicana da democracia, e contempla 

apenas os interesses espúrios e a ganância dos homens.261 Dessa forma, desvirtua 

a essência da democracia, empobrece a nação e cria situações adversas ao 

desenvolvimento da cidadania, rasgando a CF/88.  Daí o imperativo da educação. 

Kelsen262 afirma que a democracia é um regime de governo que precisa 

garantir a máxima liberdade individual possível, onde o indivíduo submetido à ordem 

social participe, com força atuante, no processo da sua criação. 

 E Bobbio enfatiza que a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os 

súditos se tornam cidadãos quando têm os seus direitos reconhecidos; e haverá paz 

estável quando os cidadãos de todo o mundo forem educados, éticos.263 

A supremacia da democracia está, pois, condicionada ao progresso do 

cidadão na área da educação, sobretudo, com ética e a valorização do 

conhecimento. Todos nós temos compromisso com a educação, como já referido, 

para a construção de um futuro melhor, para vicejar a honestidade e a solidariedade 

ante os desafios que a vida nos oferece, a cada dia.  

Esta tese, portanto, defende uma representação democrática, voltada para a 

harmonia em todas as instituições, cumprimento às leis, à garantia, á proteção e 

efetividade aos direitos do homem, que faculte a realização dos cidadãos para o 

bem e na busca da justiça social para todos, e proporcionar a cada cidadão, desde o 

seu nascimento, uma educação que o capacite no futuro, a tornar-se um ser mais 

diferenciado, um ser com autonomia para enfrentar, solucionar e vencer desafios, 

encontrando em si mesmo as condições para a sua própria realização, como explica 

Hobuss,  264 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A democracia tem seus pilares básicos na liberdade, na justiça, na paz e na 

educação como ensinam os filósofos e estudiosos que fundamentam esta pesquisa. 

A reflexão cuidadosa sobre a importância desses pilares em todos os âmbitos da 

ação humana, na família, na escola, no trabalho, na sociedade, no Estado, é 

imprescindível para a convivência harmoniosa entre os homens no mundo, 

porquanto, a história não se interrompe e evidencia que as ideias e os erros se 

repetem. Pois o homem ainda está longe de conhecer a si mesmo, não aprendeu a 

seguir o conselho do inesquecível Sócrates: conhece-te a ti mesmo, por isso comete 

tantos e tão nocivos enganos, conforme postula Bobbio. Por isso, uma democracia 

saudável, depende da formação do homem, depende da educação, pois cada um é 

o resultado da educação que recebeu, preconiza Kant. 

A reflexão sobre o primeiro pilar evidencia que a ideia de liberdade e 

igualdade deve ser o apanágio da vida na terra, e conforme elucidam, também, os 

estudiosos que fundamentam esta tese, necessita ser abastecida com 

responsabilidade, segundo ensina Ferreira Filho. O que significa o empenho de 

todos, pais, professores, sociedade e Estado, pela educação no lar, na escola, no 

trabalho, no lazer, com o afeto nutrindo a alma da criança e dos jovens, na 

religiosidade, sem enfatizar crenças, porque a própria natureza humana cobra dele 

um sentido para a sua existência; na escola respeitando os seus semelhantes e 

valorizando a vida, no trabalho buscando a sua própria realização com honestidade 

e respeito às leis, com dignidade e amor à Pátria como berço de todos nós. 

Segundo, pela justiça o homem aprende a conhecer a medida das próprias 

forças e o respeito aos direitos do outro, assevera Kant. É pela justiça que o homem 

é capaz de perceber os erros e acertos do passado, entre a animalidade e a 

humanidade, com vistas ao bem comum e para fortalecer a democracia.  

Implementar  valores e princípios de convivência e cooperação para fazer florescer 
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um mundo melhor, um mundo ético e humanizado, porquanto no estado democrático 

de direito a atuação do poder se escora na lei e na preservação da ordem 

constitucional, segundo o pensamento de Kelsen.  

Terceiro, a paz, mostrando que a democracia inclina-se ao ideal pacifista. E 

que a finalidade da vida é trilhar esses valores que capacitam o homem a olhar pra 

dentro de si mesmo, refletindo sobre suas ações e a aquilatar suas 

responsabilidades, aponta Kelsen.  

Quarto pilar, a educação como o caminho capaz de desenvolver em cada 

um a perfeição de que é suscetível como já referido por Kant. Também na lição do 

educador alemão Friedrich Froebel ao afirmar que em toda criança existe a 

possibilidade de um bom cidadão. Por essa razão pode-se afirmar, conforme já 

referido, que na maneira de conduzir a educação está o remédio para a solução dos 

males que afligem a humanidade, 

Conforme referido, a CF/88 preconiza que a democracia brasileira é uma 

democracia deliberativa, como ensina Barzotto, e que o sujeito da democracia é o 

povo entendido como uma comunidade, e que o funcionamento da democracia é 

regido por uma concepção institucionalista chamada Estado Democrático de Direito 

e que a finalidade da democracia é o bem comum estendido a todos.  

Os filósofos ensinam que, sendo a democracia meio e o instrumento de 

realização dos valores essenciais de convivência humana e social e dos princípios 

de ordem democrática, a verdadeira democracia depende do protagonismo da 

educação de cada cidadão. Por essa razão, defendo a garantia e a proteção aos 

direitos do homem; o aperfeiçoamento do diálogo; a melhoria na formação dos 

profissionais e na sua atualização permanente; a melhoria no estudo e adoção de 

medidas atualizadas sobre didática e conteúdo específicos de acordo com as 

modernas tecnologias; a utilização dos novos métodos e descobertas científicas em 

todas as áreas do conhecimento; ensino e aprendizado dos meios digitais; interação 

escola, professores, pais, alunos e sociedade; adequação dos currículos aos 

desafios do momento; resgate da educação moral; estímulo à leitura, criação de 

textos, iniciação filosófica desde os anos iniciais; noção de dever ante os direitos 

reconhecidos; pontualidade nas tarefas de cada dia; noção e exercício da 

fraternidade e da gratidão; noção do amor como força majestosa que governa nossa 

vida; o permanente exercício da solidariedade; respeitar o outro, como princípio 

mantenedor da paz e da harmonia entre as pessoas; respeitar as regras da 
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convivência familiar, social e profissional; respeitar as leis para o progresso da 

sociedade; honrar os compromissos assumidos.   

Defender a democracia para garantir e proteger os direitos do homem é um 

dever que deve ser compreendido, enfrentado e resolvido na sua real dimensão, e 

não de forma isolada, porque dele não se pode abstrair os dois graves problemas 

que ainda assolam o mundo e dizimam pessoas, como a guerra e a implacável 

miséria que joga as pessoas no vale sombrio da fome, do intolerável contraste entre 

as potências que as fomentam, e a impotência que relega ao infortúnio populações 

inteiras. Neste quadro é que vemos o problema dos direitos do homem com senso 

de realismo, como ensina Bobbio, e, ao mesmo tempo, sugere um salutar exercício: 

ler a Declaração Universal e depois olhar em torno de si.  Certamente será impelido 

a reconhecer que o caminho é longo, e que apesar do tempo já transcorrido, 

estamos apenas começando. 

Buscou-se suscitar uma reflexão sobre o que é a democracia e alcançar a 

compreensão de que é imprescindível o respeito, a garantia e a proteção aos 

direitos do homem, porque é preciso priorizar a vida, teremos alcançado nosso 

objetivo, um desafio que não é pequeno e que não pode parar no tempo, exige 

contínuo aperfeiçoamento. E, se esta tese servir como alerta e reflexão para que 

todos voltem seus esforços para tornar a educação das crianças, jovens, adultos e 

idosos, o caminho mais seguro para o aprimoramento da alma humana, e se 

contribuir para a conscientização da necessidade de melhor qualificação e 

valorização do professor, seremos muito mais felizes por termos colaborado com 

uma modesta cota do entendimento de que todos precisam alcançar  o progresso, a 

fraternidade e a paz. Se conseguirmos a mais alta compreensão de que a educação 

é um compromisso de todos, consoante o que ensinam Kant, Kelsen, Bobbio e o 

cientista Miguel Couto, certamente as gerações, depois da nossa, terão um futuro 

mais seguro, mais humano, mais tolerante e mais feliz, para que a democracia 

floresça plena de humanidades.  

Torna-se, pois, compreensível que seja possível incorporar os valores e 

condutas de retidão, de coerência, de probidade em qualquer área de atuação. Por 

isso, é imprescindível que o homem persiga aqueles princípios que ainda vigem 

através dos séculos, um precioso legado do povo romano: Viver honestamente.  Dar 

a cada um o que é seu.  Não lesar a ninguém, conforme ensina Ulpiano. 
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Importante a compreensão de que viver honestamente é preceito ético, e 

não lesar a ninguém é um preceito moral.  Significa dizer que a moral dá ao homem 

um valor que diz respeito à espécie humana, esclarece Kant. Diz que a moral é a 

arte do bom, e a ética é o problema da conduta ou do valor da ação humana. 

O bem enquanto bem do indivíduo, como fim último e axiológico, quer dizer 

que estuda os valores, e destaca a ética como valor primordial, e o bem visto como 

valor social é o que chamamos de justo, e constitui o valor fundante do Direito, 

explica Reale. Neste sentido realça a compreensão de que a moral e o Direito não 

esgotam a problemática da ética, pois existem outras formas de comportamento, nas 

chamadas regras de comportamento, que também são expressões do bem, como 

por exemplo, as regras que expressam a seu modo o valor do bem.  

Conforme preconiza Kelsen, impõe-se a verdadeira aproximação fraterna 

entre os povos, sob o manto da tolerância para atestar a presença do homem 

civilizado, enfrentando obstáculos, vencendo temores, erradicando preconceitos, 

ideologias e extremismos diante dos acontecimentos de hoje. É imprescindível 

demonstrar compreensão, responsabilidade, sensibilidade para conservar sua 

identidade cultural, amorosa, afetiva e social. Só assim, com pensamento inovador, 

isento de maldades, se poderá inundar todas as áreas das ações humanas, com 

uma nova luz, para refletir uma paisagem mais saudável, harmoniosa e feliz para 

todos os homens: defender a democracia e garantir e proteger os direitos do 

homem, através da educação. 

A humanidade está carente de formação moral, pois a cada dia afloram 

sentimentos de ódio, racismo, preconceito, etc., por essa razão, considera-se como 

ponto principal desta tese o fato de que a educação moral é compromisso que deve 

ser assumido por todos, e de que a educação integral é que poderá salvar a 

humanidade do caos e da degradação.  

Ademais, para não degradar a democracia e ou ludibriar os anseios do povo. 

Faz-se mister que, na área da educação, se priorize a excelência nas estruturas, a 

excelência na formação e competência dos professores, a excelência na interação 

escola, família, sociedade, a excelência nos propósitos e novas plataformas que 

gerem valores para todos. Aulas interativas, aprimoramento da cultura digital, 

flexibilidade e diálogo, inovação, inclusão, intercâmbio, ciência e tecnologia. Pois 

são ferramentas fundamentais para uma boa educação. Ensinar a pensar. Só assim 

atenderemos todas as dimensões do ser humano. Significa dizer que, para sermos 
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seres equilibrados, harmonizados, produtivos e felizes, é imprescindível que todas 

as nossas dimensões sejam atendidas, ou seja, todas as áreas da atividade 

humana, com suas especificidades e autonomias legítimas clamam por realização, 

conforme ensina Saldanha.   

Neste sentido, o homem além da capacidade de pensar, precisa ter a 

capacidade de utilizar diversas formas de pensamento para procurar um melhor 

conhecimento da realidade, uma convivência social mais harmoniosa e humana com 

aqueles que lhe comungam a experiência diária. Só aprendendo a pensar é que 

poderemos criar conceitos, relações e projetos. Só assim é que, então, teremos a 

possibilidade de nos sentirmos agentes construtores da nossa própria felicidade, 

conforme preconizava Celso Antunes, 

 Ensinar e vivenciar os valores éticos, democráticos, religiosos e morais é 

dever de cada um de nós, se quisermos usufruir com dignidade os direitos que 

almejamos, aprimorando, cada vez mais, os valores democráticos para a efetividade 

e garantia dos direitos do homem. 

Por essa razão, ao professor, à família, à sociedade e ao Estado a missão 

de ensinar a aprender e à criança e ao jovem a tarefa de aprender a aprender, 

segundo os valores que dignificam a pessoa humana, são os sábios ensinamentos 

que esta pesquisa me proporcionou.  

Com esse propósito, é preciso trabalhar pela erradicação da corrupção em 

nosso país, para que ela não interrompa o promissor caminho da democracia, nem 

mutile a sua dimensão republicana, herança de valorosos patriotas que nos 

antecederam. Portanto, é preciso erradicar interesses particulares e inescrupulosos. 

Fomentar o debate, o diálogo e a transparência de propósitos, para impedir acordos 

fraudulentos dos corruptos inveterados e dos ditadores disfarçados de democratas.  

Em suma, defendo a tese de que para fortalecer a democracia, não basta 

apenas ensinar letras e números. É preciso repensar a educação, inserir nos 

projetos de ensino as disciplinas que humanizam, qualificando o homem do futuro 

para ser um agente do progresso, do saber, do civismo e da cultura. É preciso, pois, 

disciplinar, cultivar, civilizar e moralizar cada cidadão, como ensina Kant, e enfatiza 

Bresolin. Só a democracia nos conduz à construção da paz, ao progresso do nosso 

país e à humanização de cada cidadão brasileiro, porque tem como objetivo 

primordial a vida e a dignidade da pessoa humana. 
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Eis o alicerce para consolidarmos uma democracia saudável e forte. Será 

um esforço muito grande, será preciso coragem e determinação para ensinar a 

pensar e a refletir a necessidade de compreender o poder de transformação que só 

a educação produz sobre os problemas e soluções que se apresentem no quotidiano 

ante o desenvolvimento e o progresso científico, mas precisamos iniciar já. Será 

necessário o esforço de todos, formação de colegiados e construção de projetos que 

defendem o fortalecimento da democracia, para a harmonização, a garantia e a 

proteção dos direitos do homem, conforme preconiza a CF/88. Tranquilizar a vida ao 

nosso redor é nosso dever, temos a obrigação de melhorar e proteger a dignidade 

das pessoas nas atitudes, no exemplo, nas palavras.  

O ideal democrático, para conservar-se saudável e forte, requer um projeto 

que inclua princípios e valores que priorizem uma formação digna para todos; um 

programa institucional responsável e interativo entre Estado, escola/universidade, 

sociedade, família; uma metodologia pedagógica, científica, filosófica inovadora e  

normativa de conhecimentos, filosofia e aprendizagens que possibilite o real 

aproveitamento e desempenho do que prevê a CF/88, para garantir e proteger os 

direitos do homem  e a consolidação da democracia através da educação. 

Eis a tese a que nos propusemos: assegurar a consolidação da democracia, 

valorizando o aprimoramento do ser humano pela educação – significa dizer que o 

melhor caminho para a evolução do homem é a educação. A supremacia da 

democracia, conforme assegura a sabedoria de Kant, é o resultado da educação de 

cada cidadão e  um compromisso de todos. 
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