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RESUMO 
 

WEYNE, Bruno Cunha. Fundamentação filosófica dos direitos humanos a partir do diálogo 

entre a ética do discurso e a ética da libertação. 134f. Tese (Doutorado). Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar a necessidade, a possibilidade e os limites de uma 

fundamentação racional dos direitos humanos frente ao desafio da diversidade cultural, a partir 

do debate entre a ética do discurso de Karl-Otto Apel e a ética da libertação de Enrique Dussel 

no âmbito dos Seminários Internacionais do Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul (1989-

2002). A escolha dessas teorias se deu pelo fato de suas reflexões estabelecerem o diálogo entre 

as diversas tradições culturais sem abrir mão do caráter absoluto da ética, posicionando-se 

contra qualquer etnocentrismo. Quanto ao debate entre ambas, entende-se que ele contribuiu 

para uma confrontação teórica precisa e profunda que proporcionou uma reconstrução dos dois 

modelos e um verdadeiro diálogo entre culturas, onde os direitos humanos e sua fundamentação 

filosófica encontram um locus apropriado. O texto divide-se em quatro capítulos. No primeiro, 

defende-se a tese de que há, no contexto da atual sociedade multicultural, a necessidade de uma 

fundamentação racional suficiente da ideia e do conteúdo dos direitos humanos, que estabeleça 

a sua validade, a sua extensão e os seus limites, sob pena de serem esses direitos postos como 

forma arbitrária e autoritária de desrespeitar a soberania dos povos e a diversidade das culturas. 

Nessa oportunidade, mostra-se que, apesar dos seus méritos e contribuições para o problema, é 

impossível alcançar essa fundamentação à luz da filosofia kantiana e da hermenêutica alemã de 

Heidegger e Gadamer. No segundo e no terceiro capítulos, são explicitados respectivamente as 

arquitetônicas da ética do discurso de Apel e da ética da libertação de Dussel, apresentando-se, 

a partir disso, as suas fundamentações dos direitos humanos. No quarto capítulo, inicialmente, 

faz-se uma contextualização do debate entre a ética do discurso e a ética da libertação no âmbito 

do Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul, ocasião em que são expostos os principais eixos 

temáticos do debate e as posições defendidas por Apel e Dussel em cada encontro. Em seguida, 

expõem-se as principais críticas mútuas entre os dois modelos teóricos, a fim de evidenciar as 

suas vantagens e as suas desvantagens. Por último, à luz desse diálogo, busca-se sustentar uma 

articulação e uma correção mútuas entre as duas teorias e, com isso, uma possível contribuição 

para a fundamentação filosófica dos direitos humanos.  

 

Palavras-chave: Direitos humanos. Fundamentação racional. Ética do discurso. Ética da 

libertação. 
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ABSTRACT 
 

WEYNE, Bruno Cunha. Philosophical foundation of human rights in the light of the 

dialogue between the discourse ethics and ethics of liberation. 134p. Doctoral thesis (Ph.D). 

Faculty of Law, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

  

This research intends to investigate the necessity, the possibility and the limits of a rational 

foundation for human rights in the face of the challenge of cultural diversity, from the debate 

between Karl-Otto Apel’s Discourse Ethics and Enrique Dussel’s Ethics of Liberation in the 

framework of the International Seminars of the Philosophical Dialogue Programme North-

South (1989-2002). These theories were chosen due to the fact of their reflections establishes 

the dialogue between the diverse cultural traditions without giving up the absolute character of 

ethics, standing against any ethnocentrism. Regarding the debate between them, it is understood 

that it contributed to a precise and profound theoretical confrontation that provided a 

reconstruction of both models and a true dialogue between cultures, where human rights and its 

philosophical foundation find an appropriate locus. The text is divided into four chapters. The 

first chapter defends the thesis that, in the context of the present multicultural society, there is 

a need for a rational foundation of the idea and content of human rights, establishing its validity, 

its scope and limits; otherwise these rights will be placed as an arbitrary and authoritarian form 

of disrespecting the sovereignty of the peoples and cultural diversity. At this occasion, it is 

shown that, despite their merits and contributions to the problem, it is impossible to achieve 

such a foundation in the light of Kant's philosophy and Heidegger and Gadamer’s hermeneutics. 

In the second and third chapters, we explain the architectonic of Apel’s Discourse Ethics and 

Dussel’s Ethics of Liberation, and their foundations for human rights. In the fourth chapter, we 

initially contextualize the debate between the Discourse Ethics and Ethics of Liberation in the 

framework of the Philosophical Dialogue Programme North-South, when the main thematic 

axes of the debate and the positions of Apel and Dussel are exposed. Then, the main mutual 

criticisms between the two theoretical models, in order to highlight their advantages and 

disadvantages, are presented. Finally, in the light of this dialogue, we sustain a mutual 

articulation and correction between the two theories and, with this, a possible contribution to a 

philosophical foundation of human rights. 

 

Keywords: Human rights. Rational foundation. Discourse Ethics. Ethics of Liberation. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

RESUMEN 
 

WEYNE, Bruno Cunha. Fundamentación filosófica de los derechos humanos desde el 

diálogo entre la ética del discurso y la ética de la liberación. 134p. Tesis Doctoral. Facultad 

de Derecho, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Esta investigación tiene por objetivo estudiar la necesidad, la posibilidad y los límites de una 

justificación racional de los derechos humanos frente al desafío de la diversidad cultural, desde 

el debate entre la ética del discurso de Karl-Otto Apel y la ética de la liberación de Enrique 

Dussel en el marco de los seminarios internacionales del Programa de Diálogo Filosófico Norte-

Sur (1989-2002). La elección de estas teorías se debe al hecho de que sus reflexiones establecen 

el diálogo entre las diversas tradiciones culturales sin renunciar al carácter absoluto de la ética, 

posicionándose contra cualquier etnocentrismo. En cuanto al dicho debate, se entiende que ha 

contribuido a una confrontación teórica precisa y profunda que proporcionó una reconstrucción 

de los dos modelos y un verdadero diálogo entre las culturas, donde los derechos humanos y su 

fundamentación filosófica encuentran un locus oportuno. El texto se divide en cuatro capítulos. 

En el primero, se defiende la tesis de que hay, en el contexto de la sociedad multicultural actual, 

la necesidad de una justificación racional suficiente para la idea y el contenido de los derechos 

humanos, la cual establezca su validez, su extensión y sus límites, bajo pena de que sean puestos 

como una forma arbitraria y autoritaria de violar la soberanía de los pueblos y la diversidad de 

las culturas. En esta oportunidad, se demuestra que, a pesar de sus méritos y contribuciones al 

problema, es imposible alcanzar tal fundamentación a la luz de la filosofía kantiana y de la 

hermenéutica alemana de Heidegger y Gadamer. En los capítulos segundo y tercero, se exponen 

respectivamente la arquitectónica de la ética del discurso de Apel y la ética de la liberación de 

Dussel, así como sus fundamentaciones de los derechos humanos. En el cuarto capítulo, se hace 

de inicio una contextualización del debate entre la ética del discurso y la ética de la liberación 

en el marco del Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sur, ocasión en que se presentan los 

principales ejes temáticos del debate y las posiciones defendidas por Apel y Dussel en cada 

encuentro. A continuación, exponemos las principales críticas mutuas entre los dos modelos 

teóricos, con la finalidad de resaltar sus ventajas y sus desventajas. Finalmente, a la luz de este 

diálogo, se busca sostener una articulación y corrección mutua entre las dos teorías y, con ello, 

una posible contribución a la fundamentación filosófica de los derechos humanos.  

 

Palabras clave: Derechos humanos. Fundamentación racional. Ética del discurso. Ética de la 

liberación. 
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INTRODUÇÃO 

 

A despeito de os direitos humanos terem recebido ampla e crescente valorização 

político-jurídica durante as últimas décadas, encontrando-se positivados em diversos pactos e 

declarações internacionais e em numerosas Constituições nacionais, não é possível concluir que 

hoje eles são observados e respeitados em todo o mundo. Num sentido contrário, os informes 

relatórios mais recentes das organizações não governamentais dedicadas à causa denunciaram 

alarmantes violações aos direitos humanos em todos os continentes, como: prisões e detenções 

arbitrárias; torturas e outros maus-tratos; penas cruéis, desumanas ou degradantes; execuções 

extrajudiciais; desaparecimentos forçados; discriminação de minorias; genocídios; violências 

contra mulheres; e restrições às liberdades de expressão1. Aliás, não se faz necessário ir longe 

para observá-las, já que são divulgadas com frequência nos meios jornalísticos brasileiros. Para 

ilustrar, convém citar dois casos recentes que aconteceram aqui no Estado do Pará: o “massacre 

de Pau’Darco”, considerado a segunda maior chacina no campo nos últimos vinte anos, quando, 

em 24 de maio de 2017, dez trabalhadores rurais sem-terra e desarmados foram executados por 

quinze policiais2; e as ações dos chamados “grupos de extermínio”, muitas vezes formados por 

policiais que perpetram execuções ilegais. Em 29 de abril de 2018, após a morte de uma policial 

militar, 80 pessoas foram mortas em Belém no intervalo de 7 dias, consideradas como os corpos 

“matáveis” dos bairros pobres3. Copiosos exemplos poderiam ser citados nesse sentido. 

Da mesma maneira, não é possível contar, nos dias atuais, com um reconhecimento 

universal da ideia e do conteúdo desses direitos, notadamente diante do fenômeno do pluralismo 

cultural, que hoje, mais do que nunca – ante o crescente desenvolvimento científico-tecnológico 

obtido nas últimas décadas do século XX e neste século XXI – coloca indivíduos de diversas 

                                                           
1 ANISTIA INTERNACIONAL. Informe 2017/18: o estado dos direitos humanos no mundo. Londres, 2018. 

Disponível em: <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2018/02/informe2017-18-online1.pdf>. Acesso em: 07 

nov. 2018. Ver também: HUMAN RIGHTS WATCH. World Report 2018. Nova York, 2018. Disponível em: 

<https://www.hrw.org/pt/world-report/2018>. Acesso em: 07 nov. 2018 
2 Cf. TINOCO, Juliana. O massacre de pau d’arco. Por que as chacinas se repetem no sul do Pará? Piauí, São 

Paulo, Anais do conflito agrário, edição 135, dez. 2017. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-

massacre-de-pau-darco/>. Acesso em: 07 nov. 2018 
3 Cf. STABILE, ARTHUR; CRUZ, MARIA TERESA. Em Belém, morte de 80 pessoas após assassinato de PM 

aponta ação de grupos de extermínio. El País Brasil, São Paulo, 16 mai 2018. Disponível em: < 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/15/politica/1526337257_927035.html>. Acesso em: 07 nov. 2018. Essa 

expressão “corpos matáveis” é utilizada na própria matéria: “A onda de matança que atinge os corpos consideráveis 

‘matáveis’, pessoas que não vão falar muito por eles, normalmente em bairros mais pobres’, como afirma a tenente-

coronel da reserva da PM paraense, Cristiane do Socorro Loureiro, tem gerado pânico e até mesmo a criação de 

alguns estigmas. Um deles é o carro prata. É uma coisa meio cega que escolhe aleatoriamente. ‘Aqui tem muito 

do carro prata, veículos que param e atiram. Um aluno disse que parou com seu carro perto de um bar e viu um 

monte de gente sair correndo. É o mito de que o carro prata chega e vai matar quem estiver aí. Carro prata significa 

morte agora e um toque de recorrer velado’, explica”. 

https://brasil.elpais.com/autor/ponte_jornalismo/a/
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tradições culturais, com diferentes cosmovisões e com distintas formas de vida em confrontação 

direta, obrigando-os a coexistir e a conviver no mesmo espaço social e a partilhar interesses e 

responsabilidades comuns. Sobre o tema, Adela Cortina afirma que tal diversidade torna difícil 

a convivência, pelo fato de que habitualmente uma dessas culturas seja a dominante e as demais 

fiquem relegadas a segundo plano, possibilitando a distinção entre “cultura de primeira classe” 

e “culturas de segunda classe”, que gera inevitavelmente sentimentos de injustiça e desinteresse 

pelas tarefas coletivas4. Diante disso, levanta as seguintes indagações: “Como saber-se e sentir-

se cidadão igual quando a própria cultura é preterida? Como aceitar as normas políticas de uma 

cultura que se revela estranha?”5. Nesse horizonte, Enrique Dussel vai mais além para sustentar 

que a América Latina nasce ao mesmo tempo que a “Modernidade”, isto é, em 1492, quando a 

Europa descobre o novo continente e violentamente conquista e coloniza o “Outro”, mantendo-

o, no entanto, “encoberto” como “o mesmo” que aquela era desde sempre6. Isso significou, para 

os habitantes que viviam na “exterioridade” da Europa, o início de um processo de dominação, 

de opressão e de exclusão que a imensa maioria da humanidade experimenta até hoje nas mais 

diversas esferas da vida humana (cultural, filosófica, religiosa, política, econômica etc.).  

Em que pesem essas dificuldades, a ideia de direitos humanos parece constituir, 

ainda hoje, a ideia-chave à luz da qual é possível justificar as normas e instituições jurídicas7. 

Nessa perspectiva, Heiner Bielefeldt argumenta que os modernos direitos humanos se tornaram 

praticamente imprescindíveis, porquanto a resposta que eles ofereceram para a crise da era 

moderna, primeiramente no Ocidente, aplicar-se-ia hoje a situações análogas de injustiça e de 

crise em muitas partes do mundo. E a sua inevitabilidade independe de serem eles um avanço 

efetivo em relação às tradicionais figuras da ética, da política e do Direito – questão que pode 

ficar em aberto –, pois decisivo “é que não se apresenta alternativa humana a esses direitos”8. 

Não é outro o entendimento do filósofo indiano Raimundo Panikkar, segundo o qual uma vida 

autêntica ou humana no interior da megamáquina do mundo tecnológico moderno depende de 

                                                           
4 CORTINA, Adela. Cidadãos do mundo: para uma teoria da cidadania. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São 

Paulo: Loyola, 2005. p. 139-140. 
5 CORTINA, Adela, op. cit., p. 140. 
6 Cf. DUSSEL, Enrique. 1492: El encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad, Ed. Nueva 

Utopía, Madrid, 1992. 
7 Cf. BIELEFELDT, Heiner. Filosofia dos direitos humanos: fundamentos de um ethos de liberdade universal. 

Tradução de Dankwart Bernsmüller. São Leopoldo: UNISINOS, 2000. p. 52-59; HABERMAS, Jürgen. Direito e 

democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. 2. ed. Rio de janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2003. v. 1. p. 133-139. 
8 BIELEFELDT, Heiner, op. cit., p. 52-59. 
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serem os direitos humanos um imperativo, e a sua defesa, um dever sagrado, tendo em vista a 

forma como se define a arena política pelas atuais tendências socioeconômicas e ideológicas9. 

Contudo, ao menos do ponto de vista de filosófico, permanece em aberto a questão 

de se é possível legitimar racionalmente a pretensão de validade universal desses direitos. Ora, 

conforme Regenaldo da Costa, se não for possível justificar, de forma racionalmente aceitável, 

perante todos os possíveis afetados, a pretensão deontológica de validade universal dos direitos 

humanos, tal pretensão será dogmática e arbitrária, independentemente do seu reconhecimento 

e da sua institucionalização no plano fático do Direito positivo, visto que estes não podem servir 

como critério suficiente de validade10.  

Daí por que, para ele, é preciso refletir criticamente sobre as seguintes questões: se 

não houver uma fundamentação filosófica dos direitos humanos capaz de obter reconhecimento 

racional por parte de todos os seres humanos – inclusive por parte dos seus opositores e críticos 

–, devem eles ser tomados como mais valiosos do que as normas morais e jurídicas reconhecidas 

por diferentes culturas e tradições? Não seria essa postura arbitrária, uma vez que tais direitos, 

carentes de uma justificação suficiente, seriam impostos autoritariamente para todas as culturas 

e tradições, em desrespeito à autodeterminação dos povos?11 A essas perguntas, ainda se podem 

acrescentar outras correlatas: afinal, quando os direitos humanos alcançaram reconhecimento e 

justificação suficiente? E, principalmente: é possível, diante do desafio da diversidade cultural, 

uma fundamentação racional desses direitos perante todos os possíveis afetados e afetáveis? 

É no contexto desses questionamentos que se resolveu desenvolver esta tese. O seu 

objetivo é investigar a necessidade, a possibilidade e os limites de uma fundamentação racional 

(filosófica) suficiente dos direitos humanos ante o desafio da diversidade cultural – no contexto 

ético-político e ético-jurídico do século XXI. Para cumprir essa tarefa, algumas decisões sobre 

seu referencial teórico precisaram ser tomadas. A primeira foi a de optar pela ênfase no exame 

do problema da fundamentação dos direitos humanos, e não nos problemas da sua definição em 

termos teóricos ou da sua efetivação prática. Estes, sem dúvida, são temas correlatos igualmente 

importantes, porém aqui a abordagem dos direitos humano é feita a partir da perspectiva do seu 

fundamento no sentido da filosofia, do seu porquê mais profundo, por entendê-lo como um 

                                                           
9 PANIKKAR, Raimundo. Seria a noção de direitos humanos um conceito ocidental? Tradução de Roberto Cataldo 

Costa. In: BALDI, César Augusto (Org.). Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 

2004. p. 205-238. p. 236. 
10 COSTA, Regenaldo da. Justificação racional, idéia de direitos humanos e multiculturalidade. Nomos: Revista 

do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 28, p. 279-288, jul./dez. 2008. p. 279. 
11 Ibid., p. 279. 
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momento prévio necessário para a compreensão de todos os demais dilemas que giram em torno 

desses direitos. 

Assim sendo, escolheu-se analisar os direitos humanos com base na filosofia, e não 

na teologia, na antropologia, na psicologia etc. Isso porque a filosofia, como explica Manfredo 

Oliveira de Araújo, é o saber que se propõe a investigar os fundamentos da vida humana e de 

toda a realidade, estabelecendo a exigência de uma justificação dos valores e das instituições 

que, muito embora vigentes em certa sociedade, já não são aceitos como verdades evidentes ou 

inquestionáveis, submetendo-os ao julgamento da razão para demonstrar a sua razão de ser. 

Nesse horizonte, a filosofia emergiu sob a forma de uma atitude crítica em relação às atividades 

humanas em geral, quer dizer, “como reflexão crítica e julgadora do mundo vivido, uma espécie 

de tribunal da razão, como se vai dizer mais tarde, no século XVIII, para criticar e julgar as 

produções da vida humana através das quais [o homem] procura conquistar-se como homem”12. 

Acredita-se, por conseguinte, que a filosofia pode prestar um serviço ao Direito nesta busca de 

uma base teórica mais segura e precisa para a ideia de direitos humanos. 

Além disso, entre as diversas doutrinas filosóficas, optou-se buscar uma resposta à 

pergunta pela fundamentação dos direitos humanos à luz de duas correntes contemporâneas de 

renovação da Ética que podem ser consideradas como alternativas às vertentes tradicionais de 

fundamentação dos direitos humanos13: a ética do discurso, fundada pelo filósofo alemão Karl-

Otto Apel na década de 1970 e posteriormente desenvolvida, com profundas modificações, por 

Jürgen Habermas; e a ética da libertação, elaborada no mesmo período pelo filósofo argentino 

Enrique Dussel.  

A opção por esses dois modelos de fundamentação deve-se, em primeiro lugar, ao 

fato de ambos os filósofos sustentarem uma reflexão que estabelece o diálogo entre as diversas 

tradições culturais e estilos de vida sem abrir mão do caráter absoluto da ética, esquivando-se 

de qualquer etnocentrismo. Ambos os autores, nessa perspectiva, a despeito das diferenças nos 

planos metodológico e sistemático, firmam-se no programa “razão” levado a efeito desde Kant 

na Crítica da Razão Pura e sua reviravolta copernicana do pensamento, mas, ao mesmo tempo, 

                                                           
12 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Sobre a fundamentação. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997. p. 11. 

“Nesta perspectiva, a filosofia inaugurou uma forma de vida nova, uma vida não mais simplesmente garantida pela 

tradição acriticamente recebida, mas conquistada e gestada através de um processo argumentativo, ou seja, onde a 

convivência e o acordo entre os homens são criticamente fundamentados. É precisamente isto que se convencionou 

chamar de civilização da razão, uma vida intersubjetiva tornada possível pela mediação da reflexão crítica radical”. 

Ibidem, p. 11. 
13 Além dos modelos tradicionais de fundamentação dos direitos humanos – o jusnaturalista e o juspositivista –, 

outros também podem ser mencionados, como, por exemplo, o marxista e o sociológico. Nesse sentido cf. 

CULLETON, Alfredo; BRAGATO, Fernanda Frizzo; FAJARDO, Sinara Porto. Curso de direitos humanos. São 

Leopoldo: Unisinos: 2009. p. 19-26.  
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reconhecem o solipsismo metódico de uma filosofia ancorada na subjetividade – a exemplo da 

filosofia de Kant – e a necessidade de superação do “paradigma da consciência” em direção ao 

“paradigma linguístico” (linguistic turn), buscando, a partir disso, reformular o imperativo 

categórico para alcançar a universalidade moral14. Em poucas palavras: tanto a ética do discurso 

quanto a ética da libertação operam a passagem de uma razão monológica e subjetiva a uma 

razão dialógica e intersubjetiva. 

Em segundo lugar, a escolha também se deu pelo fato de que essas duas correntes 

éticas e seus respectivos “fundadores” deram início e foram as figuras centrais, por, pelo menos, 

uma década, do Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sur: um foro internacional de discussão 

que tinha como escopo impulsionar o diálogo intercultural em Filosofia enquanto método para 

a superação da dependência, da assimetria e de colonialismo vigentes no saber filosófico, como 

explica o seu criador e coordenador, Raúl-Fornet Betancourt15. Os cinco primeiros Seminários 

Internacionais do programa, os quais ocorreram entre 1989 e 1995, tiveram como eixo temático 

a questão da fundamentação da ética na filosofia atual à luz da ética do discurso, pelo Norte, e 

da ética da libertação, pelo Sul. Apel e Dussel continuaram o debate acerca dos desdobramentos 

de suas teorias até o início dos anos 200016.  

Ainda que se reconheça as limitações desse diálogo17, ele contribuiu não somente 

para uma confrontação teórica precisa e profunda que proporcionou uma reconstrução dos dois 

                                                           
14 De acordo com Apel, “Desde a Crítica da Razão Pura, de Kant, a autocrítica da razão (na qual a razão figura no 

genitivus objectivus e no genitivus subjectivus) é reconhecida como reivindicação legítima e até como tarefa 

permanente da filosofia”. APEL, Karl-Otto. O desafio da crítica total da razão e o programa de uma teoria filosofia 

dos tipos de racionalidade. Tradução de Márcio Suzuki. Novos Estudos CEBRAP, n. 23, p. 67-84, mar. 1989.  
15 Cf. FORNET-BETANCOURT, Raúl. El programa de diálogo norte-sur. Historia de un proceso y balance 

provisional. In: ______; SENET, Juan Antonio (Ed.). Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos norte-

sur. Sevilla: MAD, 2004. p. 185-194.  
16 Como antecipado, o diálogo entre a ética discursiva apeliana e a ética dusseliana da libertação inicia-se em 1989 

em Friburgo na Alemanha, por ocasião do I Seminário Internacional do Programa de Diálogo Filosófica Norte-

Sul, organizado por Raúl-Fornet Betancourt sob o título Philosophie der Befreiung. Begründungen von Ethik in 

Deutschland um Lateinamerika heute (Filosofia da libertação. Fundamentação da ética na Alemanha e na América 

Latina hoje), no qual estiveram presentes Karl-Otto Apel e Enrique Dussel, assim como cinquenta outros 

acadêmicos que participaram ativamente. O debate teve continuação em vários momentos: em 1991, na Cidade do 

México; em 1992, em Mainz (Alemanha); em 1993, em Moscou, no XIX Congresso Mundial de Filosofia; em 

1993, em São Leopoldo (Brasil); em 1995, em Eichstätt (Alemanha); em 1996, em Aachen (Alemanha); em 1997, 

na Cidade de México; em 1998, em El Salvador; e, em 2002, novamente na Cidade de México. Quase a totalidade 

desse diálogo pode ser encontrada nas seguintes obras: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique; FORNET-

BETANCOURT, Raúl. Fundamentación de la ética y filosofía de la liberación. México, D.F.: Siglo XXI, 1992; 

SIDEKUM, Antonio (Org.). Ética do discurso e filosofia da libertação: modelos complementares. São Leopoldo: 

UNISINOS, 1994; DUSSEL, Enrique (Comp.). Debate en torno a la ética del discurso de Apel: diálogo 

filosófico Norte-Sur desde América Latina. México, D.F.: Siglo XXI, 1994; APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. 

Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004; FORNET-BETANCOURT, Raúl; SENET, 

Juan Antonio (Ed.). Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos norte-sur. Sevilla: MAD, 2004.  
17 A esse respeito cf. FORNET-BETANCOURT, Raúl, op. cit. Ver igualmente: SALAMANCA, Antonio. Yo soy 

guardián mundial de mi hermano: hacia la universalización ética de la opción por el pobre desde el pensamiento 

de K.-O. Apel, E. Dussel y X. Zubiri. Frankfurt am Main: IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 2003. 
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modelos18, mas também para um verdadeiro diálogo entre culturas no qual os direitos humanos 

e a sua fundamentação filosófica encontram um locus apropriado, como se infere de trechos do 

correspondente verbete de autoria de Fornet-Betancourt na Enciclopéia Latino-Americana dos 

Direitos Humanos: 

 

[“DIÁLOGO ENTRE CULTURAS”] [...] Se aceitarmos o pressuposto de caráter 

sistemático que nos diz que os direitos humanos podem ser compreendidos como 

resposta a experiências extremas de sofrimento e injustiça, cremos que resulta 

coerente propor que o debate intercultural sobre os direitos humanos se oriente 

também na ideia de que os direitos humanos são, antes de tudo, parte integrante de 

uma tradição aberta da memória de libertação da humanidade que pode ser qualificada 

como ‘transcendente’ das culturas, no sentido de que é uma tradição que trabalha, em 

toda cultura, contra a tendência à damnatio memoriae que alimentam os processos 

interessados numa estabilização hegemônica da cultura.  

Em outras palavras: os direitos humanos devem ser analisados à luz de uma conexão 

com a dialética da opressão e libertação que se constata em qualquer tradição cultural, 

por diversa que seja a forma na qual possa manifestar-se; e considerá-los, por certo, 

como um desenvolvimento histórico concreto que vai cristalizando um ethos de 

libertação humana como alternativa de emancipação face às condições de dominação 

que desprezam o ser humano19. 

 

Assim, percebe-se que as escolhas teóricas descritas acima procuram viabilizar uma 

análise articulada dos temas direitos humanos, fundamentação racional e diálogo intercultural. 

Pode-se, então, formular outro questionamento central que esta tese busca enfrentar: o diálogo 

entre a ética do discurso apeliana e a ética da libertação dusseliana pode contribuir com a 

tarefa de uma fundamentação racional dos direitos humanos apontada acima? 

Antes de avançar, faz-se necessário um breve esclarecimento acerca do significado 

da expressão “fundamentação racional” nos limites deste trabalho. Ela deve ser compreendida 

no sentido uma fundamentação filosófica última ou absoluta, ou seja, cuja validade não se pode 

refutar, por ser inevitável e racionalmente necessária. Na explicação de Alfredo Culleton, trata-

se da fundamentação “que se funda em princípios aos quais se pode atribuir uma validade atual 

indiscutível, e que no discurso fundamentador não pode se detectar inconsistências no momento 

em que é formulado”20. É a esse sentido que se faz referência não apenas no título deste trabalho, 

como também quando são empregados os termos “fundamentação”, “justificação”, “validação” 

e “legitimação”. Ademais, é preciso ressaltar que se está ciente da crítica do racionalismo crítico 

                                                           
18 Cf. SCHELKSHORN, Hans. Discurso y liberación. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso 

y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. p. 11-28. p. 26-28. 
19 FORNET-BETANCOURT, Raúl. Diálogo entre culturas. In: SIDEKUM, Antonio; WOLKMER, Antonio 

Carlos; RADAELLI, Samuel Manika (Org.). Enciclopédia latino-americana dos direitos humanos. Blumenau: 

Edifurb; Nova Petrópolis: Nova Harmonia, 2016. p. 166-171, p. 167. 
20 CULLETON, Alfredo. Por que e onde buscar um princípio fundador para os direitos humanos? Estudos 

Jurídicos, São Leopoldo, v. 40, n. 2, p. 57-59, jul./dez. 2007. p. 59. 
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de Hans Albert, segundo a qual toda tentativa de fundamentação lógico-formal de sentenças a 

partir de sentenças leva inevitavelmente a três alternativas inaceitáveis racionalmente (trilema 

de Münchhausen): um regresso ao infinito, um círculo lógico ou uma interrupção arbitrária 

do procedimento21. Também se está ciente, nesse sentido, de que a posição filosófica dominante 

é a de que deve ser abandonada o pensamento da fundamentação última ou absoluta, juntamente 

com o conceito tradicional de metafísica, cuja estrutura de fundamentação é incapaz de superar 

a mencionada crítica22. Entretanto, com Apel – no que Dussel parece segui-lo –, defender-se-á 

a tese no sentido da necessidade e da possibilidade de uma fundamentação última da ética que 

consiga superar os limites da ciência empírica e da metafísica ontológica tradicional, entre 

outros obstáculos e déficits que serão estudados já no capítulo inaugural do trabalho. 

Pois bem, para responder às perguntas acerca de uma fundamentação racional dos 

direitos humanos e da contribuição do debate entre a ética do discurso e a ética da libertação ao 

tema, esta tese divide-se em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, sustenta-se, de início, a tese de que há, no contexto da atual 

sociedade multicultural, a necessidade de uma fundamentação racional suficiente da ideia e do 

conteúdo dos direitos humanos, que estabeleça sua validade, sua extensão e seus limites, sob 

pena de serem tais direitos postos como forma arbitrária e autoritária de desrespeitar a soberania 

dos povos e a diversidade cultural. Em seguida, mostra-se que, embora Kant tenha denunciado 

o dogmatismo na metafísica da tradição ocidental – e, com isso, demonstrado a impossibilidade 

de uma ontologia de cunho científico –, a sua filosofia não é suficientemente crítica para superar 

tal dogmatismo e, assim, proporcionar um critério suficiente para a fundamentação dos direitos 

humanos, uma vez que renuncia a uma fundamentação transcendental da lei moral em favor de 

um factum autoevidente da razão, caindo, ainda, num solipsismo metódico que é desmascarado 

pela hermenêutica alemã de Heidegger e Gadamer. No último momento do capítulo, demonstra-

se que, apesar de seus méritos, especialmente ao demonstrar a historicidade da pré-estrutura da 

compreensão, a aludida hermenêutica tampouco tem condições de oferecer uma fundamentação 

racional para os direitos humanos, por não haver dado conta da problemática transcendental da 

validade ou da justificação do sentido. 

No segundo e no terceiro capítulos, busca-se explicitar respectivamente os modelos 

de fundamentação da ética do discurso de Apel e da ética da libertação de Dussel. Em ambos, 

                                                           
21 ALBERT, Hans. Tratado da razão crítica. Tradução de Idalina Azevedo da Silva, Érika Gudde e Maria José 

P. Monteiro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. p. 26-27. 
22 Cf. LUDWIG, Celso Luiz. A transformação da filosofia e a libertação. Revista da Faculdade de Direito UFPR, 

Curitiba, v. 44, p. 43-59, 2006. p. 45-47. 
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de início, apresentam-se o conceito, as características e o alcance da ética do discurso e da ética 

da libertação. Em seguida, passa-se propriamente ao estudo da fundamentação da ética a partir 

da arquitetônica desses dois modelos. Com relação à ética do discurso, mostra-se como Apel, a 

partir de uma transformação pragmático-transcendental da filosofia kantiana, constrói uma ética 

universal de princípios que é, ao mesmo tempo, referida à história. No que concerne à ética da 

libertação, é apresentada a formulação de Dussel mais acabada, desenvolvida – como ele 

mesmo reconhece – a partir do debate com Apel: uma ética também de princípios e com 

pretensões de universalidade, contudo, acrescida dos momentos material e crítico. Ao final de 

cada um dos capítulos, expõem-se as suas respectivas fundamentações dos direitos humanos.  

No quarto capítulo, pretende-se, de início, situar a discussão e, para tanto, explicita-

se o contexto do debate entre ética do discurso e ética da libertação no âmbito do Programa de 

Diálogo Filosófico Norte-Sul de 1989 a 2002. Mostra-se, nesse sentido, como, quando e onde 

ele começou e se desenvolveu, bem como os principais eixos temáticos do debate e as posições 

defendidas por Apel e por Dussel em cada encontro. Em seguida, são explicitadas as principais 

críticas mútuas entre os dois modelos teóricos, de modo a revelar os seus pontos fortes e os seus 

pontos fracos. No momento final do trabalho, à luz do diálogo travado entre a ética do discurso 

e a ética da libertação, investiga-se uma articulação e uma correção mútua entre as duas teorias 

e, com isso, uma possível contribuição para a fundamentação filosófica dos direitos humanos.  
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CAPÍTULO I – DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAÇÃO 

FILOSÓFICA 
 

Neste primeiro capítulo, pretende-se apresentar e defender a seguinte tese: para que 

os direitos humanos não se tornem uma arma retórica à disposição dos interesses particulares e 

arbitrários daqueles (pessoas ou grupos) que a eles recorrem, numa pura estratégia política ou 

numa ideologia imperialista, e para que a partir deles possam ser estabelecidos limites legítimos 

à soberania dos povos e à diversidade cultural, faz-se necessária uma fundamentação filosófica 

(suficiente) da ideia e do conteúdo desses direitos, capaz de obter o reconhecimento racional da 

sua validade universal por parte de todos os seus destinatários. 

Para levar a cabo essa proposta, demonstra-se a necessidade de uma fundamentação 

racional dos direitos humanos, sob pena de serem eles postos como forma arbitrária e autoritária 

de desrespeitar a soberania dos povos e a diversidade de culturas. Em seguida, sustenta-se que 

é impossível conseguir essa fundamentação à luz da ontologia e da hermenêutica de Heidegger 

e Gadamer. Nesse segundo momento, mostra-se ainda que a filosofia kantiana e a hermenêutica, 

embora prestem uma considerável contribuição ao tema, são elas próprias incapazes de fornecer 

um critério suficiente para a mencionada fundamentação. 

 

1.1 A necessidade de uma fundamentação racional dos direitos humanos  

  

Os documentos normativos internacionais e nacionais que consagram os direitos 

humanos deixam amplamente em aberto a questão da sua definição e da sua justificação em 

termos teóricos – logo, não oferecem uma resposta precisa às perguntas básicas “o que são os 

direitos humanos?” e “por que se deve aceitá-los e defendê-los como válidos para todos os 

homens, portanto, para todas as culturas e tradições?” –, contentando-se com um acordo prático 

sobre a matéria23.  

Nessa perspectiva, o filósofo cristão francês Jacques Maritain, um dos membros 

mais ativos do Comitê da UNESCO sobre os Princípios Filosóficos dos Direitos do Homem – 

formado no ano de 1946 para realizar um estudo sobre a possibilidade de se compor uma 

                                                           
23 Algumas das ideias deste capítulo foram por mim exploradas quando investiguei o tema da justificação racional 

da dignidade humana a partir da filosofia de Kant, no Curso de Mestrado em Direito na Universidade Federal do 

Ceará. Esta tese trata, sem dúvida, de um tema correlato – a justificação racional dos direitos humanos –, mas com 

um referencial teórico que, mesmo não se distanciando por inteiro, vai além das fronteiras do pensamento kantiano. 

Portanto, busca-se um critério que possa superar os limites de Kant, que serão apresentados ainda neste capítulo. 

Cf. WEYNE, Bruno Cunha. O princípio da dignidade humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. São Paulo: 

Saraiva, 2013. p. 96-120. 
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Declaração Internacional de Direitos Humanos24 –, sustenta que a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 demonstrou que, embora não seja fácil, é possível chegar a um 

acordo meramente prático com relação a uma Carta de direitos possuídos pelo homem em sua 

experiência pessoal e social. Segundo ele, procurar uma justificação racional para essas 

conclusões práticas e para esses direitos seria, contudo, completamente fútil, uma vez que, “Se 

tal fizéssemos, correríamos o risco de impor um dogmatismo arbitrário ou deter-nos-iam 

diferenças irreconciliáveis. O problema que ora se levanta é o do acordo prático entre homens 

que, teoricamente, se opõem uns aos outros”25.  

Maritain reconhece que, paradoxalmente, as justificações racionais, conquanto 

indispensáveis, porque os indivíduos só desejam consentir naquilo que reconheceram como 

verdadeiro e racionalmente válido, são impotentes para criar um acordo entre os homens, já que 

comumente diferem entre si ou se opõem umas às outras26. Entretanto, para ele, é possível 

alcançar espontaneamente um acordo sobre uma Carta de direitos, “não na base de noções 

especulativas comuns, mas na de noções práticas comuns; não na afirmação de uma idêntica 

concepção do mundo, do homem e do conhecimento, mas na afirmação de um mesmo conjunto 

de convicções que dizem respeito à ação”. O mencionado filósofo relata ainda que, durante uma 

reunião da Comissão Nacional Francesa da UNESCO, na qual se discutiam os direitos 

humanos, alguém questionou como proponentes de ideologias violentas opostas concordaram 

no levantamento de uma lista de direitos: “Sim, replicaram eles, concordamos na enumeração 

desses direitos, contanto que não nos perguntem por quê. A partir do por quê, começa a 

divergência”27. 

A contribuição de Maritain para a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948 consistiu também em assinalar a necessidade de uma matriz interpretativa. Assim, se esse 

documento não se propusesse a ser uma confusão de ideias, ele necessitaria de um “diapasão” 

ou de uma “chave” de acordo com a qual os direitos pudessem harmonizar-se. Na sua visão, 

                                                           
24 Esse Comitê foi composto pelos principais pensadores da época e empreendeu, a partir do levantamento da 

opinião de governantes e de eruditos de todas as partes do mundo – o que se fez pelo envio de um detalhado 

questionário a essas pessoas –, um exame das bases intelectuais de uma Carta de direitos moderna (modern Bill of 

rights), na esperança de que esse estudo fosse útil à Comissão de Direitos Humanos do Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas tanto por revelar os princípios comuns sobre os quais a Declaração se alicerça quanto 

por antecipar algumas das dificuldades e diferenças de interpretação que podem atrasar ou impedir o acordo sobre 

os direitos que entram na Declaração. Cf. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito 

internacional dos direitos humanos. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003. v. 1. p. 55-62. Cf. também: 

UNESCO. The grounds of an international declaration of human rights. Paris, 31 jul. 1947. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124350eb.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2018 
25 MARITAIN, Jacques. O homem e o Estado. Tradução de Alceu Amoroso Lima. 4. ed. Rio de Janeiro: Agir, 

1966, p. 79. 
26 MARITAIN, Jacques, op. cit., p. 80. 
27 MARITAIN, Jacques, op. cit., p. 80. 
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tudo dependeria do último valor pelo qual esses direitos são determinados e pelo qual eles se 

integram por limitações mútuas28. Nesse sentido, após os trabalhos do Comitê da UNESCO 

sobre os Princípios Filosóficos dos Direitos do Homem, o projeto de uma Declaração Universal 

foi encaminhado à Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, órgão designado para 

elaborar a sua redação. Essa desencorajadora tarefa29, por sua, vez, foi delegada por todos os 

membros da Comissão a um único autor, René Cassin30, jurista francês experto na técnica de 

redação legislativa. Essa habilidade profissional facilitou-lhe responder ao pedido de Maritain 

por uma matriz interpretativa, que foi apresentada já no primeiro artigo da Declaração31, 

expressando não um direito, mas uma declaração sobre algo comum a todos os seres humanos 

(consciência e racionalidade) e que lhes proporciona uma dignidade e direitos iguais. Assim, 

considerando a posição proeminente e estratégica da dignidade humana no aludido documento 

– só na “Parte Geral”32 (Preâmbulo, Proclamação e artigos 1º e 2º), ela é invocada três vezes, 

aparecendo ainda relacionada aos direitos econômicos, sociais e culturais nos artigos 22 e 23 –

, conclui-se que foi ela a matriz adotada para harmonizar os direitos humanos.  

Embora a dignidade humana seja aceita como fundamento desses direitos33, ela é 

frequentemente proclamada, sem maiores reflexões, como um princípio autoevidente, quer 

dizer, como “algo que não necessita ser demonstrado, mas apenas afirmado”34. Assim como os 

                                                           
28 GLENDON, Mary Ann; ABRAMS, Elliott. Reflections on the UDHR (Universal Declaration of Human Rights). 

First Things: A Monthly Journal of Religion and Public Life, n. 82, p. 23-27, abr. 1998. Disponível em: 

<http://www.leaderu.com/ftissues/ft9804/articles/udhr.html>. Acesso em: 07 jul. 2018. 
29 GLENDON, Mary Ann; ABRAMS, Elliott, op. cit. Afinal, como propostas e ideias poderiam ser ordenadas, 

avaliadas e integradas num documento que os 58 Estados-membros das Nações Unidas considerassem aceitável?  
30 Convém ressaltar que, embora Cassin seja considerado um dos principais responsáveis pela integridade e pela 

coerência dos direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o seu trabalho de redação foi 

apenas parte de um empreendimento que foi levado a cabo ao lado de outras importantes figuras, tais como: John 

Humphrey, jurista canadense e então diretor de Direitos Humanos das Nações Unidas; Richard Mckeon, filósofo 

estadunidense e porta-voz do Comitê de filósofos da UNESCO, do qual Maritain fazia parte; Eleanor Roosevelt, 

delegada estadunidense e primeira presidente (e porta-voz) da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas; 

P. C. Chang, delegado chinês e vice-presidente desta Comissão, e Charles Malik, professor e filósofo libanês, que 

juntos, com suas habilidades diplomáticas, asseguraram uma aceitação ampla do documento em diversas culturas 

e nações do mundo. 
31 “Artigo I. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. 
32 “Parte Geral” porque apresenta as premissas, as propostas e os princípios que irão orientar a interpretação dos 

direitos enumerados especificamente nos artigos 3º ao 27. Os três últimos artigos também consistem em guias 

interpretativos, contextualizando os direitos em relação aos limites, aos deveres e à ordem social e internacional 

na qual eles devem ser realizados. GLENDON, Mary Ann; ABRAMS, Elliott, op. cit. 
33 Segundo Roberto Andorno, a relação entre a dignidade humana e os direitos humanos é uma relação entre um 

princípio e as normas jurídicas concretas que são necessárias para lhe detalhar na vida real, uma vez que a primeira, 

por si só, não consegue fornecer uma resposta efetiva para todos os conflitos de interesses que surgem na prática. 

ANDORNO, Roberto. Human dignity and human rights as a commom ground for a Global Bioethics. Journal of 

Medicine and Philosophy, v. 34, issue 3, p. 223-240, 2009. 
34 ANDORNO, Roberto. A noção paradoxal de dignidade humana. Tradução de Bruno Cunha Weyne. Revista 

Bioética, Brasília, Conselho Federal de Medicina v. 17, n. 3, p. 435-449, 2009. p. 441. 
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direitos humanos, a dignidade humana carece de uma fundamentação racional, e o porquê 

profundo dessas duas ideias não parece ser uma preocupação prioritária dos seus defensores. 

O que se pode perceber, a partir desses breves comentários, é que os autores da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 – e essa tendência foi seguida pelos 

numerosos documentos posteriores –, desde o seu processo de elaboração, não dedicaram 

esforços para alcançar uma fundamentação racional desses direitos e da dignidade humana, mas 

sim para assegurar um acordo meramente prático, uma confiança comum ou mesmo uma fé 

neles, como se lê em seu Preâmbulo: “Considerando que os povos das Nações Unidas 

reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no 

valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres [...]”. 

Nesse mesmo sentido, Alfredo Culleton diz que as Declarações “parecem mais com 

o Credo de Nicéia, profissões de fé, do que com um argumento racional”35 e que, com a 

Declaração Universal de 1948, não é diferente, na medida em que, antes dos 30 artigos que a 

compõem, há “sete considerandos, isto é, sete consultas ao sideral, aos astros, porque não se 

consegue dizer de onde é que tira a idéia de que os homens são iguais, ou em dignidade e 

direitos livres por natureza”36. Como explica esse autor, aos que creem em Deus não é difícil 

reconhecer a igualdade de dignidade e direitos, visto que que seriam iguais e dignos perante o 

Criador por serem suas criaturas – ou iguais entre os escolhidos no caso da tradição judaica –, 

de modo semelhante ao que acontece com os cidadãos que, perante um Estado, são regidos pela 

mesma lei, ou com os sócios de um clube que são regidos pelo mesmo estatuto. Quando esses 

elementos não se encontram presentes, é preciso perguntar como é possível reconhecer a 

igualdade de direitos ou de dignidade37. 

A opção por uma abordagem pragmática dos direitos humanos, porém, não é só dos 

legisladores, também sendo adotada por juristas e filósofos que se dedicam à teoria geral de tais 

direitos. O exemplo mais emblemático é o de Norberto Bobbio, para quem essa opção por 

                                                           
35 CULLETON, Alfredo. Por que e onde buscar um princípio fundador para os direitos humanos? Estudos 

Jurídicos, São Leopoldo, v. 40, n. 2, p. 57-59, jul./dez. 2007. p. 58. A título ilustrativo, tal autor cita o seguinte 

trecho da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América: “Consideramos estas verdades como 

autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos Direitos inalienáveis, que 

entre estes estão a Vida, a Liberdade e a procura da Felicidade. Que, para assegurar esses direitos, governos são 

instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. – Que, sempre que 

qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, o povo tem o Direito de alterá-la ou aboli-la e de instituir 

novo Governo [...]” (tradução nossa). No original: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created 

equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty 

and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving 

their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive 

of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government [...]”. 
36 CULLETON, Alfredo, op. cit., 58. 
37 CULLETON, Alfredo, op. cit., p. 58. 
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fundar os direitos humanos sobre a base de um acordo meramente prático é considerada 

satisfatória. De acordo com ele, uma vez que a maioria dos governos existentes concordou com 

uma Declaração Universal dos Direitos Humanos38, é sinal de que encontraram boas razões para 

fazê-lo, deixando de ter importância o problema do fundamento e a busca por um fundamento 

absoluto (ou último), empreendimento esse que, aliás, julga desesperado e infundado39. Assim, 

não mais se trata de buscar razões para fundamentar esses direitos, mas sim de encontrar 

melhores condições para a sua efetivação. Em suas palavras: “O problema fundamental em 

relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-

se de um problema não filosófico, mas político”40. 

A despeito de os direitos humanos existirem, de maneira positivada, em Pactos, 

Declarações e Constituições, a pura vontade daqueles que os instituíram não pode servir de 

critério suficiente para justificar o seu reconhecimento e o seu cumprimento. Isso porque a ideia 

de direitos humanos implica a atribuição de direitos a cada ser humano, para além da cultura 

ou da tradição em que cada um está inserido, bem como para além da ordem jurídica e do poder 

político estatais aos quais cada um está submetido; quer dizer, tal ideia possui uma pretensão 

deontológica de validade universal. De outro lado, em respeito à autodeterminação dos povos41, 

cada cultura particular deve poder eleger, livremente – inclusive de forma dogmática e arbitrária 

–, não apenas a sua condição política, mas também os seus valores, os seus direitos e, inclusive, 

a sua compreensão sobre os fundamentos desses direitos. Assim sendo, segundo Regenaldo da 

Costa, se os defensores da ideia de direitos humanos como direitos universais não quiserem que 

ela seja tida apenas como uma forma de expressão de uma cultura particular – que pretenda, de 

forma dogmática e arbitrária, impor-se como padrão universal de correção normativa – deve-

se justificá-la como racionalmente aceitável perante todo interlocutor que lhe faça qualquer 

objeção42. 

                                                           
38 Convém lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembléia 

Geral das Nações Unidas, aos 10 de dezembro de 1948, recebeu, dos então 58 Estados-membros, 48 votos a favor, 

nenhum contra, oito abstenções e dois estavam ausentes na ocasião. 
39 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

p. 22-23. 
40 BOBBIO, Norberto, op. cit., p. 23. 
41 A autodeterminação dos povos, embora tenha nascido como um conceito histórico e político, adquiriu relevância 

jurídica notadamente a partir do século XX no contexto do pós-guerra e da descolonização. Ela é enunciada desde 

a Carta das Nações Unidas de 1945 (Arts. 1º e 55), caminho que foi seguido por vários documentos internacionais 

sobre direitos humanos, entre os quais o Pacto Internacional sobre Direitos Civil e Políticos e o Pacto Internacional 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966. Os seus Arts. 1º dispõem que “Todos os povos 

têm o direito de autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente sua condição política e 

perseguem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural”. 
42 COSTA, Regenaldo da. Justificação racional, idéia de direitos humanos e multiculturalidade. Nomos: Revista 

do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 28, p. 279-288, jul./dez. 2008. p. 279. p. 282. 
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Com efeito, do ponto de vista filosófico e de uma Ciência do Direito Normativa – 

isto é, que não se limita a descrever e a sistematizar seu objeto43, mas enfrenta, de forma crítica 

e aberta (não dogmática), a justificação de suas normas e instituições, perguntando por que se 

deve fazer o que elas prescrevem, reivindicando respostas universalmente válidas – o mero 

reconhecimento fático dos direito humanos, ainda que fosse universal – o que não é o caso, 

como será visto –, não pode servir de critério suficiente para a sua validação moral, porque as 

normas imorais também podem ser livremente reconhecidas como obrigatórias44. Nesse sentido, 

Apel afirma que “a validação das normas pressupostas não pode ser fundamentada, ela mesma, 

a partir do factum do reconhecimento”45, pois isso implicaria cair no sofisma de um liberalismo 

ético que pretenda fundá-la, exclusivamente, na unificação ou na mediatização empírica dos 

interesses individuais. 

Destarte, é preciso notar que o fundamento puramente pragmático, produto de um 

acordo faticamente existente, não é suficiente para a justificação dos direitos humanos como 

direitos universais, porquanto sempre remanesce o dever de submetê-lo a um exame crítico, de 

modo a justificar por que esse acordo e as suas implicações devem ser decisivos e aceitos por 

todo e qualquer sujeito humano. Em outras palavras, a “justificação” com base somente num 

acordo prático não é propriamente uma justificação, visto que carece de sempre mais razões; 

ela tem uma fraqueza estrutural, porque o acordo de hoje pode desaparecer amanhã se não 

existirem boas e suficientes razões para a sua manutenção46.  

Aliás, mesmo que a existência de um acordo prático fosse um critério suficiente 

para a justificação dos direitos humanos, não se pode desconsiderar que ainda hoje não há um 

reconhecimento universal da ideia e do conteúdo desses direitos, o que fica evidente em face 

do pluralismo cultural que caracteriza a era moderna. Embora a discussão intercultural em tono 

dos direitos humanos não seja recente, já que remonta, pelo menos, ao século XIX, ela ganhou 

                                                           
43 O pensamento juspositivista, como no caso de Hans Kelsen, sustenta firmemente a tese – à qual esta tese se opõe 

– de que a tarefa da Ciência do Direito é somente descritiva, e não normativa. Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura 

do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 77. Sobre a valoração 

moral do direito e sobre o desenvolvimento de uma Ciência do Direito Normativa, cf. NINO, Carlos Santiago. 

Introducción al análisis del derecho. 2. ed. Buenos Aires: Astrea, 2007. p. 353-436. 
44 APEL, Karl-Otto. Transformação da filosofia II: o a priori da comunidade de comunicação. Tradução de Paulo 

Astor Soeth. São Paulo: Loyola, 2000.  p. 470. Apel menciona os seguintes exemplos a título ilustrativo: a suposta 

obrigação de oferecer vítimas em sacrifício aos deuses; a normal legal de submeter todas as considerações sociais 

ao jogo da livre concorrência econômica ou à seleção biológica dos mais fortes. 
45 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 470. Cf. também: ibid. p. 423 et seq.  
46 ANDORNO, Roberto. La notion de dignité humaine est-elle superflue en bioéthique? Revue Générale de Droit 

Médical, n. 16, p. 95-112, jul. 2005, p. 99. Sobre o caráter problemático do acordo fático como parâmetro de 

justificação para os direitos humanos, cf. também: CULLETON, Alfredo. Por que e onde buscar um princípio 

fundador para os direitos humanos? Estudos Jurídicos, São Leopoldo, v. 40, n. 2, p. 57-59, jul./dez. 2007; 

ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da justificação 

jurídica. Tradução de Zilda Hutchinson Schild Silva. 2. ed. São Paulo: Landy, 2005. p. 41 
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uma relevância sem precedentes no século XX, e isso não somente pelo fato de tais direitos 

terem sido fixados na Carta das Nações Unidas e, assim, ter-se ampliado o seu horizonte para 

além da tradição cultural e religiosa europeia e norte-americana47. Aqui, é preciso ir mais além 

e lembrar que, como resultado do amplo e crescente desenvolvimento científico-tecnológico – 

alcançado, sobretudo, nos séculos XX e XXI – e do poder excessivo que esse avanço conferiu 

aos homens, as modalidades de conexão entre distintos indivíduos e sociedades do mundo 

intensificaram-se de tal maneira que várias ações ou omissões humanas podem ter um alcance 

global e suas consequências, em alguns casos, podem colocar em risco a própria vida humana 

no planeta. É suficiente lembrar dos problemas e desafios éticos comuns a toda a humanidade, 

como, por exemplo, a poluição ambiental, o aquecimento global, o perigo de esgotamento dos 

recursos energéticos, os riscos dos poderes crescentes da biotecnologia, a pobreza mundial e a 

violência internacional. 

Tratando dessa questão, Regenaldo da Costa sustenta que, com o assombroso poder 

que a ciência e a tecnologia propiciaram ao homem dos séculos XX e XXI, construiu-se uma 

civilização planetária, global, em que, pela primeira vez na história da humanidade, o destino 

de cada cultura está associado ao destino de todas as outras culturas. Essa situação tem como 

implicação, entre outras coisas, que  

 

[...] há a necessidade urgente da cooperação solidária dos indivíduos, das culturas e 

nações na fundamentação de direitos intersubjetivos, transnacionais, suscetíveis de 

consenso racional, que sirvam de parâmetro mínimo para as relações entre indivíduos, 

culturas e nações de modo a evitar não só a arbitrariedade do poder estatal sobre os 

indivíduos humanos (e as minorias), mas, também, ao mesmo tempo, evitar uma 

iminente destruição da própria coletividade humana (que pode ocorrer, por exemplo, 

através de uma guerra nuclear de extermínio ou através do desequilíbrio do 

ecossistema planetário gerado pela crise ecológica causada pelo modelo moderno de 

produção industrial)48. 

 

Como até agora não foi levada a cabo essa cooperação solidária (intercultural) na 

fundamentação de parâmetros ético-jurídicos mínimos para conservar a vida planetária e para 

manter civilizadas as relações humanas, essa função continua sendo exercida pelas noções de 

direitos humanos e de dignidade humana, mas de uma forma ainda considerada suspeita por 

céticos e relativistas culturais. Os primeiros sustentam que princípios éticos ou juízos de valor 

não são passíveis de uma justificação racional e que, por isso, sempre se fundam em avaliações 

                                                           
47 BIELEFELDT, Heiner. Filosofia dos direitos humanos: fundamentos de um ethos de liberdade universal. 

Tradução de Dankwart Bernsmüller. São Leopoldo: UNISINOS, 2000. p. 24.  
48 COSTA, Regenaldo da. Justificação racional, idéia de direitos humanos e multiculturalidade. Nomos: Revista 

do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 28, p. 279-288, jul./dez. 2008, p. 281. 
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particulares, geralmente decorrentes de opiniões culturais, de crenças religiosas, de 

especulações metafísicas ou de ideologias49. Os segundos alegam, por sua vez, que, pelo fato 

de a noção de direitos humanos ter aparecido primeiramente na Europa Ocidental e na América 

do Norte, ela permanece inexoravelmente vinculada a pressupostos filosóficos da tradição 

ocidental e que, portanto, a defesa da sua validade universal é ou uma ilusão ou uma forma de 

imperialismo cultural50. 

Um dos mais conhecidos defensores do relativismo cultural, Samuel Huntington, 

sustenta que as divergências entre o Ocidente e “o resto do mundo” acerca dos direitos humanos 

ficaram nitidamente reveladas na Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Direitos 

Humanos, realizada em Viena em junho de 1993. Conforme ele explica, de um lado, estavam 

os países europeus e norte-americanos e, de outro, estava um bloco de cerca de 50 Estados não 

ocidentais, dos quais 15 tinham os governos mais atuantes, a saber: um latino-americano 

(Cuba); um budista (Myanmar); quatro confucianos, com ideologias, sistemas econômicos e 

níveis de desenvolvimento muito diversos (Singapura, Vietnã, Coreia do Norte e China); e nove 

muçulmanos (Malásia, Indonésia, Paquistão, Irã, Iraque, Síria, Iêmen, Sudão e Líbia). Os 

líderes desse bloco asiático-islâmico eram a China, a Síria e o Irã. Numa posição intermediária, 

estavam os países latino-americanos, que, com a exceção de Cuba, geralmente apoiavam o 

Ocidente, e os países africanos e ortodoxos, que não raro se colocavam contra as propostas 

ocidentais51. 

De acordo com Huntington, as nações ocidentais estavam não só mal preparadas 

para a Conferência de Viena, mas também em inferioridade numérica, de tal modo que foram 

obrigadas a fazer mais concessões do que os seus oponentes. Como resultado, a Declaração de 

Viena recebeu um conteúdo mínimo: salvo um firme apoio aos direitos das mulheres, ela não 

                                                           
49 MALUSCHKE, Günther. A dignidade humana como princípio ético-jurídico. Nomos: Revista do Curso de 

Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 27, p. 95-117, jul./dez. 2007. p. 97-98. Para uma visão crítica sobre o 

ceticismo ético, cf. NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos: un ensayo de fundamentación. 2. ed. 

Buenos Aires: Astrea, 2007. p. 49-89. 
50 Sobre as três principais objeções dos relativistas culturais à universalidade dos direitos humanos, e os seus pontos 

fracos, cf. BIELEFELDT, Heiner. Os direitos humanos num mundo pluralista. Tradução de Bruno Cunha Weyne. 

Pensar: Revista do Curso de Direito da Universidade de Fortaleza, v. 13, n. 2, p. 166-174, jul./dez. 2008. 
51 HUNTINGTON, Samuel P. O choque de civilizações e a recomposição da ordem mundial. Tradução de M. 

H. C. Côrtes. Rio de Janeiro: Objetiva, 1997. p. 244. As principais questões em torno das quais os países se 

dividiam eram as seguintes: “universalidade versus relativismo cultural com respeito aos direitos humanos, a 

relativa prioridade dos direitos econômicos e sociais (inclusive o direito ao desenvolvimento) versus os direitos 

políticos e civis, a condicionalidade política com respeito à assistência econômica, a criação de um Comissário 

das Nações Unidas para Direitos Humanos, o grau em que as organizações não-governamentais que estavam 

reunidas simultaneamente em Viena deviam poder participar na Conferência governamental, os direitos 

específicos que deveriam ser endossados pela Conferência, bem como questões mais específicas tais como se o 

dalai-lama devia ter permissão para se dirigir à Conferência e se os abusos contra os direitos humanos na Bósnia 

deviam ser condenados de forma explícita”. Ibid., p. 244. 
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continha nenhum apoio claro aos direitos de liberdade de expressão, de imprensa, de reunião, 

de religião, dentre outros, circunstância essa que a deixou, em muitos aspectos, mais fraca do 

que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 194852. Para Huntington, essa vitória do 

bloco asiático-islâmico refletiu o declínio da hegemonia do Ocidente e o desmembramento do 

mundo em aproximadamente nove civilizações principais e diferentes entre si; o mundo agora 

é multipolar e multicivilizacional, e não mais dividido em dois ou três53. Em seguida, tal autor 

aduz que hoje “a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as convenções internacionais 

são menos relevantes para grande parte do planeta do que na era imediatamente posterior à II 

Guerra Mundial”54. 

Essas considerações demonstram que o reconhecimento dos direitos humanos no 

plano fático, além de não haver sido ainda alcançado universalmente, não pode funcionar como 

critério suficiente para sua fundamentação. É possível, sem embargo, apontar outras razões da 

necessidade de uma fundamentação racional dos direitos humanos.  

Mauricio Beuchot, nesse sentido, assinala que, além da práxis, faz-se necessário o 

esclarecimento desta através de uma luz teórica, para que seja assegurada a existência e a 

validade do que se defende, sob pena de se lutar por algo que não é verdadeiro nem valioso55. 

Isso significa dizer que, sem uma elucidação teórica daquilo que se realiza na prática, corre-se 

o risco de serem protegidos direitos que, no fundo, representam nada mais que um alto ideal ou 

uma ideologia (cultural ou religiosa) arbitrária. Abordando o tema, Gregorio Robles denomina 

esse argumento de razão moral: 

 

A razão do tipo moral é evidente: não podemos defender nem realizar os direitos 

humanos se não estamos convencidos da sua bondade moral, se não estamos 

convencidos de que sua implantação torna os homens melhores e faz a sociedade mais 

justa. Fundamentá-los significa chegar a essa convicção. Se nos falta essa convicção, 

todo o restante é inútil, pois não podemos defender determinados valores por muito 

tempo se não estamos profundamente convencidos de que são bons. A razão do tipo 

moral indica, em consequência, a importância da fundamentação dos direitos 

humanos exatamente para o exercício prático de tais direitos56. 

 

Conforme Mauricio Beuchot, uma justificação teórico-filosófica pode aprimorar o 

conhecimento geral sobre os direitos humanos, e isso pode contribuir para a formação de uma 

                                                           
52 Ibid. p. 245. 
53 Ibid., p. 29 e 245 (cf. o mapa das civilizações pós-1990 nas p. 26-27). 
54 Ibid., p. 245. 
55 BEUCHOT, Mauricio. Los derechos humanos y su fundamentación filosófica. Cuadernos de fe y cultura nº 

3. 2. ed. Guadalajara, México: Universidad Iberoamericana e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Occidente, 2002. p. 8. 
56 ROBLES, Gregorio. Os direitos fundamentais e a ética na sociedade atual. Tradução de Roberto Barbosa 

Alves. Barueri: Manole, 2005. p. 2. 
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consciência moral e de uma maior convicção sobre a sua validade, o que, por seu turno, 

promoverá um avanço na sua proteção e realização práticas. Para esse autor, o conhecimento e 

a convicção são dois processos distintos, porém o segundo está na linha do primeiro; além disso, 

ambos favorecem a prática, do que decorre que, além da positivação, a fundamentação teórico-

filosófica é de grande ajuda para que se chegue a uma melhor aceitação dos direitos humanos57. 

Isto é, para a efetivação desses direitos, é preciso argumentar e justificar o máximo possível no 

âmbito teórico-filosófico. 

Sob outro ponto de vista, não se pode olvidar que a expressão “direitos humanos” 

encontra as mesmas dificuldades linguísticas de muitas palavras e expressões do vocabulário 

político, tais como: “povo”, “liberdade”, “soberania”, “democracia”, “bons costumes” e “ordem 

pública”. Os direitos humanos, como se extrai da própria expressão, são uma espécie de direitos. 

Acontece que, mesmo sem considerar a sua ligação ao adjetivo “humanos” – que já possibilita, 

por exemplo, uma discussão a respeito de quem são os titulares desses direitos: se tão somente 

os seres humanos, ou também as comunidade, os grupos e os Estados58 – o termo “direito”, por 

si só, enfrenta uma série de problemas linguísticos. Em seu emprego comum, consoante Tércio 

Sampaio Ferraz Júnior, o termo “direito” é sintaticamente impreciso, porque pode ser ligado a 

verbos (meus direitos não valem), a substantivos (o direito é uma ciência), a adjetivos (este 

direito é injusto), além de poder ser utilizado como substantivo (o direito brasileiro prevê...), 

como adjetivo (não se trata de um homem direito) e como advérbio (ele não agiu direito). Do 

ponto de vista semântico, o termo “direito” é, por um lado, denotativamente vago, já que tem 

vários significados59. De outro lado, tal termo é conotativamente ambíguo, uma vez que, no seu 

uso comum, é impossível determinar uniformemente as propriedades que devem estar presentes 

em todos os casos em que é utilizado. Por fim, numa perspectiva pragmática, o termo “direito” 

não somente designa objetos e propriedades, mas também expressa emoções, sendo dotado de 

forte carga emotiva60. Não é difícil perceber, pois, que a expressão “direitos humanos”, além de 

herdar as dificuldades da palavra “direito” nesses três níveis linguísticos (sintática, semântica e 

                                                           
57 Cf. BEUCHOT, Mauricio, op. cit., p. 9. 
58 Sobre o tema, Alexy defende que deve ser preservada intenção original dos direitos humanos, que é a proteção 

do indivíduo, o que não exclui a importância do seu vínculo com a comunidade nem a possibilidade de ancorar os 

direitos coletivos na Constituição. Cf. ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Tradução de Luís Afonso 

Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 45-46. 
59 O citado autor traz como exemplo a seguinte frase: “direito é uma ciência (1) que estuda o direito (2) quer no 

sentido de direito objetivo (3) – conjunto das normas –, quer no sentido de direito subjetivo (4) – faculdade”. 

FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. p. 38. 
60 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio, op. cit., p. 37-39. 
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pragmática), adquire maior complexidade quando conectada a uma palavra também tormentosa 

como “humanos”61. 

Além de a expressão “direitos humanos” enfrentar os problemas linguísticos acima 

mencionados, é conveniente acrescentar, com Bielefeldt, que com o crescente reconhecimento 

e valorização jurídico-política desses direitos, e com a sua inclusão na doutrina ético-social das 

igrejas cristãs e de outras congregações religiosas, aparecem diariamente formulações distintas 

e não raro contraditórias62. O discurso dos direitos humanos especializa-se em jurídico, político, 

ético e teológico, ficando cada vez mais difícil uma harmonização entre eles, a ponto de haver 

o risco de se perder o contorno normativo e de conteúdo desses direitos e, por consequência, de 

ampliação do seu emprego irrefletido e abusivo para fins ético-políticos de toda sorte ou como 

estilizada promessa pseudorreligiosa63. Chamando a atenção para esse risco, Eduardo Russo diz 

que a expressão “direitos humanos’, na linguagem cotidiana, aponta mais para sua significação 

emotiva, quase irracional, produzindo-se um inevitável esvaziamento semântico e um desgaste 

de sua força política, de modo que se pode dizer, então, que “o primeiro direito humano é o de 

conhecer quais são os alcances da expressão, para além de suas conotações emotivas” (tradução 

nossa)64.  

Diante disso, é possível novamente ver que a fundamentação dos direitos humanos 

é de grande relevância para a sua proteção na prática, na medida em que delimita materialmente 

seu conteúdo, indicando o que eles tutelam e quando são violados. Por isso, a via da justificação 

é talvez a mais adequada para o fim de evitar e de combater o uso desarrazoado que vem sendo 

feito desses direitos. Assim, pode-se dizer, com Robles, que, para alcançar a determinação dos 

valores e dos ideais protegidos pelos direitos humanos, deve-se partir do seu fundamento, não 

sendo possível admitir – como pretendeu Jacques Maritain – que se está de acordo em matéria 

desses direitos desde que não se pergunte o porquê. Ora, para concordar realmente com algo é 

logicamente necessário que se esteja de acordo, também, com o porquê dele, pois “o acordo 

quanto ao porquê é prévio, condição necessária do acordo sobre o quê. Se abandonamos o 

                                                           
61 Além de imprecisa, porque pode tanto se ligar a verbos (humanos andam sobre duas pernas), a substantivos (a 

justiça humana) e a adjetivos (este humano é indócil) quanto pode funcionar como substantivo (os humanos são 

mortais) e como adjetivos (ele não é um patrão humano), a palavra “humano” é polissêmica e manifesta emoções. 
62 BIELEFELDT, Heiner. Filosofia dos direitos humanos: fundamentos de um ethos de liberdade universal. 

Tradução de Dankwart Bernsmüller. São Leopoldo: UNISINOS, 2000. p. 16. 
63 BIELEFELDT, Heiner, op. cit., p. 17. 
64 RUSSO, Eduardo Angel. Derechos humanos y garantías: el derecho al mañana. Buenos Aires: Eudeba, 2001. 

p. 35.  
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porquê abandonamos o quê, refugiando-nos no engano de um suposto acordo sobre palavras 

cujo significado desconhecemos”65. 

Pelo exposto até aqui, pode-se compreender que a tarefa de justificar racionalmente 

os direitos humanos é tão importante e necessária quanto protegê-los na prática. Apesar disso, 

não se trata de uma tarefa fácil, haja vista que nem todas as teorias filosóficas acedem ao nível 

das exigências racionais para oferecer um critério suficiente de validação dos direitos humanos 

perante todos os afetados e afetáveis (e perante todos os opositores e críticos) e de, assim, lidar 

responsavelmente com o desafio da diversidade cultural, compatibilizando-se com a variedade 

de culturas e de formas de vida existentes no mundo.  

    

1.2 Contribuição e limite de Kant para uma fundamentação racional dos direitos humanos 
 

Uma vez que a ideia de direitos humanos implica, como antes visto, a atribuição de 

direitos a cada ser humano, independentemente da cultura e da tradição em que cada um está 

inserido, ela parece pressupor uma ontologia, ou mais especificamente um conhecimento da 

natureza humana ou do ser humano em si ou enquanto tal, o qual se sobreponha às diferentes 

concepções histórico-culturais acerca do ser humano66. No contexto de uma investigação acerca 

da fundamentação filosófica dos direitos humanos, faz-se necessário, como uma das primeiras 

tarefas, também responder às seguintes questões: é possível conhecer a natureza humana para, 

a parti daí, identificar os direitos que lhe são inerentes? É possível, nesse sentido, a ontologia 

enquanto conhecimento válido e, mais especificamente, é possível uma justificação ontológica 

dos direitos humanos? 

Antes de lidar com essas perguntas, convém expor, a título ilustrativo, um exemplo 

de justificação ontológica dos direitos humanos. Depois de sustentar a mencionada tese segundo 

a qual, embora seja fútil procurar uma justificação racional para os direitos humanos, sob 

pena de se impor um dogmatismo arbitrário ou de se deter em diferenças irreconciliáveis, é 

possível chegar a um acordo prático com relação a tais direitos, Maritain afirma que, “do ponto 

de vista da inteligência, todavia, o que é essencial é ter uma verdadeira justificação dos valores 

                                                           
65 ROBLES, Gregorio. Os direitos fundamentais e a ética na sociedade atual. Tradução de Roberto Barbosa 

Alves. Barueri: Manole, 2005. p. 3. Robles chama tal argumento de “razão lógica”, que “consiste em compreender 

que o problema do fundamento não é algo extrínseco e sem conseqüências para a delimitação dos conteúdos 

axiológicos concretos dos direitos. Muito ao contrário, o fundamento delimita materialmente o conteúdo desses 

direitos, porquanto penetra neles. Em matéria de direitos humanos é fácil, e mesmo habitual, o uso de um discurso 

limitado ao verniz de um vocabulário aparatoso que, contudo, não específica os conteúdos concretos de palavras 

tão belas. A regulação da vida humana exige a concreção de conteúdos; exige descer daquela retórica vazia, que 

soa bem, para alcançar a especificação e a concreção dos ideais”. Ibid., p. 2. 
66 Nesse sentido, cf. COSTA, Regenaldo da. Justificação racional, idéia de direitos humanos e multiculturalidade. 

Nomos: Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 28, p. 279-288, jul./dez. 2008, p. 283. 
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morais e das normas morais” e que “O fundamento filosófico dos Direitos do Homem é a Lei 

Natural”67. Conquanto ele pareça contradizer-se ao acusar de fútil a busca por uma justificação 

racional e, em seguida, propor a que considera mais correta, mostra-se pertinente apresentar a 

sua proposta, não só pelo papel fundamental do autor na elaboração da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948, como pelo fato se fundar numa ontologia do ser humano. 

“Procuremos restabelecer nossa fé nos Direitos do Homem sobre a base de uma sã 

filosofia”68. Com essa frase, Maritain começa a sua exposição do fundamento filosófico dos 

direitos humanos, a lei natural, “considerada sob uma perspectiva ontológica que nos leva, 

através das estruturas e das exigências essenciais da natureza criada, à sabedoria do Auto do 

Ser”69. Fica claro, aqui e em outras passagens, que ele pretende defender uma concepção não 

só ontológica, mas também teológica. Em seguida, Maritain procura explicar em que consiste 

o argumento ontológico e, para tal, parte do seguinte pressuposto: “acreditamos na existência 

de uma natureza humana e que essa natureza humana é a mesma para todos os homens”70. Para 

tal autor, é possível conhecer, de algum modo, a essência do ser humano71 e, portanto, merece 

ser transcrita o restante da sua explicação: 

 

Considero também como admitido que o homem é um ser dotado de inteligência e 

que, como tal, atua com a compreensão do que está fazendo e, portanto, com o poder 

de determinar por si mesmo as finalidades que tem em mira. Por outro lado, dotado 

de uma natureza ou de uma estrutura ontológica que é um locus de necessidades 

inteligíveis, possui o homem finalidades que correspondem necessariamente à sua 

constituição essencial e que são as mesmas para todos – como todos os pianos, por 

exemplo, quaisquer que sejam os seus modelos particulares e em qualquer lugar que 

se encontrem, têm por objetivo a produção de certas sonoridades harmônicas. Se não 

produzem tais sons, devem ser afinados ou rejeitados como inúteis. Mas, já que o 

homem é dotado de inteligência e determina os seus próprios fins, compete-lhe 

harmonizar-se com os fins necessàriamente exigidos por sua natureza. Isto significa 

que existe, pela própria virtude da natureza humana, uma ordem ou uma disposição 

que a razão humana pode descobrir e segundo a qual deve agir a vontade humana para 

pôr-se em consonância com os fins essenciais e necessários do ser humano. A lei não 

escrita ou lei natural não é nada mais do que isso [...]72. 

Suponhamos, por exemplo, que aquilo que agora chamamos genocídio fosse tão novo 

como o seu nome o é. Segundo acabamos de explicar, esse comportamento possível 

se revelará à essência humana como incompatível com os fins gerais e à estrutura 

                                                           
67 MARITAIN, Jacques. O homem e o Estado. Tradução de Alceu Amoroso Lima. 4. ed. Rio de Janeiro: Agir, 

1966, p. 83. 
68 MARITAIN, Jacques, op. cit., p. 86. 
69 MARITAIN, Jacques, op. cit., p. 86. 
70 MARITAIN, Jacques, op. cit., p. 88. 
71 Para Maritain, o modo pelo qual a razão humana conhece a lei natural não é o do conhecimento racional, mas 

sim do conhecimento por inclinação: “Essa espécie de conhecimento não é um conhecimento claro por conceito 

ou juízos conceptuais. É um conhecimento obscuro, não sistemático, vital, por conaturalidade ou cogenialidade, 

no qual o intelecto, para poder formular um juízo, consulta e escuta a melodia interior que as vibrações das 

tendências íntimas manifestam no sujeito”. MARITAIN, Jacques, op. cit., p. 93.   
72 MARITAIN, Jacques, op. cit., p. 88. 
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dinâmica mais íntima desta. Quer isso dizer que seria proibido, pela lei natural. A 

condenação do genocídio pela Assembléia Geral das Nações Unidas sancionou a 

proibição desse crime pela lei natural73 [...]. 

 

O que se pode perceber da justificação ontológica dos direitos humanos é que ela 

remete à metafísica clássica e à antiga noção de “essência” (ousia) – ou “substância” –, que já 

era empregada por Platão, equivalendo à ideia transcendente, e por Aristóteles, significando a 

forma da própria coisa ou aquilo que nela permanece idêntico ao longo das transformações. 

Nesse sentido, os direitos humanos são concebidos como inerentes à essência do ser humano. 

O problema é que o modo pelo qual se pode ter acesso a essa essência, em geral, não é revelado 

e, mesmo quando o é, as respostas são obscuras e pouco convincentes.  

Dessa maneira, é preciso observar que, por trás dessa justificação ontológica, está 

a ideia de que o conhecimento humano deve regular-se pelos objetos, que nada mais seriam do 

que uma manifestação autêntica do ser ou do real, e de que, portanto, é possível ter um acesso 

direto à sua essência. Ideia essa que, na verdade, remonta aos Pré-Socráticos, especialmente a 

Parmênides (cerca de 540-460 a.C.), que influenciou Platão, Aristóteles e toda uma tradição 

filosófica nesse sentido74, possuindo raízes que parecem persistir até os dias de hoje, quando se 

continua procurando abrigo na metafísica clássica.  

Voltando às duas indagações feitas inicialmente, Kant entende que não é possível a 

ontologia enquanto conhecimento válido, o que resulta necessariamente na impossibilidade de 

se conhecer a natureza humana ou o ser humano em si e, também, na impossibilidade de uma 

justificação racional dos direitos humanos a partir desse modelo filosófico. A demonstração da 

impossibilidade da ontologia enquanto conhecimento válido é a mais importante contribuição 

da filosofia de Kant para a fundamentação filosófica dos direitos humanos.  

A seguir, explicitar-se-á brevemente a tese kantiana. 

A problemática fundamental da razão, para Kant, é a problemática da validade dos 

seus próprios procedimentos. Nesse sentido, em sua concepção, a filosofia contrapõe-se a toda 

                                                           
73 MARITAIN, Jacques, op. cit., p. 90-91. 
74 Consoante Friedrich Nietzsche, “Na Filosofia de Parmênides, preludia-se o tema da ontologia. A experiência 

não lhe apresentava em nenhuma parte um ser tal como ele o pensava, mas, do fato que podia pensá-lo, ele concluía 

que ele precisava existir: uma conclusão que repousa sobre o pressuposto de que nós temos um órgão de 

conhecimento que vai à essência das coisas e é independente da experiência. Segundo Parmênides, o elemento de 

nosso pensamento não está presente na intuição mas é trazido de outra parte, de um mundo extra-sensível ao qual 

nós temos um acesso direto através do pensamento”. NIETZSCHE, Friedrich. A filosofia na época trágica dos 

gregos, §§ 9, 10, 11, 12 e 13. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro de Moura. In: SOUZA, José Cavalcante de 

(Org.). Os pré-socráticos: fragmentos, doxografia e comentários. São Paulo: Nova Cultural, 2000. p.127-138. p. 

133-134. Ainda que Aristóteles tenha rejeitado a tese de que a partir do conceito de “ser” é possível concluir a 

existência do ser, ele sustenta, com toda a filosofia clássica, que é possível conhecer o real ou, na terminologia 

kantiana, a “coisa em si” e, consequentemente, que o conhecimento humano deve-se regular pelos objetos, e não 

que os objetos devem-se guiar pelo entendimento humano. 



41 
 

atitude dogmática – tanto do senso comum quanto da consciência científica –, que se caracteriza 

por um uso da razão sem uma crítica prévia da sua própria capacidade. A atividade específica 

da filosofia é, desse modo, a crítica reflexiva da razão – isto é, o exame crítico da razão sobre 

si mesma –, de modo a garantir a segurança e o autocontrole dela própria (racionalidade)75. 

Antes de Kant, sem um exame crítico, o saber verdadeiro fazia-se como ontologia 

e partia-se do pressuposto de que os conhecimentos se regulavam pelos objetos – sendo possível 

conhecer o ser humano em si. Com sua Crítica da Razão Pura, Kant submete esse pressuposto 

à crítica e examina as proposições da razão pura, sobretudo quando ousam ultrapassar os limites 

da experiência possível, como é o caso da metafísica (ou ontologia) clássica. Tal exame objetiva 

verificar o status de cientificidade das proposições metafísicas, de modo a elucidar se é possível 

a pretensão de validade científica de um conhecimento ontológico76. 

Kant inicia a sua primeira Crítica sustentando que, diferentemente da lógica, da 

matemática e da física, a metafísica77 – enquanto disposição natural da razão para alcançar o 

incondicionado – ainda não havia conseguido trilhar o caminho seguro da ciência. Uma das 

principais causas desse fracasso estava no método que ela (metafísica) adotara até então, 

                                                           
75 Segundo Manfredo Araújo de Oliveira, embora Kant concorde com Hume no sentido de que a demonstração 

dos pressupostos do conhecimento científico não pode ocorrer nem empiricamente nem pelos procedimentos da 

lógica formal, ele não chega às conclusões céticas de Hume: “Kant articula um novo tipo de demonstração por ele 

denominada transcendental, que exprime a idéia de uma crítica radical da razão sobre si mesma. A pergunta 

fundamental da razão é, para Kant, a questão da validade de seus próprios procedimentos”. “Trata-se, em última 

instância, de articular o sistema das sentenças básicas do entendimento puro enquanto condição de possibilidade 

da experiência. Estas sentenças na realidade são pressupostos inevitáveis e, portanto, já sempre aceitos e 

reconhecidos enquanto pressupostos de nossos conhecimentos. Portanto, eles são legitimados a partir da função 

que exercem no processo de conhecimento”. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Sobre a fundamentação. 2. ed. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997. p. 26-27 e nota de rodapé nº 33. 
76 COSTA, Regenaldo da. Justificação racional, idéia de direitos humanos e multiculturalidade. Nomos: Revista 

do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 28, p. 279-288, jul./dez. 2008, p. 283. 
77 O termo “metafísica” é plurívoco em Kant, sendo empregado em, pelo menos, quatro acepções: (1) a metafísica 

como disposição natural da razão; (2) a metafísica como conhecimento teórico do suprassensível; (3) a metafísica 

como ciência, quer dizer, como conjunto sistemático das condições de possibilidade do conhecimento; (4) a 

metafísica como doutrina da liberdade. Para um comentário sobre cada um desses sentidos, cf. DEKENS, Olivier. 

Compreender Kant. Tradução de Paula Silva. São Paulo: Loyola, 2008. p. 23-26. Em relação à primeira acepção, 

ela é uma tendência inevitável da razão humana, que não se satisfaz somente com a experiência sensível, exigindo 

respostas para questões que ultrapassam todos os limites possíveis desta e que aludem ao incondicionado ou ao 

absoluto: essas questões são Deus, a liberdade e a imortalidade. No que tange à segunda, ela resulta de uma 

confusão feita pelos filósofos desde os tempos mais remotos, os quais, não percebendo os limites reais do 

conhecimento humano, sustentam poder conhecer, teoricamente, objetos que se elevam acima do mundo sensível 

e que não correspondem a nenhuma experiência; para Kant, essa metafísica clássica é um erro e deve ser extirpada, 

porque, não repousando sobre uma base sólida, suas pretensões são dogmáticas, ilegítimas e ilusórias. Quanto à 

terceira, ela consiste no próprio objeto da Crítica da Razão Pura, cuja tarefa é o estabelecimento de uma metafísica 

sólida fundada rigorosamente como ciência; ela é a ciência dos limites da razão humana, contendo todos os seus 

princípios puros. A quarta acepção complementa a terceira, pois a metafísica, enquanto ciência, contém não apenas 

os princípios puros da razão relativos ao conhecimento teórico dos objetos (metafísica da natureza), mas também 

“os princípios que determinam a priori e tornam necessários o fazer e o não fazer” (metafísica dos costumes); 

enquanto aquela se refere ao uso teórico, esta diz respeito ao uso prático da razão. Cf. KANT, Immanuel. Crítica 

da razão pura. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 5. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2001. p. 10, 23, 51-56 e 663. 
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porquanto tinha sido um mero tateio e, o que é pior, um tateio apenas entre simples conceitos 

que não correspondem a nenhuma intuição78. Daí por que a revolução súbita operada no modo 

de pensar da matemática e da física levou Kant a meditar sobre a alteração do método que lhes 

foi tão proveitosa, para neste ponto tentar imitá-las79. Dessa maneira, observou que o 

pressuposto segundo o qual o conhecimento devia ser regulado pelos objetos malograva todas 

as tentativas de descobrir a priori, mediante conceitos, algo que ampliasse o conhecimento; e 

que foi justamente a ruptura com esse pressuposto que elevou a matemática e a física ao patamar 

de ciência80. Diante disso, Kant propõe fazer na metafísica uma revolução semelhante à que 

realizou Copérnico quando, não conseguindo explicar os movimentos dos corpos celestes 

através do pressuposto de que os astros moviam-se em torno do espectador, tratou de fazer girar 

este e deixar imóveis aqueles: 

 

Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da 

metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento, o 

que assim já concorda melhor com o que desejamos, a saber, a possibilidade de um 

conhecimento a priori desses objetos, que estabeleça algo sobre eles antes de nos 

serem dados81. 

 

Logo, na visão de Kant, em vez de os objetos regularem as intuições e conceitos a 

priori, poder-se-ia admitir que os objetos são regulados por tais intuições e conceitos. Assim, 

ele percebe que se a sensibilidade (faculdade do sujeito de receber os objetos da experiência 

mediante intuições) e o entendimento (faculdade do sujeito de pensar esses objetos intuídos 

mediante conceitos) tivessem de se guiar pela natureza dos objetos, não seria possível deles se 

conhecer algo a priori; se, pelo contrário, o objeto (enquanto objeto dos sentidos) se guiar por 

aquelas faculdades humanas, poder-se-ia perfeitamente representar essa possibilidade. 

A partir disso, Kant divide seu trabalho em duas partes: a estética transcendental e 

a lógica transcendental. Segundo ele, a estética é a ciência das regras da sensibilidade, ao passo 

que a lógica é a ciência das regras do entendimento. Em ambos os casos, a Kant interessa apenas 

estudar as intuições puras (espaço e tempo) e os conceitos puros (categorias), visto que são os 

únicos que, respectivamente, a sensibilidade e o entendimento podem fornecer a priori82. Ele 

                                                           
78 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique 

Morujão. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. p. 18-19. 
79 KANT, Immanuel, op. cit., p. 19. 
80 KANT, Immanuel, op. cit., p. 19-20. 
81 KANT, Immanuel, op. cit., p. 20. 
82  Segundo Kant, são conhecimentos a priori, “não aqueles que não dependem desta ou daquela experiência, mas 

aqueles em que se verifica absoluta independência de toda e qualquer experiência”. Por sua vez, são conhecimentos 

a posteriori aqueles que dependem da experiência. Kant também chama os conhecimentos a priori de “puros”, e 

os conhecimentos a posteriori de “empíricos”. Sobre a questão de como distinguir, seguramente, um conhecimento 
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designa de estética transcendental a “ciência de todos os princípios da sensibilidade a priori”83, 

e de lógica transcendental, a ciência de todos os princípios do entendimento a priori. A lógica 

transcendental, por seu turno, divide-se em analítica e dialética transcendentais. A primeira 

apresenta os conceitos do conhecimento puro do entendimento e os princípios sem os quais 

nenhum objeto pode ser pensado; já a segunda é uma crítica da aparência dialética, quer dizer, 

uma crítica ao uso hiperfísico do entendimento e da razão, a fim de desmascarar a falsa 

aparência desse uso abusivo e de preveni-los dessas ilusões sofísticas84. Considerando o escopo 

e os limites desta seção, são suficientes os resultados obtidos após a exposição da estética e da 

analítica transcendentais85. 

A estética transcendental fornece um dos dados para resolver o problema geral da 

razão pura “como são possíveis os juízos sintéticos a priori?”86 – ou seja, “como é possível o 

uso puro da razão em matéria de conhecimento?” ou ainda “como é possível a metafísica 

enquanto ciência?”87. Esse dado refere-se justamente às intuições puras a priori, o espaço e o 

                                                           
puro de um conhecimento empírico, Kant oferece dois critérios: necessidade e universalidade. A primeira porque 

a experiência pode ensinar que algo é constituído desta ou daquela maneira, mas nunca que não possa sê-lo 

diferentemente. A segunda porque a experiência não pode dar aos seus juízos uma universalidade verdadeira e 

rigorosa, mas “apenas [uma] universalidade suposta e comparativa (por indução), de tal modo que, em verdade, 

antes se deveria dizer: tanto quanto até agora nos foi dado verificar, não se encontram exceções a esta ou àquela 

regra”. KANT, Immanuel, op. cit., p. 37-38. Vale ressaltar que o conhecimento empírico pode contar somente com 

uma universalidade relativa e não rigorosa. Assim, quando se sustentava que todos os cisnes eram brancos, poder-

se-ia acrescentar, em razão do caráter empírico desse juízo, que ele valia na medida em que, até o momento, não 

se encontravam exceções a tal regra. Convém lembrar que essa teoria caiu por terra quando um único cisne negro 

foi encontrado na Austrália no ano de 1967. 
83 KANT, Immanuel, op. cit., p. 62. 
84 KANT, Immanuel, op. cit., p. 96. 
85 Mesmo assim, é preciso destacar que a dialética transcendental, além de uma crítica da aparência, também 

pretende reconhecer a importância da disposição da razão humana para alcançar o absoluto, assim como aplanar e 

consolidar o terreno da razão teórica a fim de possibilitar a realização dessa disposição através de outra via, a 

saber: a da razão prática, em que se situa o edifício da moral. 
86 Kant entende que o processo de conhecimento se dá a partir de juízos de dois tipos: analíticos e sintéticos. Nos 

juízos analíticos, o predicado já está contido no próprio sujeito, de tal modo que apenas pela análise deste é possível 

decompô-lo em conceitos parciais para encontrar o predicado que já era antes pensado, embora confusamente. Ao 

contrário, nos juízos sintéticos, acrescenta-se ao conceito de sujeito um predicado que não era antes pensado e que 

não podia ser extraído por qualquer decomposição. Assim, no juízo “todos os corpos são extensos”, tem-se um 

exemplo de juízo analítico, visto que o conceito de extensão já está contido no conceito de corpo; já no juízo “todos 

os corpos são pesados”, tem-se um exemplo de juízo sintético, uma vez que o predicado é algo completamente 

diferente do que se pensa no simples conceito de um corpo em geral. Todos os juízos de experiência são sintéticos 

e, assim, ampliam o conhecimento; todavia, como não são necessários nem universais, não servem para determinar 

um progresso seguro e útil sobre o conhecimento teórico a priori. De outro lado, embora todos os juízos analíticos 

sejam a priori e, dessa forma, necessários e universais, eles não acrescentam nada ao conhecimento, visto que são 

simples explicações do que antes já era pensado no sujeito. Como esses dois tipos de juízos (sintéticos a posteriori 

e analíticos a priori) não demonstram a possibilidade do conhecimento científico, é preciso que existam certos 

juízos sintéticos necessários e universais e, portanto, a priori. A explicação da possibilidade de juízos sintéticos a 

priori é o verdadeiro problema da razão pura. KANT, Immanuel, op. cit., p. 43.  
87 A solução desses problemas, como se expõe aqui em linhas gerais, está no que Kant vai chamar de conhecimento 

transcendental, quer dizer, nas estruturas a priori da sensibilidade (intuições puras) e do entendimento (conceitos 

puros). Tais estruturas são a condição de possibilidade do conhecimento e estão necessariamente pressupostas em 

todo sujeito. Na explicação de Olivier Dekens, “o transcendental é aquilo que, no sujeito, permite o conhecimento 

do objeto, ou ainda, o conceito que permite à objetividade nascer no seio mesmo da subjetividade”. DEKENS, 
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tempo, na medida em que nelas se encontra algo a priori e que pode estar ligado sinteticamente 

ao conceito; e os juízos a priori daí resultantes apenas valem para os objetos de uma experiência 

possível88. Nesse sentido, Kant assinala que as intuições puras não representam qualquer 

propriedade das coisas em si; elas não são, portanto, determinações das coisas inerentes aos 

próprios objetos, que permanecem mesmo abstraindo as condições subjetivas da intuição do 

sujeito. Essas intuições puras, pelo contrário, nada mais são do que representações do 

fenômeno, que não pode existir em si, mas unicamente no sujeito. Kant sintetiza todas essas 

noções no seguinte trecho: 

 

É-nos completamente desconhecida a natureza dos objetos em si mesmos e 

independentemente de toda esta receptividade da nossa sensibilidade. Conhecemos 

somente o nosso modo de os perceber, modo que nos é peculiar, mas pode muito bem 

não ser necessariamente o de todos os seres, embora seja o de todos os homens. É 

deste modo apenas que nos temos de ocupar. O espaço e o tempo são as formas puras 

desse modo de perceber; a sensação em geral a sua matéria. Aquelas formas, só 

podemos conhecê-las a priori, isto é, antes de qualquer percepção real e, por isso, se 

denominam intuições puras; a sensação, pelo contrário, é aquilo que, no nosso 

conhecimento, faz com que este se chame conhecimento a posteriori, ou seja, intuição 

empírica. As formas referidas são absoluta e necessariamente inerentes à nossa 

sensibilidade, seja qual for a espécie das sensações, que podem ser muito diversas. 

Mesmo que pudéssemos elevar esta nossa intuição ao mais alto grau de clareza, nem 

por isso nos aproximaríamos mais da natureza dos objetos em si. Porque, de qualquer 

modo, só conheceríamos perfeitamente o nosso modo de intuição, ou seja, a nossa 

sensibilidade, e esta sempre submetida às condições do espaço e do tempo, 

originariamente inerentes ao sujeito; nem o mais claro conhecimento dos fenômenos, 

único que nos é dado, nos proporcionaria o conhecimento do que os objetos podem 

ser em si mesmos89. 

 

A analítica transcendental fornece o outro dado para a resposta ao problema geral 

da razão pura, qual seja: todos os objetos estão necessariamente submetidos às categorias do 

entendimento e à capacidade deste de ligar o diverso da intuição numa experiência possível90. 

                                                           
Olivier. Compreender Kant. Tradução de Paula Silva. São Paulo: Loyola, 2008, p. 43. Nesse horizonte, Kant 

percebe que, embora todo o conhecimento humano comece pela experiência, isso não significa que todo ele derive 

dessa mesma experiência. Na verdade, o conhecimento é um composto daquilo que se recebe através das 

impressões sensíveis e daquilo que a capacidade humana de conhecer – apenas posta em ação por tais impressões 

– produz por si mesma, “acréscimo esse que não distinguimos dessa matéria prima, enquanto a nossa atenção não 

despertar um longo exercício que torne aptos a separá-los”. KANT, Immanuel, op. cit., p. 36. 
88 KANT, Immanuel, op. cit., p. 87. 
89 KANT, Immanuel, op. cit., p. 79. 
90 Para Kant, o conhecimento humano provém de duas fontes: a sensibilidade e o entendimento. Como visto, aquela 

é a capacidade do sujeito de receber representações (receptividade) por força da maneira como é afetado pelos 

objetos. O efeito de um objeto sobre tal capacidade chama-se sensação. Pela sensibilidade, os objetos são dados 

ao sujeito e lhe são fornecidas as intuições, isto é, a representação imediata dos objetos. As intuições sensíveis 

podem ser de dois tipos: empíricas ou puras. Intuição empírica é aquela que produz a sensação, quer dizer, “é a 

impressão causada pelo objeto na nossa faculdade representativa”. O objeto de uma intuição empírica chama-se 

fenômeno. Intuição pura, por sua vez, é aquela que se encontra absolutamente a priori no espírito, “é o que fica do 

objeto despido de tudo o que se apresenta nele como sensação” (há somente duas: o espaço e o tempo). Enquanto 

aquela representa a matéria, esta constitui a forma pura da sensibilidade. Para haver conhecimento, no entanto, o 
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Desse modo, os juízos sintéticos a priori são possíveis quando (1) a apreensão do diverso da 

intuição pura, dada no espaço e no tempo, (2) a síntese da imaginação91 – que liga o diverso das 

intuições – e (3) a síntese do entendimento – que, mediante conceitos, confere unidade ao objeto 

da experiência possível – referem-se a um conhecimento da experiência possível e se constata 

o seguinte: “as condições da possibilidade da experiência em geral são, ao mesmo tempo, 

condições da possibilidade dos objetos da experiência e têm, por isso, validade objetiva num 

juízo sintético a priori”92.  

Segundo Kant, a Crítica da Razão Pura consegue avaliar a extensão, os limites e a 

validade do conhecimento a priori, concluindo que neste nada pode ser atribuído aos objetos a 

não ser o que o sujeito extrai de si próprio e que torna possível a experiência. O conhecimento 

humano é, necessariamente, mediado pelas condições da subjetividade, de tal modo que todo 

objeto cognoscível é um objeto condicionado. Esse objeto condicionado pela subjetividade é o 

que Kant denomina de fenômeno. Trata-se do objeto de uma experiência possível, portanto, da 

única realidade que é acessível, ou melhor, que aparece ao sujeito e ao campo da ciência. Ao 

lado do fenômeno, ele faz uso do conceito de coisa em si, que consiste no objeto que não está 

submetido às condições da subjetividade, de tal modo que sobre ela nada se pode saber com 

segurança e confiabilidade, pois isso só seria possível se ao ser humano fosse dada uma intuição 

não sensível (intelectual), fora do espaço e do tempo, o que não é o caso.  

Isso significa dizer que só é possível conhecer as coisas enquanto fenômenos, isto 

é, da forma como se revelam à experiência, de tal modo que é precisamente esse o limite que 

deve respeitar todo conhecimento com pretensões de cientificidade. Nada se pode saber sobre 

as realidades transcendentes aos fenômenos, porque não há uma intuição intelectual. Querer 

conhecer a coisa em si – ou seja, a sua essência ou a sua natureza –, é tentar ir além do campo 

da ciência, como quis a metafísica clássica, sob o nome de ontologia. Assim, pode-se afirmar, 

                                                           
diverso intuição – isto é, as sensações espacial e temporalmente “pré-estruturadas” por efeito da intuição pura – 

deve ser discernido através de conceitos concebidos pelo entendimento. Este, na sua função de pensar, serve-se de 

regras lógicas a priori para fazer a transformação – a “síntese” – daquela intuição, pela sua ligação com conceitos, 

em objetos, agora sim, do conhecimento. Dito isso, pode-se vislumbrar a interdependência entre sensibilidade e 

entendimento na produção do conhecimento. Sem o entendimento, o objeto da intuição não é pensado; mas sem a 

sensibilidade, o objeto sequer é dado. KANT, Immanuel, op. cit., p. 61-72 e 89. 
91 A síntese, no sentido geral, é um simples efeito da imaginação – que consiste na “faculdade de representar um 

objeto mesmo sem a presença deste na intuição” – do qual raramente se tem consciência. Mas reportar essa síntese 

a conceitos, -se afirmar a fim de explicitá-la, é uma função que compete ao entendimento e através da qual se 

proporciona, pela primeira vez, conhecimento no sentido próprio da palavra. Nessa perspectiva, pode que a síntese 

que interessa à lógica transcendental é, na verdade, “o ato pelo qual o produto da síntese da imaginação é, por sua 

vez, sintetizado sob a unidade de um conceito”. DEKENS, Olivier. Compreender Kant. Tradução de Paula Silva. 

São Paulo: Loyola, 2008, p. 51; KANT, Immanuel, op. cit., p. 151. Para uma compreensão mais detida das etapas 

do conhecimento em Kant, cf. WEYNE, Bruno Cunha. O princípio da dignidade humana: reflexões a partir da 

filosofia de Kant. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 134-148. 
92 KANT, Immanuel, op. cit., p. 195.  



46 
 

com Kant, que toda pretensão a um saber ontológico de modelo correspondecial é dogmática, 

ingênua, acrítica e anticientífica. 

Tratando do mesmo assunto, em sua investigação intitulada O Projeto da Crítica 

da Razão Pura e a Impossibilidade de uma Ontologia Jurídica de Cunho Científico, Regenaldo 

da Costa defende que, a partir de Kant, é igualmente possível afirmar a impossibilidade de uma 

ontologia jurídica, bem como a impossibilidade de se pensar um direito natural ontológico – 

inerente ao ser humano enquanto tal – válido por si mesmo, em todos os tempos e em todos os 

lugares, independentemente da vontade racional dos homens: 

 

[...] em uma perspectiva kantiana, não podemos fazer uma ontologia jurídica de cunho 

científico, pois se não podemos conhecer as coisas em si, menos ainda podemos 

conhecer o Direito em si, independentemente de nossas mediações subjetivas. Todo o 

Direito que podemos conhecer é constituído através da mediação da subjetividade, de 

modo que se há um Direito natural de cunho ontológico, não podemos conhecê-lo, 

pois a razão teórica ao tentar ultrapassar o campo dos fenômenos jurídicos e querer 

conhecer a essência do Direito (Direito em si) apenas confunde suas idéias sobre o 

Direito com a realidade do Direito (essência do Direito), caindo em uma ilusão 

metafísica, na mesma medida em que não tem consciência de seus limites e, portanto, 

é ingênua e pré-científica93. 

 

Por conseguinte, caso Kant tenha razão, demonstra-se também que toda justificação 

ontológica dos direitos humanos é insustentável do ponto de vista da ciência, por ignorar a 

mediação da subjetividade humana e, dessa forma, os limites do conhecimento humano. Com 

efeito, se há direitos inerente ao ser humanos, válidos por si mesmos, em todos os tempos e em 

todos os lugares, em virtude dos limites impostos pela razão, jamais se poderá conhecê-los. 

Contudo, o próprio Kant vai defender a ideia de um Direito natural universalmente 

válido com fundamento na ideia de liberdade, o que possibilita, à primeira vista, oferecer uma 

justificação racional da pretensão de validade universal dos direitos humanos. 

Para entender a sua proposta, é preciso lembrar que a Crítica da Razão Pura não só 

demonstra que o uso teórico da razão pura não pode ultrapassar os limites da sensibilidade, mas 

também anula um obstáculo ao uso prático absolutamente necessário da razão, no qual esta se 

estende para além daqueles limites para estabelecer os fundamentos do agir, não carecendo da 

ajuda da razão pura teórica para tanto. Aliás, com relação a isso, Kant deixa claro “que a 

finalidade precípua da razão é a ordem moral, razão por que toda a esfera do conhecer nada 

                                                           
93 COSTA, Regenaldo da. Ética e filosofia do direito. Fortaleza: ABC, 2006. p. 25. 
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mais é do que preparação para a esfera prática”94 95. Desse modo, como explica Joaquim Carlos 

Salgado, a razão tem dois momentos que determinam caminhos diversos na filosofia kantiana: 

a razão teórica, que diz respeito ao que a tradição filosófica denominou de intelecto, “tem por 

finalidade conhecer e seu objeto é a lei da natureza expressa em relações necessárias de causa 

e efeito”96; e a razão prática, também denominada de vontade, “como razão que age, e que doa 

finalidade a si e às coisas”97, determina a priori e absolutamente o agir ou, em outras palavras, 

determina o que deve acontecer, expressando-se numa relação de obrigatoriedade, e tem como 

objeto a lei da liberdade (a lei moral). 

De outro lado, o próprio Kant faz questão de ressalvar que, embora não se possa 

conhecer o objeto enquanto coisa em si, é possível, pelo menos, pensá-lo enquanto tal, porque, 

em caso contrário, chegar-se-ia à proposição absurda de que haveria fenômeno (aparência), sem 

haver algo que aparecesse98. Dessa maneira, o ser humano, do ponto de vista da receptividade 

da sensibilidade, é um dos fenômenos do mundo sensível e, por conseguinte, uma das causas 

da natureza cuja causalidade deve estar submetida às leis empíricas; do ponto de vista da razão 

e do entendimento, entretanto, o ser humano é, sem dúvida, um objeto meramente inteligível, 

                                                           
94 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant: seu fundamento na liberdade e na igualdade. 2. ed. 

Belo Horizonte: UFMG, 1995. p. 156. Nesse sentido, cf. também: KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. 

Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2001, p. 25, 312, 318, 641, 647 e passim; OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e sociabilidade. 

São Paulo: Loyola, 1993, p. 131, nota de rodapé nº 5; DEKENS, Olivier, Compreender Kant. Tradução de Paula 

Silva. São Paulo: Loyola, 2008, p. 20-23; HERRERO, Francisco Javier. Religião e história em Kant. Tradução 

de José A. Ceschia. São Paulo: Loyola, 1991, p. 9.  
95 Saliente-se que, além de denunciar o dogmatismo da metafísica clássica, Kant pretende reconhecer a importância 

da metafísica enquanto disposição da razão humana para alcançar o incondicionado, que a razão exige necessária 

e legitimamente nas coisas em si, para tudo o que é condicionado, a fim de acabar com a série de condições. A 

Crítica da Razão Pura abre o caminho para isso ao mostrar que a representação das coisas, tal como são dadas ao 

sujeito, não se regula por estas, consideradas como coisas em si, mas que são os objetos, enquanto fenômenos, que 

se regulam pelo modo de representação do sujeito – isto é, pela subjetividade –, “tendo consequentemente que se 

buscar o incondicionado não nas coisas, na medida em que as conhecemos (em que nos são dadas), mas na medida 

em que as não conhecemos, enquanto coisas em si”. KANT, Immanuel, op. cit., p. 22. Desse modo, a primeira 

crítica assinala que, enquanto ciência, a metafísica apenas pode apontar o conjunto sistemático das condições de 

possibilidade do conhecimento; e que o incondicionado não tem espaço na razão teórica, devendo ser pensado no 

domínio da razão prática, o único em que a metafísica pode desenvolver-se legitimamente, como uma metafísica 

dos costumes. 
96 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant: seu fundamento na liberdade e na igualdade. 2. ed. 

Belo Horizonte: UFMG, 1995. p. 169.  
97 SALGADO, Joaquim Carlos, op. cit., p. 169.  
98 “Para conhecer um objeto, é necessário poder provar a sua possibilidade (seja pelo testemunho da experiência a 

partir da sua realidade, seja a priori pela razão). Mas posso pensar no que quiser, desde que não entre em 

contradição comigo mesmo, isto é, desde que o meu conceito seja um pensamento possível, embora não possa 

responder que, no conjunto de todas as possibilidades, a esse conceito corresponda ou não também um objeto. Para 

atribuir, porém, a um tal conceito validade objetiva (possibilidade real, pois a primeira era simplesmente lógica) é 

exigido mais. Mas essa qualquer coisa de mais não necessita de ser procurada nas fontes teóricas do conhecimento, 

pode também encontrar-se nas fontes práticas”. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução de Manuela 

Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. p. 25. 
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porque a sua ação não pode de maneira nenhuma ser atribuída àquela receptividade99. Sendo 

possível considerar o homem e a sua vontade em dois sentidos diferentes, enquanto fenômeno 

– submetidos às leis determinísticas da natureza – e enquanto coisa em si – submetido apenas 

às leis determinantes da razão –, pode-se conciliar o princípio da causalidade segundo as leis 

da natureza com o princípio da causalidade pela liberdade. Essa dúplice consideração explica 

também a possibilidade de censurá-lo em suas ações e de responsabilizá-lo totalmente pelos 

seus atos – a noção de dever – e, por conseguinte, permite pensar, sem contradição, a natureza 

e a liberdade, a razão teórica e a razão prática, o que, por seu turno, dá sentido e abre caminho 

para a reflexão ética racional, isto é, para uma fundamentação racional da moral e do Direito100. 

Como foi visto, é na ideia de liberdade que Kant encontra o fundamento para a ideia 

de um Direito natural universalmente válido. Resta examinar o que ele entende por liberdade. 

Em sentido transcendental, a liberdade é a faculdade de iniciar por si um estado, 

cuja causalidade não esteja subordinada, segundo a lei natural, a outra causa que a determine 

quanto ao tempo101. Nesse sentido, a liberdade só pode ser uma ideia transcendental, que, em 

primeiro lugar, nada contém da experiência – até porque toda esta supõe uma determinação 

causal dos fenômenos – e, em segundo lugar, “é uma lei geral, até da própria possibilidade de 

toda a experiência, que tudo o que acontece deva ter uma causa e, por conseguinte, também a 

causalidade da causa, causalidade que, ela própria, aconteceu ou surgiu, deverá ter, por sua vez, 

uma causa”102. Como o conhecimento teórico não obtém a totalidade das condições na relação 

causal por mais longe que ele se estenda no campo da sensibilidade, a razão cria a ideia de uma 

espontaneidade que poderia começar a agir por si mesma, sem que outra causa a tivesse 

precedido para a determinar a agir segundo a lei da causalidade.  

Assim, a liberdade funciona e, inclusive, torna-se necessária como um princípio 

regulador que limita a validade objetiva do conhecimento teórico, evitando a sua expansão até 

as coisas em si. Deve-se acrescentar, aliás, que é nessa ideia transcendental da liberdade que se 

fundamenta o seu sentido prático, segundo o qual ela “é a independência do arbítrio frente à 

coação dos impulsos da sensibilidade”103, o que separa o arbítrio humano do arbítrio animal. 

                                                           
99 KANT, Immanuel, op. cit., p. 471.  
100 Conforme Kant, no que tange à ação humana, a razão não é afetada pela sensibilidade: “[na razão], nenhum 

estado anterior determina o seguinte, não pertencendo, portanto, à série das condições sensíveis que tornam 

necessários os fenômenos segundo leis naturais. Esta razão está presente e é idêntica em todas as ações que o 

homem pratica em todas as circunstâncias de tempo, mas ela própria não está no tempo nem cai, por assim dizer, 

num novo estado em que não estivesse antes; é determinante em relação a todo o novo estado, mas não 

determinável”. KANT, Immanuel, op. cit., p. 476. 
101 KANT, Immanuel, op. cit., 463. 
102 KANT, Immanuel, op. cit., p. 463.  
103 KANT, Immanuel, op. cit., p. 463. 
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Sem dúvida, o arbítrio humano é sensível (arbitrium sentitivum), na medida em que é afetado 

(patologicamente) pela sensibilidade; no entanto, não é puramente animal (arbitrium brutum), 

mas sim livre (arbitrium liberum), porque a influência da sensibilidade não torna necessária a 

sua ação: o ser humano “possui a capacidade de determinar-se por si, independentemente da 

coação dos impulsos sensíveis”104. Apesar dessa importância, considerando que a liberdade é 

apenas uma ideia, o uso teórico da razão somente pode apresentá-la de modo problemático e 

negativo, isto é, como um conceito que não contém contradição (pelo pensamento), mas cuja 

realidade objetiva não pode ser provada (pelo conhecimento). 

Nesse horizonte, na sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant conclui 

que o princípio supremo da moralidade (o imperativo categórico) é possível porque é possível 

e necessário admitir o único pressuposto do qual depende a sua possibilidade: a ideia 

transcendental da liberdade105. Entretanto, pressupor essa ideia não é suficiente para mostrar 

que ela realmente existe, ou seja, para mostrar a sua realidade objetiva, tendo de ficar sem 

resposta, em virtude dos limites da razão humana, a questão sobre como é possível a ideia da 

liberdade, ou, o que é o mesmo, de como é possível uma razão pura prática. Ocorre que, se não 

é possível responder a essa questão, tampouco é possível a dedução da lei moral, constatação 

essa que leva Kant, na sua Crítica da Razão Prática, a recorrer a um elemento, até então não 

apresentado, para validar a moralidade, a saber: o fato da razão (Faktum der Vernunft). 

No Prefácio da sua obra Crítica da Razão Prática, Kant afirma que ela esclarece 

suficientemente por que não se intitula Crítica da razão pura prática – como ele próprio havia 

revelado ser seu propósito no Prefácio da Fundamentação da Metafísica dos Costumes –, mas 

simplesmente Crítica da razão prática, embora o paralelismo com a razão especulativa pareça 

exigir o primeiro título:  

 

[O tratado] deve apenas demonstrar que existe uma Razão pura prática e critica com 

esta intenção toda a sua faculdade prática. Se conseguir isso, já não precisa [...] 

criticar a própria faculdade pura a fim de ver se a razão não se ultrapassa, ao presumir 

                                                           
104 KANT, Immanuel, op. cit., p. 463. 
105 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. Porto: Porto 

Editora, 1995. p. 96-100. A propósito, ao final desta obra, Kant sustenta que a razão ultrapassaria todos os limites 

se procurasse explicar como é que a razão pura pode ser prática, o que é o mesmo que procurar explicar como é 

que é possível a liberdade. Para ele, somente é possível explicar aquilo que se reporta a leis cujo objeto possa ser 

dado numa experiência possível – ou seja, fenômenos –, o que não é o caso da liberdade, que é uma mera ideia 

cuja realidade objetiva não pode ser exposta segundo leis naturais e, portanto, em nenhuma experiência, de tal 

maneira que, como “nunca se lhe pode supor um exemplo por nenhuma analogia, nunca pode ser concebida nem 

sequer conhecida”. KANT, Immanuel, op. cit., p. 96. A liberdade vale somente como pressuposto necessário 

(transcendental) da razão num ser que julga ter consciência de uma vontade, quer dizer, de uma faculdade de se 

determinar a agir como inteligência, portanto, segundo leis da razão independentemente de instintos naturais. 

Assim, para Kant, onde cessa a determinação segundo leis naturais, cessa também toda a explicação, nada restando 

senão a defesa, isto é, rechaçar as objeções daqueles que declaram ser a liberdade impossível. 
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uma faculdade desse gênero (como sucede com a razão especulativa). Pois, se ela, 

como razão pura, é realmente prática, prova assim a sua realidade (Realität) e a dos 

seus conceitos pelo fato mesmo e é vão todo sofismar contra a possibilidade de ela ser 

prática106. 

 

Com essas palavras, Kant sustenta que, além de impossível, não há necessidade de 

uma crítica da razão pura prática, no sentido de uma dedução dessa faculdade da razão, visto 

que é suficiente evidenciar que a razão pura prática – e, portanto, a liberdade – efetivamente 

existe e que ela mostra a sua realidade “em nosso pensamento, sentimento e conduta morais”, 

quer dizer, “naquilo que Kant denomina ‘fato da razão’”107. A existência da razão pura prática 

depende de se a razão pura se basta a si mesma para determinar a vontade, independentemente 

de qualquer condição empírica, e, portanto, de se a vontade humana é uma vontade livre. Para 

Kant, o fato da razão demonstra a realidade da razão pura prática na medida em que revela a 

liberdade da vontade. É preciso, portanto, elaborar uma crítica, não da razão pura prática, mas 

da razão prática em geral, porque a razão pura, uma vez reconhecido o fato que prova a sua 

realidade, não necessita mais de crítica (dedução) alguma108. Nesse passo, Rawls afirma: “É 

possível que não sejamos capazes de compreender como podemos ser livres, mas que não há 

dúvidas de que somos livres do ponto de vista da razão prática”109. 

Em seguida, Kant lembra a fragilidade da liberdade em sentido transcendental de 

que a razão pura precisava no uso do conceito de causalidade para evitar a antinomia em que 

cai quando quer pensar o incondicionado na série da conexão causal. Nesse caso, a razão só 

estabelecia a liberdade problematicamente, como uma ideia não impossível de se pensar, sem 

lhe assegurar a sua realidade objetivamente e somente para não ser contestada e, dessa maneira, 

contrapor o ceticismo. De modo distinto, com a demonstração de que existe uma razão pura 

prática – através do fato da razão –, fica estabelecida a ideia da liberdade, conforme Kant: 

 

O conceito da liberdade, na medida em que a sua realidade é demonstrada por uma lei 

apodíctica da razão prática, constitui a pedra angular de todo o edifício de um sistema 

da razão pura, mesmo da razão especulativa, e todos os outros conceitos (os de Deus 

e da imortalidade) que, enquanto simples ideias, permanecem nesta sem apoio, 

conectam-se com este [conceito] e adquirem com ele e através dele consistência e 

realidade objetiva, isto é, a sua possibilidade é provada pelo fato de a liberdade ser 

efetiva; com efeito, esta ideia revela-se mediante a lei moral110. 

                                                           
106 KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2001. p. 11. 
107 RALWS, John. História da filosofia moral. Tradução de Ana Aguiar Cotrim. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

p. 292 e 295.  
108 KANT, Immanuel, op. cit., p. 23-24. 
109 RALWS, John, op. cit., p. 295-296. 
110 KANT, Immanuel, op. cit., p. 12. Sobre o assunto, Rawls explica que “a doutrina do fato da razão é um dado 

central, não apenas da filosofia moral de Kant, mas do seu idealismo transcendental como um todo. O fato de o 
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Essa lei apodíctida da razão prática a que Kant se reporta como a pedra angular do 

edifício da razão pura, enquanto lei de uma vontade livre e, portanto, enquanto independente 

de toda a matéria da sensibilidade, nada mais pode ser do que a forma, ou seja, a lei prática da 

validade universal das máximas: Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo 

tempo querer que ela se torne lei universal. Essa forma legisladora, quer dizer, a lei moral, é o 

único fundamento possível de determinação da vontade, e é justamente a consciência dela que 

constitui, segundo Kant, o fato da razão. O seguinte trecho é esclarecedor a esse respeito: 

 

A consciência desta lei fundamental pode chamar-se um fato (Faktum) da razão, 

porque não se pode deduzi-la com sutileza de dados anteriores da razão, por exemplo, 

da consciência da liberdade (porque esta não nos é dada previamente), mas porque ela 

se nos impõe por si mesma como proposição sintética a priori que não está fundada 

em nenhuma intuição, nem pura, nem empírica; seria no entanto analítica, se se 

pressupusesse a liberdade da vontade, mas isso, exigir-se-ia, enquanto conceito 

positivo, uma intuição intelectual que aqui não é permitido admitir. No entanto, 

importa observar, a fim de considerar, sem falsa interpretação, esta lei como dada, 

que não é um fato empírico mas o fato único da razão pura, que assim se proclama 

como originariamente legisladora (sic volo, sic iubeo)111. 

 

Mas, afinal de contas, que tipo de validade possui a lei moral? Tal questão, que se 

revelou problemática na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, quando se esbarrou na 

impossibilidade de explicar a ideia da liberdade (na medida em que não se tem uma intuição 

intelectual correspondente), pode ser respondida por outro ponto de vista, não teórico, mas sim 

prático. Isso porque a dedução – quer dizer, a justificação da validade objetiva e universal – da 

lei moral não pode ocorrer da mesma forma como ocorreu com a dedução transcendental das 

categorias realizada na Crítica da Razão Pura112, porquanto elas estão pressupostas numa 

experiência possível, ao contrário da lei moral, que é uma ideia da razão. Para tal lei, exige-se 

outro tipo de autenticação: a lei moral “nos é dada, de certo modo, como um fato (Faktum) da 

razão pura de que somos conscientes a priori e que é apodicticamente certo, supondo mesmo 

que não se pudesse encontrar na experiência exemplo algum em que ela fosse exatamente 

observada”113. Nesse passo, Kant acrescenta o seguinte: 

 

                                                           
conceito de liberdade ter realidade objetiva, de ser a pedra fundamental do sistema da razão especulativa, bem 

como da razão prática, depende do fato da razão. RALWS, John, op. cit., p. 299. 
111 KANT, Immanuel, op. cit., p. 43. Tradução da sentença latina: “assim quero, assim ordeno”. 
112 Sobre a dedução transcendental das categorias, cf. WEYNE, Bruno Cunha. O princípio da dignidade humana: 

reflexões a partir da filosofia de Kant. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 143 et seq. 
113 KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2001. p. 59. 
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[...] em vez desta dedução inutilmente procurada do princípio moral, surge algo de 

diferente e inteiramente paradoxal, a saber, que, inversamente, ele próprio serve de 

princípio para a dedução de um poder (Vermögen) insondável, que nenhuma 

experiência pode provar, mas que a razão especulativa (a fim de encontrar entre as 

suas ideias cosmológicas o incondicionado da sua causalidade e evitar assim 

contradizer-se a si própria) devia ao menos admitir como possível, isto é, o poder da 

liberdade, da qual a lei moral, que em si mesma não precisa de nenhuns princípios 

justificadores, demonstra não só a possibilidade, mas também a realidade em seres 

que reconhecem esta lei como para eles obrigatória114 (grifo nosso).  

 

Pelo fato da razão, a lei moral demonstra a sua realidade e satisfaz, assim, a crítica 

da razão especulativa, ao acrescentar a uma causalidade concebida como meramente negativa, 

cuja possibilidade era, para ela, totalmente inconcebível, embora fosse necessário admiti-la, 

uma determinação positiva, a saber, “o conceito de uma razão que determina imediatamente a 

vontade (graças à condição de uma forma legislativa universal das suas máximas)”115. Assim, 

é possível, pela primeira vez, conferir uma realidade objetiva – ainda que apenas do ponto de 

vista prático, é importante enfatizar – à ideia da liberdade116 e, portanto, à ideia da razão pura 

prática, “que é finalmente autenticada por assumir primazia sobre a razão especulativa e por 

associar-se e, o que é mais importante, por completar a constituição da razão como um corpo 

unificado de princípios: isso faz com que a razão, como um todo, autentique a si própria”117.   

Em linhas gerais, é essa a fundamentação racional que Kant defende para a moral e 

para o Direito – e, inclusive, para a ideia de um Direito natural universalmente válido – com 

fundamento na ideia de liberdade. É importante ressaltar, a propósito, que a diferença existente 

entre Direito e moral em Kant está apenas no momento da sua aplicação118, e não da sua 

justificação, já que ambos são deduzidos pela razão e, portanto, “se encontram nos princípios a 

priori que lhe são comuns”119. No plano da justificação, Direito e moral são partes da mesma 

doutrina dos costumes, por isso, além de compartilharem conceitos – como, por exemplo, os de 

obrigação, de dever, de ato, de pessoa, de coisa, de correto (ato conforme o dever) e de 

                                                           
114 KANT, Immanuel, op. cit., p. 60. No entendimento de Kant, “esta espécie de carta de crédito da lei moral, visto 

que se propôs a si mesma como um princípio da dedução, é inteiramente suficiente, sem outra justificação a priori, 

visto que a razão teórica era obrigada a admitir pelo menos a possibilidade de uma liberdade, para a satisfação de 

uma necessidade sua”. Ibid., p. 60. 
115 KANT, Immanuel, op. cit., p. 60.  
116 KANT, Immanuel, op. cit., p. 60-61.  
117 RALWS, John, op. cit., p. 307.  
118 Sobre essas diferenças quanto à aplicação, cf. WEYNE, Bruno Cunha. O princípio da dignidade humana: 

reflexões a partir da filosofia de Kant. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 205-211. 
119 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant: seu fundamento na liberdade e na igualdade. 2. ed. 

Belo Horizonte: UFMG, 1995. p. 154. “Em ambos, aparece o imperativo categórico como critério de validade das 

máximas: por exemplo, nem no direito nem na moral é concebível alguém que descumpra o seu contrato (pacta 

sunt servanda)”. Ibid., p. 154. 



53 
 

incorreto (ato contrário ao dever)120 –, ambos se fundam na liberdade, “que aparece como a 

própria lei moral, considerada como o resultado de uma máxima que busca a sua validade não 

externamente, mas na própria razão e aparece, assim, sob a forma do imperativo categórico”121. 

Este é “o superior critério de validade do ético em geral, direito e moral”122. E, embora a divisão 

da doutrina dos costumes em doutrina da virtude e em doutrina do Direito fundamente-se na 

divisão entre deveres da liberdade exterior e deveres da liberdade interior – dos quais somente 

os últimos são deveres éticos (em sentido estrito) –, o próprio Kant admite que o conceito de 

liberdade é comum a ambas as doutrinas123; e, como a liberdade, no seu sentido positivo outra 

coisa não é senão autonomia – “a propriedade da vontade de ser lei para si mesma”124 –, esta é 

uma noção fundadora tanto do Direito quanto da moral, apesar das suas peculiaridades125. 

Não obstante, a mencionada saída que Kant apresenta para a fundamentação da lei 

moral a partir de um factum evidente da razão é um dos aspectos mais criticados da sua filosofia.  

Conforme Guido de Almeida, Schopenhauer e Hegel são sempre lembrados como pioneiros da 

recepção negativa da doutrina kantiana: o primeiro “acusa Kant de ter aberto as portas a todos 

os ‘filosofastros e fantasias’ do irracionalismo romântico ao apresentar o Imperativo Categórico 

como um ‘fato hiperfísico, um templo délfico dentro da mente de cujo tenebroso santuário 

oráculos infalíveis proclamam não, infelizmente, o que acontecerá, mas o que deve acontecer’ 

[...]”; já o segundo, “referindo-se ao ‘facto da razão’, caracteriza-o como a ‘revelação dada à 

razão’ que permanece ‘no estômago’ como uma ‘massa indigesta’”126 127.  

                                                           
120 Cf. KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2005. p. 30 et seq. 
121 SALGADO, Joaquim Carlos, op. cit., p. 154. 
122 SALGADO, Joaquim Carlos, op. cit., p. 154-155.  
123 Cf. KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2005. p. 325. 
124 Cf. KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. Porto: 

Porto Editora, 1995. p. 83-84. 
125 Como esclarece Joaquim Carlos Salgado, na moral, “a autonomia diz-se da vontade individual pura que legisla 

para si mesma (liberdade interna)”; no Direito, a autonomia “é a mesma vontade legisladora, não mais enquanto 

legisla apenas para si mesma, mas enquanto participa da elaboração (pela possibilidade da sua aprovação) de uma 

legislação universal limitadora dos arbítrios individuais. Essa é a liberdade jurídica no sentido próprio ou liberdade 

externa, que em essência é sempre a mesma autonomia, pois que é a ‘faculdade de não obedecer a outra lei externa 

a não ser aquela a que eu possa ter dado a minha aprovação’”. SALGADO, Joaquim Carlos, op. cit., p. 260. 
126 ALMEIDA, Guido Antônio de. Crítica, dedução e facto da razão. Analytica, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 57-

84, 1999. p. 60, nota de rodapé nº 6. Tal autor também faz menção à ambiguidade e às diversas significações que 

Kant aparentemente dá ao fato da razão, já que aparece como a “consciência da lei moral”, como a “autonomia no 

princípio da moralidade”, como a “consciência da liberdade”, como a própria “lei moral” e como a “inevitável 

determinação da vontade pela mera concepção da lei moral”. Ibid., p. 61. 
127 Hegel acusa Kant, mais amplamente, de ter formulado uma ética formal, vazia e abstrata, o que a reduz a uma 

“arma retórica sobre o dever pelo dever”. Para ele, a concepção kantiana do dever é fechada em si mesma, só a si 

se refere e apenas contém a universalidade abstrata, pois a partir dela “não se pode passar à definição dos deveres 

particulares, e quando um conteúdo particular de comportamento chega a ser considerado, aquele princípio não 

oferece o critério para saber se se trata ou não de um dever” e, por conseguinte, permite justificar tanto as ações 

justas e morais quanto as injustas e imorais. Ele acrescenta que o imperativo categórico é uma fórmula 
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Também no entendimento de Apel, a fundamentação da ética kantiana é dogmática, 

pois, no começo da Crítica da Razão Prática, Kant renuncia ao projeto de uma fundamentação 

transcendental da validade da lei moral – e, portanto, a uma fundamentação transcendental do 

Direito – exigido previamente na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e conforma-se 

com o mero estabelecimento de um factum evidente da razão, que não pode ser fundamentado, 

ficando a sua proposta exposta à crítica de cometer uma falácia naturalista128 129. 

Nessa perspectiva, Apel sustenta que Kant cai num círculo lógico e se vê obrigado 

a renunciar à fundamentação transcendental da razão na medida em que tem que recorrer a uma 

liberdade e a uma autonomia da vontade, ambas de caráter metafísico, como fundamento (ratio 

essendi) da lei moral, a qual não pode ser nem conhecida, por ir além do campo dos fenômenos, 

nem demonstrada, por ter sido posto como uma ideia necessária de uma razão dogmaticamente 

posta, apresentada apenas como um factum evidente130. Assim, a fundamentação transcendental 

da moral e do Direito – e da ideia de um direito natural universalmente válido que, a princípio 

poderia resgatar a possibilidade de uma justificação racional dos direitos humanos – está fadada 

ao fracasso do pensamento metafísico dogmático e acrítico que o próprio Kant tentou superar131. 

Outra crítica que se pode fazer à fundamentação filosófica dos direitos humanos em 

Kant decorre do caráter solipsista e ahistórico da razão por ele pensada132. Isso porque, como 

esclarece Regenaldo da Costa, na filosofia kantiana, o sujeito (ou a consciência) é a mediação 

fundamental, e a estrutura da subjetividade é idêntica para todos os seres humanos, de tal modo 

                                                           
indeterminada e sem conteúdo que não traz nenhum princípio novo, a não ser a ausência de contradição – visto 

que uma contradição somente pode dar-se com alguma coisa, isto é, com um conteúdo antecipadamente 

estabelecido como princípio rigoroso – e a identidade formal – uma vez que o dever só se apresenta como dever, 

e não em virtude de um conteúdo. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Tradução 

de Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 119 (§ 135, nota). A respeito do formalismo da ética 

kantiana e da exigência lógica do seu método crítico, cf. WEYNE, Bruno Cunha. O princípio da dignidade 

humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 212-221. 
128 Cf. APEL, Karl-Otto. Teoría de la verdad y ética del discurso. Tradução de Norberto Smilg. Barcelona: 

Paidós, 1995. p. 151-153; COSTA, Regenaldo da. Ética do discurso e verdade em Apel. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2002. p. 210-211. No entanto, Apel não deixa de reconhecer, em seguida, o esforço antidogmático da filosofia 

kantiana, mesmo que, na discussão crítica atual, essa fundamentação metafísica não possa “ser considerada como 

resposta ao problema da justificação da validade”. Apesar disso, conforme Apel, “a doutrina kantiana, inclusive 

em sua roupagem metafísica, goza de maior legitimidade em relação à <naturalistic fallacy> do reducionismo 

empirista e em relação a todas as fundamentações decisionistas da validade de normas, pois ‘... podemos interpretar 

o discurso kantiano sobre o <[Faktum] da razão> (...) como um resultado do autoconhecimento (...) transcendental 

(...) e reconstruí-lo como uma implicação a priori da argumentação e evitar, deste modo, tanto o recurso dogmático 

a um fato existente só metafisicamente, como ao arbítrio de uma posição decisionista, não fundamentada”. 

COSTA, Regenaldo da, op. cit., p. 211-213. 
129 Sobre a falácia naturalista e as limitações do intuicionismo ético, cf. WEYNE, Bruno Cunha. O princípio da 

dignidade humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 193-199. 
130 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 153. 
131 COSTA, Regenaldo da. Justificação racional, idéia de direitos humanos e multiculturalidade. Nomos: Revista 

do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 28, p. 279-288, jul./dez. 2008. p. 285. 
132 Ibid., p. 285-286. 
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que a concepção de verdade e de bem que resulta dessa subjetividade possui validade a priori, 

portanto, universal e em todos os tempos. Assim, “sem precisar consultar os outros homens e 

chegar a um entendimento ou a um acordo racional com eles, o sujeito humano pode chegar a 

resultados válidos universalmente para o pensar e o agir de todos os homens (como é o caso da 

pretensão à validade universal dos direitos humanos)”133.  

De fato, a filosofia de Kant acaba caindo num solipsismo metódico134 ao se ancorar 

na subjetividade e num princípio subjetivo da razão, vendo-se obrigada a supor outros sujeitos 

a partir da consciência do próprio sujeito que pensa – solitariamente –, sem realizar a descoberta 

da intersubjetividade mediante reflexão transcendental. Nesse horizonte, para Apel, o princípio 

do “eu penso” que marca o ponto de irrefutabilidade da reflexão transcendental segundo Kant 

– e também Descartes e Husserl – não permite nenhuma fundamentação transcendental da ética 

nem pode oferecer um fundamento para a constituição do sentido da pergunta pela lei moral, já 

que esta, diferentemente da lei natural, obtém sentido na regulação de relações intersubjetivas 

de uma pluralidade de sujeitos. Porém, uma dimensão transcendental da intersubjetividade não 

está incluída no princípio transcendental kantiano do “eu penso”: os outros “eus”, que deveriam 

ser pressupostos como cosujeitos do conhecimento objetivo mediado comunicativamente, só se 

constituem, em Kant, como objetos do eu-sujeito transcendental, no sentido de objetos da 

experiência, ou precisam ser supostos – como no caso da ética – como puras entidades racionais 

metafísico-inteligíveis (não transcendentais) que, junto com Deus, formam o “reino dos fins”135. 

                                                           
133 Ibid., p. 285-286. Regenaldo da Costa, nesse sentido, acrescenta o seguinte: “Na perspectiva kantiana, portanto, 

mesmo não se chegando a uma verdade absoluta, no sentido da correspondência do pensar com o real, pode-se 

chegar a verdades universais, válidas para todos (tal como pretende a tese da validade universal dos direitos 

humanos), sem que se precise buscar um acordo ou uma concordância racionais com os afetados por essa pretensão 

à verdade (ou à correção). Ora, se eu, enquanto sujeito, posso decidir o que é válido para todos sem consultá-los, 

então, posso decidir individualmente, com base somente em minha subjetividade a priori, o que é verdadeiro, 

correto e justo (por exemplo, a pretensão à correção universal dos direitos humanos) e os demais (outras culturas, 

por exemplo) devem se conformar a essa decisão”. Ibid., p. 286. 
134 Apel entende pelos termos “solipsismo metódico” ou “individualismo metódico” a suposição não superada até 

hoje de que, mesmo diante da evidência empírica de que o ser humano é um ser social, “ainda se possa entender a 

possibilidade e a validade da formação de juízos e de vontades sem a pressuposição lógico-transcendental de uma 

comunidade comunicacional, como uma obra constitutiva da consciência individual, de certa maneira”. APEL, 

Karl-Otto. Transformação da filosofia II: o a priori da comunidade de comunicação. Tradução de Paulo Astor 

Soeth. São Paulo: Loyola, 2000. p. 424-425, nota de rodapé n 26. 
135 APEL, Karl-Otto. Teoría de la verdad y ética del discurso. Tradução de Norberto Smilg. Barcelona: Paidós, 

1995. p. 152. Conforme Apel, Kant tem de recorrer a tal “reino dos fins” metafísico para poder pensar a autonomia 

da vontade moralmente boa como ratio essendi da lei moral, uma vez que não pode obter a liberdade e a autonomia 

dos sujeitos da ação moral a partir da concepção transcendental de que essa liberdade pertence também às 

condições do sentido do pensamento enquanto argumentação, condições essas que não podem ser negadas sem 

contradição. Ibid., p. 152-153. Em outro texto, Apel explica o seguinte sobre o tema: “Kant não podia proporcionar 

nenhuma fundamentação genuinamente filosófico-transcendental da ética (e, assim, do tradicionalmente chamado 

‘direito natural’) – por força da limitação cartesiana de sua reflexão transcendental sobre os fundamentos da 

validade intersubjetiva já encontráveis no sujeito (o qual é, em princípio, solitário). Mais precisamente: a intuição 

ética de Kant era suficientemente forte para descobrir no ‘imperativo categórico’ o princípio de universalização 

que hoje podemos compreender como princípio da reciprocidade generalizada e conseqüente entre todos os direitos 
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Para Apel, esse modo de pensar do solipsismo metódico possui como consequência, na filosofia 

teórica, o estabelecimento inevitável da alternativa e da controvérsia entre uma fundamentação 

“introspectiva” (subjetivista) e uma fundamentação “behaviorista” (objetivista); e, na filosofia 

prática, estabelece-se a alternativa entre decisionismo e a falácia naturalista136.  

Nesse sentido, convém ainda citar a seguinte explicação de Apel acerca dos limites 

e do alcance do projeto kantiano de fundamentação: 

 

[...] Kant não podia proporcionar nenhuma fundamentação genuinamente filosófico-

transcendental da ética (e, assim, do tradicionalmente chamado “direito natural”) – 

por força da limitação cartesiana de sua reflexão transcendental sobre os fundamentos 

da validade intersubjetiva já encontráveis no sujeito (o qual é, em princípio, solitário). 

Mais precisamente: a intuição ética de Kant era suficientemente forte para descobrir 

no “imperativo categórico” o princípio de universalização que hoje podemos 

compreender como princípio da reciprocidade generalizada e conseqüente entre todos 

os direitos e deveres; e sua correta intuição fundamental permite que ele postule, na 

figura de um “reino metafísico dos fins” (dos entes racionais enquanto entes que têm 

fim em si), o princípio regulador de uma comunidade de  comunicação ideal ilimitada, 

implícito na dimensão da compreensão intersubjetiva acerca dos direitos e deveres. 

Com isso, no entanto, de forma alguma estava descoberta a dimensão de uma 

comunidade de comunicação real e (nela antecipada de modo contrafactual) ideal 

enquanto condição transcendental de possibilidade do pensar válido – isto é, da 

compreensão mediada lingüisticamente e, por conseguinte, da autocompreensão. Se 

tivesse, nesse sentido, descoberto o princípio da racionalidade ética no princípio da 

racionalidade do discurso e, portanto, como pressuposição do “eu penso”, Kant teria 

podido alcançar a fundamentação por ele buscada da filosofia teórica e prática a 

partir de um ponto único. Ele não teria de interromper a fundamentação última, 

anteriormente prevista, da validade da lei moral [...]. Pois através da reflexão 

transcendental acerca daquilo que, em liberdade, reconhecemos necessariamente no 

argumentar sério – e mesmo quando é feita seriamente uma questão –, pode-se obter 

por completo uma fundamentação última não-dedutiva da existência e validade do 

princípio racional autônomo da ética137. 

 

Diante do exposto, pode-se dizer que, a despeito da sua importante contribuição ao 

demonstrar a impossibilidade da ontologia enquanto conhecimento válido, a filosofia kantiana 

não supera totalmente o dogmatismo da metafísica ontológica da tradição ocidental, porquanto 

se funda numa razão que é dogmaticamente posta como um factum e que solipsisticamente, isto 

é, sem consultar os outros sujeitos – inclusive as outras culturas e tradições – considera-se capaz 

                                                           
e deveres; e sua correta intuição fundamental permite que ele postule, na figura de um ‘reino metafísico dos fins’ 

(dos entes racionais enquanto entes que têm fim em si), o princípio regulador de uma comunidade de  comunicação 

ideal ilimitada, implícito na dimensão da compreensão intersubjetiva acerca dos direitos e deveres. Com isso, no 

entanto, de forma alguma estava descoberta a dimensão de uma comunidade de comunicação real e (nela 

antecipada de modo contrafactual) ideal enquanto condição transcendental de possibilidade do pensar válido – isto 

é, da compreensão mediada lingüisticamente e, por conseguinte, da autocompreensão”. APEL, Karl-Otto. O 

desafio da crítica total da razão e o programa de uma teoria filosofia dos tipos de racionalidade. Tradução de 

Márcio Suzuki. Novos Estudos CEBRAP, n. 23, p. 67-84, mar. 1989. p. 
136 Transformação da filosofia II: o a priori da comunidade de comunicação. Tradução de Paulo Astor Soeth. 

São Paulo: Loyola, 2000. p. 425, nota de rodapé nº 26. 
137 APEL, Karl-Otto. O desafio da crítica total da razão e o programa de uma teoria filosofia dos tipos de 

racionalidade. Tradução de Márcio Suzuki. Novos Estudos CEBRAP, n. 23, p. 67-84, mar. 1989. p. 82. 
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de decidir sobre o que é válido universalmente, como, por exemplo, a ideia de direitos humanos. 

Assim, observa-se que o pensamento de Kant encontra limitações na fundamentação da moral 

e do Direito que o impedem de servir de critério suficiente para uma fundamentação racional 

de tais direitos. 

 

1.3 Dificuldade de uma fundamentação racional dos direitos humanos à luz da 

hermenêutica alemã 
 

Um dos principais méritos da hermenêutica alemã (Heidegger e Gadamer) foi a 

superação do solipsismo metódico de uma filosofia da consciência (ou da subjetividade), como 

é o caso da filosofia de Kant – e ainda da filosofia de Descartes e Husserl. Para tal hermenêutica, 

o sujeito (o “eu” ou, ainda, a consciência), enquanto mediação fundamental do pensar e do agir 

humanos, deve ser substituído pelo a priori da linguagem, que pressupõe, desde sempre, a 

comunicação, o entendimento e o acordo mútuo com o outro sobre o sentido de algo – tanto 

quanto à verdade como quanto à correta decisão normativa de questões práticas –, o que ocorre 

necessariamente numa cultura e numa tradição. Dessa maneira, o pensar e o agir humanos 

articulam-se já sempre a partir da linguagem cujo sentido é constituído coletiva e culturalmente 

no decorrer da história, o que tem como consequência que é a partir dessa linguagem e do seu 

sentido – historicamente construído pela comunidade cultural linguística, na relação sujeito-

sujeito (intersubjetiva) de acordo mútuo acerca do sentido – que se vai constituir o sentido da 

verdade, do bem, da justiça e, também, o sentido de uma ideia de direitos humanos138. 

Diante desse cenário, em que o solipsismo metódico da filosofia de Kant é superado 

pela hermenêutica alemã, é preciso investigar se esta última, como proposta filosófica, pode de 

assumir a função de fornecer uma fundamentação racional dos direitos humanos perante todos 

os possíveis afetados (e para todos os opositores e críticos) e que seja, portanto, capaz de lidar 

responsavelmente com o desafio da diversidade cultural.  

Pois bem, a partir da reflexão transcendental realizada por Apel, é possível defender 

a tese de que a filosofia hermenêutica alemã (Heidegger e Gadamer) não possui condições de 

oferecer um critério suficiente de fundamentação para os direitos humanos, e isso pela seguinte 

razão: embora essa teoria tenha prestado uma contribuição inegável ao problema da constituição 

do sentido, ela possui um déficit de reflexividade, por não haver dado conta da problemática 

                                                           
138 Cf. COSTA, Regenaldo da. Justificação racional, idéia de direitos humanos e multiculturalidade. Nomos: 

Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, Fortaleza, v. 28, p. 279-288, jul./dez. 2008. p. 286-287. Ver 

também: APEL, Karl-Otto. Transformação da filosofia I: filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Tradução 

de Paulo Astor Soeth. São Paulo: Loyola, 2000. p. 28-32. 
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transcendental da validade ou da justificação do sentido. Em outras palavras, a hermenêutica 

transcendental não é capaz de responder à pergunta sobre as condições de possibilidade de toda 

a compreensão, na medida em que “deixa tudo como está” 139, isto é, na medida em que se põe 

como incapaz de oferecer uma orientação racional para o melhor pensar e agir humanos. 

Apel inicia sua crítica a tal hermenêutica fazendo referência ao topos argumentativo 

que Gadamer apresenta aos seus críticos no Prefácio à 2ª edição de Verdade e Método, onde 

considera possível recorrer à questão kantiana transcedental pelas condições de possibilidade 

do conhecimento humano e, ao mesmo tempo, rechaçar todas as demais recorrências no sentido 

de uma justificação (Rechtfertigung) filosófica da validade (Geltung) do conhecimento. Eis o 

respectivo trecho: 

 

[...] parece-me um puro mal-entendido querer inserir aqui a famosa distinção kantiana 

entre quaetio juris e quaestio facti. Não era intenção de Kant, na verdade, prescrever 

à ciência moderna da natureza como ela devia se comportar para ser aprovada diante 

do tribunal da razão. Ele colocou uma questão filosófica, quer dizer, ele perguntou 

pelas condições do nosso conhecimento que possibilitam o surgir da ciência moderna, 

e qual o alcance da ciência. Nesse sentido, também a presente investigação coloca 

uma questão filosófica. Mas, de modo algum, a propõe unicamente às assim chamadas 

ciências do espírito [...]; tampouco coloca a questão somente à ciência e suas formas 

de experiência. Essa investigação coloca a questão ao todo da experiência humana do 

mundo e da práxis da vida. Falando kantianamente, ela pergunta como é possível a 

compreensão? Essa é uma questão que precede a todo comportamento compreensivo 

da subjetividade e também ao comportamento metodológico das ciências da 

compreensão, a suas normas e regras. A analítica temporal da existência (Dasein) 

humana, desenvolvida por Heidegger, penso eu, mostrou de maneira convincente que 

a compreensão não é um dentre outros modos de comportamento do sujeito, mas o 

modo de ser da própria pré-sença (Dasein). O conceito de “hermenêutica foi 

empregado, aqui, nesse sentido. Ela designa a mobilidade fundamental da pré-sença, 

a qual perfaz sua finitude e historicidade, abrangendo assim o todo de sua experiência 

de mundo140. 

 

Sob a perspectiva de uma transformação da filosofia que seja determinante nos dias 

de hoje – ou seja, com o olhar voltado à efetivação da filosofia como mediação entre teoria e 

práxis na sociedade humana e à busca de um posicionamento que ultrapasse as visões de mundo 

solipsísticas ou perspectivistas, próprias aos “grandes pensadores” –, Apel levanta três teses 

contra a argumentação gadameriana: 1. Gadamer refere-se erroneamente a Kant e à ideia da 

filosofia transcendental; 2. Gadamer refere-se de maneira historicamente correta ao conceito 

heideggeriano de compreensão e à ideia correspondente de verdade como abertura do ser-aí 

(Dasein); 3. Muito embora Heidegger tenha prestado uma contribuição inédita para o problema 

                                                           
139 Cf. APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 42-43. 
140 GADAMER, Hans-Gorg. Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Tradução 

de Flávio Paulo Meurer. 11. ed. Petrópolis: Vozes. Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2011. 

p. 15-16. 
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transcendental-hermenêutico da constituição de sentido, ele falhou, por outro lado, quanto ao 

problema da verdade e, com isso, quanto à sua validade para nós141. 

Em relação à primeira tese, Apel sustenta que o filósofo, ao proceder à sua reflexão 

ex post factum quanto à atividade científica, não pode em hipótese alguma abdicar da pretensão 

de justificar, de modo normativamente relevante, a validade do conhecimento, sob pena de não 

aprender nada de novo sobre a essência da ciência ao refletir filosoficamente acerca do que ela 

faz, uma vez que não poderia distinguir entre o que é válido e o que apenas passou factualmente 

despercebido (meramente “explicável”)142. Assim, de acordo com Apel, o empreendimento da 

“crítica” normativamente relevante não pode ocorrer em prol da simples descrição do que é e 

“não se pode recorrer à Crítica da razão pura sem que se queira propor e responder, por meio 

da pergunta acerca das condições de possibilidade da ciência, também a pergunta acerca de 

suas condições de validade”143. 

No que tange à segunda, Apel defende a referência de Gadamer a Heidegger, mais 

precisamente à tese de que a compreensão não é um dos modos de comportamentos do sujeito, 

mas o modo de ser do próprio ser-aí. Isso porque, segundo ele, a reflexão heideggeriana voltada 

a um “perfeito apriorístico” do “ser-adiantado-em-relação-a-si já de antemão” (je schon Sich-

vorweg-Sein) próprio ao ser-aí como “ser-no-mundo” trouxe à tona um novo estilo de reflexão 

transcendental. Com efeito, a partir dessa maneira de pensar, característica de Ser e Tempo, não 

é mais verdadeiro falar – como proposto por Husserl – da “constituição” transcendental como 

um ato subjetivo de uma “consciência pura”, porquanto “os fenômenos constituem-se, ou então, 

já estão constituídos desde sempre para nós. Em nossos atos subjetivos, respondemos desde 

sempre ao mundo constituído – é a clareação [Lichtung] do ‘aí’ (referindo-nos ao ‘ser aí’)”144. 

                                                           
141 APEL, Karl-Otto. Transformação da filosofia I: filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Tradução de 

Paulo Astor Soeth. São Paulo: Loyola, 2000. p. 40-41. Utilizo aqui conjuntamente a versão castelhana dessa obra: 

APEL, Karl-Otto. Transformación de la filosofía: análisis del lenguaje, semiótica, hermenéutica. Tradução de 

Adela Cortina, Joaquín Chamorro e Jesus Conill. Madrid: Taurus, 1985. Tomo I. p. 33-49. 
142 Tratando desse tema, Regenaldo da Costa sustenta que não se pode invalidar seriamente a apelação kantiana à 

quaestio juris, como fez a hermenêutica: “Isso significa dizer que qualquer filosofia que se pretenda racionalmente 

normativa e responsável não pode renunciar à pretensão de justificar, de modo normativamente relevante, a 

validade de suas pretensões, pois, desse modo, não aprenderíamos nada de novo sobre o ser humano, sua 

existência, suas ações e instituições, já que não poderíamos distinguir entre o válido e o que ocorre de fato”. 

COSTA, Regenaldo da. Ética e filosofia do direito. Fortaleza: ABC, 2006. p. 49. Essa é, também, a interpretação 

de Manfredo Araújo de Oliveira, uma vez que “É um dos méritos do pensamento de K.-O. Apel ter distinguido, 

em contraposição à filosofia hermenêutica, duas questões, que não se excluem mas também não se confundem: a 

questão da ‘constituição’ do sentido e a questão de sua ‘justificação’. Ora, o que é propriamente específico da 

filosofia é a questão da justificação do sentido, cuja gênese, nas comunidades históricas, a hermenêutica tematiza”. 

OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: 

Loyola, 1996. p. 262, nota de rodapé nº 31. 
143 APEL, Karl-Otto. Transformação da filosofia I: filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Tradução de 

Paulo Astor Soeth. São Paulo: Loyola, 2000. p. 42. 
144 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 45. 
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Tal situação básica do ser-adiantado-em-relação-a-si é ineludível e se insere na pré-estrutura da 

compreensão descoberta por Heidegger145, na qual Apel vislumbra possibilidade de elaboração 

de pressupostos semitranscendentais de uma teoria do conhecimento inédita – pois não podem 

ser concebidos segundo o esquema da relação sujeito-objeto cartesiano-kantiana –, a exemplo, 

sobretudo, do a priori da linguagem146. 

Com relação à terceira tese, Apel argumenta que Heidegger desenvolveu somente 

a problemática da constituição do sentido no mundo, contida na pré-estrutura da compreensão, 

legando a problemática da validade do sentido a uma filosofia transcendental subjetiva, que foi 

incluída na metafísica a ser esquecida. Diante disso, embora Apel não negue nem subestime a 

relevância fenomenológica que possui o fato de acentuar o acontecer do sentido, ele não deixa 

de perceber o caráter unilateral e vacilante de uma filosofia que, em última instância, pretende 

deduzir a sua própria legitimação do Kairos do destino do ser que acontece. Assim, afirma que, 

com boas razões, pode-se colocar em dúvida a “virada heideggeriana”, ou ainda, “a necessidade 

intrínseca de separação da problemática da constituição do sentido do Compreender como uma 

ocorrência da verdade, de um lado, e a problemática da validade do sentido, de outro”147. 

 No entendimento de Apel, Heidegger avaliou erroneamente sua grande descoberta 

– ou seja, a descoberta de que a abertura do sentido tem realmente de preceder à conformidade 

dos enunciados, tal como exigem a abertura hermenêutica do ser-aí ou os horizontes individuais 

de significatividade – no momento em que identificou a abertura do sentido com a verdade no 

sentido de desocultamento. Dessa maneira, Heidegger não observou que a abertura do sentido 

– que, por sua vez, é sempre ocultamento do sentido – possibilita a verdade dos enunciados sob 

                                                           
145 Cf. APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 28-30 e 45.  
146 Sobre essa questão, Manfredo Araújo de Oliveira esclarece que “A hermenêutica vai mostrar que a consciência 

originária da ‘compreensão’ de algo só se pode fazer a partir de um horizonte de sentido, que é sua condição de 

possibilidade; em outras palavras, condição de possibilidade da experiência é a familiaridade com um mundo 

vivido já sempre aberto pela mediação de determinada linguagem histórica. Aqui se manifesta a constituição do 

sentido como algo social e histórico em contraposição ao esquema da filosofia transcendental clássica, em que o 

sentido se constitui no sujeito isolado”. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de, op. cit., p. 260, nota de rodapé nº 28. A 

propósito da hermenêutica de Heidegger e Gadamer, Ari Solon explica o seguinte: para tais autores, “o significado 

de mundo é produzido pelo homem por meio da linguagem, que deve buscar exprimir a decisão do indivíduo por 

uma existência autêntica no dia-a-dia, o que significa que interpretar teria, sim, um significado existencial. Nesse 

sentido, dever-se-ia notar primeiramente que a linguagem é, antes de tudo, o próprio pressuposto para que o homem 

‘tenha’ um mundo e com ele possa se relacionar de forma humana, isto é, da forma como um ser que se preocupa 

com sua existência se relaciona com o mundo: assim, por a linguagem intermediar o relacionamento humano com 

o próprio mundo que o circunda, a perspectiva da linguagem [Spracheansicht] constitui a própria perspectiva de 

mundo [Weltansicht] que se pode ter. Deve-se, ainda, ressaltar que essa constatação de que a experiência de mundo 

[Welterfahrung] está vinculada à linguagem [Sprachgebundenheit] não permite a transcendência para um estado 

de não vinculação, assim como o aprendizado de uma língua estrangeira não pode superar completamente a 

experiência de mundo que se teve com base em outro idioma, uma vez que se traz sempre consigo se não os 

preconceitos e limitações que a língua-mãe outrora impunha, as limitações da experiência pretérita”. SOLON, Ari 

Marcelo. Hermenêutica jurídica radical. São Paulo: Marcial Pons, 2017, p. 54. 
147 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 48. 
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certas circunstâncias, mas dela se distingue porque somente esta última tem sua medida no ser 

em si do ente, mostrado e enunciado. Ademais, unicamente no caso da verdade dos enunciados 

há uma diferença entre as instâncias subjetiva e objetiva, que possibilita comprovar ou justificar 

o quanto afirmamos da coisa148. 

A partir desses esclarecimentos, Apel acrescenta que a descoberta de Heidegger – 

que aprofundou ou ampliou a problemática fenomenológica da constituição trazida por Husserl 

– não reside num novo conceito de verdade, mas sim no desvendamento de uma pré-estrutura 

da problemática da verdade, idêntica à pré-estrutura da compreensão como abertura do ser-aí e 

que, na realidade, já precede a todo comportamento compreensivo da subjetividade149. Ora, uma 

vez que a aludida descoberta da abertura do ser-aí não é a verdade, “mas provavelmente prejulga 

verdades e inverdades possíveis, no sentido de um ‘espaço de manobras’”150, não há razão para 

seguir os passos de Heidegger na separação total do problema da constituição do problema da 

validade. Assim, “não se pode considerar que a filosofia transcendental no sentido de Kant deva 

ser ultrapassada por uma filosofia da sina do ser [Seinsgeschicks], mas sim que ela deva ser 

ampliada ou aprofundada no sentido de uma ‘hermenêutica transcendental’”151. Isso significa, 

conforme Apel, que o discurso sobre o acontecer da verdade deve ser substituído por outro mais 

adequado fenomenologicamente e mais fecundo do ponto de vista da filosofia transcendental. 

Pode-se dizer, pelo foi exposto até então, que a problemática da verdade não pode 

ser enfrentada com base, exclusivamente, na sua vinculação à problemática da constituição do 

sentido. Sem dúvida, a historicidade da pré-estrutura hermenêutica da compreensão precisa ser 

incorporada, de maneira definitiva, por uma filosofia transcendental a se transformar, o que não 

retira desta última, entretanto, a obrigação de dar conta da problemática da validade do sentido, 

a qual se traduz na necessidade de justificar, de modo normativamente relevante, a validade das 

suas pretensões. Nesse sentido, Regenaldo da Costa sustenta que “só uma filosofia capaz de dar 

conta da pergunta transcendental sobre a validade é capaz de orientar racional e normativamente 

o pensar e o agir humanos de modo a torná-los racionalmente competentes para enfrentar os 

grandes desafios de nossa época”152, o que significa também que só uma filosofia nesses moldes 

pode oferecer uma fundamentação racional para os direitos humanos. 

A partir da revisão crítica de Heidegger acima esboçada, Apel reflete ainda sobre a 

pergunta proposta por Gadamer: como é possível a compreensão? Para Apel, essa é a pergunta 

                                                           
148 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 49 
149 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 50 
150 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 51 
151 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 51 
152 COSTA, Regenaldo da. Ética e filosofia do direito. Fortaleza: ABC, 2006. p. 54 e 45-48. 
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fundamental de uma hermenêutica transcendental, quer dizer, de uma filosofia transcendental 

que reflita sobre a pré-estrutura da compreensão em todas as formas de conhecimento científico 

e pré-científico, o que significa também afirmar que “não se pode explicitar a pergunta acerca 

da possibilidade do Compreender sem que se suscite ao mesmo tempo uma outra pergunta, 

metodologicamente relevante, sobre a validade do Compreender”153. 

Ora, consoante Apel, para responder à pergunta pela possibilidade da compreensão, 

é preciso apresentar um critério que permita distinguir a compreensão adequada da inadequada, 

bem como – no que tange à historicidade do processo de compreensão enfatizada por Gadamer 

– um critério para o possível progresso na compreensão. Essas exigências são próprias de uma 

hermenêutica filosófica metodológico-normativamente relevante e devem ser cumpridas de 

forma clara, independentemente de os limites da possibilidade da compreensão serem amplos 

ou estreitos. Isso porque uma resposta que não explicite esses critérios não poderia distinguir-

se como intelecção hermenêutico-transcendental frente a uma explicação empírico-analítica da 

possibilidade de um acontecimento. Nesse contexto, Apel assevera que, para responder àquela 

pergunta, é insuficiente mostrar a estrutura de um acontecer do ser (isto é, da fusão de horizontes 

ou da mediação entre o presente e o passado), o qual se realiza tanto na compreensão adequada 

quanto na inadequada154. 

Desse esclarecimento se evidencia a dificuldade intrínseca da posição de Gadamer: 

 

ou as respostas de Gadamer à pergunta que ele propôs são de fato normativo-

metodologicamente irrelevantes – e portanto o discurso acerca de ocorrência do ser 

ou ocorrência da verdade caracterizaria uma naturalistic fallacy, e não haveria 

mesmo nenhuma resposta a qualquer pergunta transcendental; ou as constatações de 

Gadamer sobre o que “sempre ocorre” quando se entende pressupõem tacitamente que 

se trata dos pressupostos do Compreender adequado – e portanto elas estariam no 

mínimo incompletas155. 

 

Nesse horizonte, para Apel, dificilmente se pode extrair de Verdade e Método uma 

resposta à pergunta acerca da compreensão adequada ou do progresso na compreensão. Porque, 

quando Gadamer dá superioridade ao conceito hegeliano de compreensão como autopenetração 

reflexiva do espírito (Selbstdurchdringung des Geistes) face ao de Dilthey e Schleiermacher da 

idêntica reprodução de vivências156, parece afirmar implicitamente que a hermenêutica possui 

                                                           
153 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 52. 
154 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 52-53. 
155 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 53-54. 
156 Tal como ocorre quando Gadamer reflete acerca da tarefa da hermenêutica diante da verdade que se manifesta 

na arte e na história. A hermenêutica de Schleiermacher empenha-se totalmente em reconstruir na compreensão a 

determinação original de uma obra: “[...] o saber histórico abre a possibilidade de suprir o que foi perdido e 

reconstruir a tradição, na medida em que nos devolve o ocasional e o originário. Assim, o empenho hermenêutico 
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um conceito de progresso metodologicamente relevante; porém, de outro lado, quando reduz o 

princípio compreender melhor a um autor do que ele compreende a si mesmo à constatação de 

que sempre se compreende de um modo diferente, Gadamer parece reduzir também, com isso, 

a automediação progressiva da compreensão157. 

Com efeito, ao abandonar o ponto de vista hegeliano do saber absoluto e admitir a 

insuperável pertença de cada intérprete à história, a hermenêutica de Gadamer vê-se obrigada a 

restituir a cada interpretandum (autor, texto etc.) o privilégio do compreender-se melhor, assim 

como a restituir-lhe a superioridade em face do intérprete. Todavia, inferir disso – isto é, de que 

o interpretandum é capaz de verdade – uma inferioridade constitutiva do que compreende frente 

ao que diz e dá a compreender, e apoiar essa tese com alusão uma vontade divina, ao evangelho 

ou às obras dos clássicos, implica validar o caráter normativo de uma hermenêutica mitológica, 

teológica ou clássico-humanista anterior ao Iluminismo europeu158. Daí por que Apel aduz que, 

se a hermenêutica deve conservar criticamente a herança do Iluminismo159, ela precisa também 

                                                           
se orienta para a recuperação do ‘ponto de conexão’ (Anknüpfungspunkt) no espírito do artista, o único a tornar 

inteiramente compreensível o significado de uma obra de arte, como faz, por outro lado, no caso de textos onde a 

hermenêutica se esforça por reproduzir a produção original do autor”. Hegel oferece, contudo, outra possibilidade 

– equilibrar o ganho e a perda da tarefa hermenêutica: “[...] a verdadeira tarefa do espírito pensante, frente à história 

e também frente à história da arte, não deveria ser uma tarefa exterior, já que o espírito deveria ver-se representado 

nela de uma forma superior. [...] Hegel eleva o problema ao nível sobre o qual ele fundamenta a filosofia como a 

forma mais alta do espírito absoluto. No saber absoluto da filosofia leva-se a cabo aquela autoconsciência do 

espírito que, como diz o texto, abrange ‘de um modo superior’ também a verdade da arte. Assim, para Hegel, o 

que domina a tarefa hermenêutica é a filosofia, isto é, o espirito que penetra e se impõe na história. Essa posição 

é diametralmente oposta ao esquecimento de si da consciência histórica. Nela o comportamento histórico da 

imaginação se transforma em um comportamento pensante com respeito ao passado. Hegel expressa assim uma 

verdade categórica, dizendo que a essência do espírito histórico não consiste na restituição do passado, mas na 

mediação com a vida atual feita pelo pensamento. Hegel tem razão quando se nega a pensar essa mediação feita 

pelo pensamento como uma relação exterior e posterior, colocando-a no mesmo nível que a verdade da arte. Com 

isso ele ultrapassa fundamentalmente a ideia da hermenêutica de Schleiermacher”. GADAMER, Hans-Gorg. 

Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 11. 

ed. Petrópolis: Vozes. Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2011. p. 231-237. 
157 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 54-55. A seguinte frase de Gadamer foi a que, confessadamente, levou Apel a se 

opor à sua concepção fundamental de hermenêutica: “Na verdade, compreender não é compreender melhor, nem 

sequer no sentido de possuir um melhor conhecimento sobre a coisa em virtude de conceitos mais claros, nem no 

sentido da superioridade básica que o consciente possui em relação ao caráter inconsciente da produção. Basta 

dizer que, quando se logra compreender, compreende-se de um modo diferente”. GADAMER, Hans-Gorg, op. 

cit., p. 392. Embora Gadamer consiga demonstrar que, de fato, para qualquer situação histórica há um modo de 

compreender diferente e que nunca se pode comprovar definitivamente uma compreensão melhor, em virtude da 

finitude do ser-aí, disso não decorre que, numa hermenêutica filosófica, seja suficiente dizer que se compreende 

de maneira diferente, quando se compreende. É precisamente nesse ponto que fica patente a perda da problemática 

normativo-transcendental kantiana – ou seja, a perda da problemática da validade –, porque, caso se queira manter 

com sentido o pressuposto de que realmente se compreende, então é preciso manter, também, o postulado de que 

somente se compreende quando (e na medida em que) se compreende melhor. APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 54, 

nota de rodapé nº 70 
158 Apel considera curioso que Gadamer, ao transcender normativamente o caráter semineutro da sempre presente 

estrutura formal da compreensão como mediação da tradição, faça-o somente pelo lado conservador. APEL, Karl-

Otto, op. cit., p. 55. 
159 Acerca dessa herança e, mais especificamente, da concepção de razão, de filosofia e de homem do Iluminismo, 

cf. WEYNE, Bruno Cunha. O princípio da dignidade humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. São Paulo: 

Saraiva, 2013. p. 73-84. 
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conservar a suposição da superioridade virtual do interpretandum e a exigência hegeliana básica 

da autopenetração reflexiva do espírito, além de derivar disso, em princípio, a primazia do juízo 

do intérprete. Ora, se o intérprete não se considera com direito a julgar criticamente o que deve 

compreender e, dessa forma, não confia a verdade a si mesmo, “então ele não chega nem mesmo 

a assumir o ponto de vista de uma hermenêutica filosófica; insiste, sim, em permanecer aferrado 

ao ponto de vista de uma hermenêutica que se põe a serviço de uma crença dogmática”160. 

Com essas considerações, Apel busca demonstrar que uma hermenêutica normativa 

é uma exigência da concepção filosófico-transcendental da compreensão, quer dizer, “ela está 

implicada na resposta adequada à pergunta sobre a possibilidade do Compreender”161. Para ele, 

aliás, para se dar conta da finitude e historicidade do intérprete e da possível superioridade do 

interpretandum, não é necessário abandonar a ideia do idealismo alemão de que a compreensão 

consiste na autopenetração reflexiva do espírito e no autoconhecimento por meio do Outro, nem 

se pode fazê-lo caso se queira salvar o momento da reflexão transcendental sobre a validade em 

toda a compreensão162. 

Apel reflete, nesse sentido, sobre o topos central da tradição hermenêutica, segundo 

o qual é preciso compreender o autor melhor do que ele compreende a si mesmo, interpretando-

o como princípio normativamente relevante, no sentido da redução do citado conceito hegeliano 

de compreensão. Tal topos significa, nesse caso, que toda compreensão, na medida em que é 

acertada, compreende o autor do sentido a ser compreendido melhor do que o próprio autor 

compreende a si mesmo163. Mas, como não se pode dar por suposto que se tenha compreendido 

suficientemente um autor, é impossível inferir do aludido postulado que não se possa ou não se 

deva julgar que o autor compreende a si mesmo melhor do que se lhe compreende: “Na verdade, 

esse pressuposto da superioridade do autor continua existindo enquanto tivermos à nossa frente 

a tarefa de Compreender” 164; ao mesmo tempo, porém, subsiste a exigência de compreendê-lo 

melhor do que ele compreende a si mesmo165. 

                                                           
160 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 56. 
161 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 57. 
162 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 57. 
163 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 58. Segundo Apel, tal postulado se infere do caráter reflexivamente superador da 

compreensão, em virtude do qual a autocompreensão – tal qual sua superação reflexiva como compreensão de-si-

mesmo-no-mundo – inclui sempre a compreensão das coisas sobre as quais se trata. 
164 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 58.  
165 Como exemplo, Apel menciona a geometria euclidiana, que talvez não tenha sido compreendida por completo 

pelos matemáticos que se limitaram a reproduzi-la: “entenderam-na, sim, e melhor do que o próprio Euclides, os 

que mais tarde vieram a relativizá-la”. Cita, também, a afirmação de Einstein no sentido de que só teria realmente 

compreendido, em Física, o que fora capaz de aperfeiçoar. Apel ressalta, todavia, a dificuldade de decidir se, e até 

que ponto, os intérpretes compreenderam um complexo semântico (uma obra de arte, uma lei ou uma instituição) 

– que não pode ser explicitado, portanto, em estrutura lógico-matemáticas –, quer dizer, se compreenderam melhor 

que os seus criadores. Por exemplo, conquanto as epopeias de Homero e os diálogos de Platão, em sua compleição 
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De acordo com Apel, a referência de Gadamer à “distância temporal” parece opor-

se ao postulado acima, já que, em razão dela, torna-se utópica a exigência de uma “identificação 

com o autor”, consistente na reprodução de atos cognitivos em sentido psicológico, e, por isso, 

a ideia de superar a sua autocompreensão parece reduzir-se a uma ilusão. Para ele, não obstante, 

em decorrência da superação gadameriana da teoria psicologista de Schleiermacher e Dilthey, 

infere-se que é inevitável a ideia da compreensão superadora166. Diante disso, pode-se dizer, a 

partir de Apel, que, embora identidade e diversidade estejam sempre pressupostas na síntese da 

compreensão como mediação temporal, é possível – apesar da diversidade – uma compreensão 

adequada, isto é, uma compreensão que, mesmo não sendo exatamente idêntica à compreensão 

do que se compreende, “pode, em princípio, devido à reflexão crítica, compreender melhor, o 

que é indispensável na hora de nos posicionarmos racional e responsavelmente diante da nossa 

existência e desafios”167. 

Ao cabo do exposto, pode-se verificar que a análise da pré-compreensão do mundo 

em Heidegger e Gadamer é incompleta168. Isso porque tais autores têm razão no sentido de que 

compreensão humana se articula já sempre a partir de um horizonte de sentido, o que tem como 

                                                           
única de sentido, guardem um segredo para si, e nessa medida ainda nos esperam como interpretandum, “isso não 

impede [...] que as ciências humanas modernas e a filosofia sejam capazes de entender Homero ou Platão, em 

muitos aspectos, melhor do que eles mesmos puderam entender-se a si como filhos de seu tempo”. APEL, Karl-

Otto, op. cit., p. 58-59. 
166 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 59. Nesse passo, Apel sustenta que a identificação no pensamento deve ser pensada 

no sentido hegeliano, como mediação dos atos intencionais, separados espácio-temporalmente, uma vez que “sem 

a mediação efetuada por meio do que há de idêntico no pensamento não se pode conceber o estabelecimento de 

ponte alguma capaz de suplantar a distância espácio-temporal entre seres humanos, no sentido de acordo mútuo”, 

e como meio de identificação no pensamento só se pode conceber a mediação linguística. Ibid., p. 60. 
167 COSTA, Regenaldo da. Ética e filosofia do direito. Fortaleza: ABC, 2006. p. 59. 
168 Para Apel, tampouco os liberais e os comunitaristas conseguem dar conta de uma fundamentação filosófica dos 

direitos humanos ou da justiça numa sociedade multicultural, pois ambas as teorias são insuficientes para se pensar 

a relação de complementaridade entre o particularismo e o pluralismo das tradições culturais, de um lado, e a ideia 

de uma ordem moral e jurídica multicultural da humanidade, válida universalmente, e seu “fundamento no sentido 

da filosofia”, de outro. Ora, o comunitarismo, na versão de Charles Taylor, ao pensar a sua base universalista como 

síntese substancial abrangente, acaba caindo num dogmatismo ingênuo que apela à própria tradição cultural, pois 

essa “síntese geral de valores e culturas no sentido hegeliano tem para a atualidade o mesmo sentido que as formas 

de vida e valores particulares”, não lhe restando outra alternativa a não ser o relativismo cultural e axiológico. Em 

relação ao liberalismo, Rawls fornece um critério de legitimação para o conceito de justiça politicamente relevante 

numa sociedade multicultural global por meio do conceito de overlapping consensus (consenso sobreposto) fático 

das diferentes doutrinas abrangentes desenvolvidas em certas culturas. Segundo Apel, porém, o modelo rawlsiano, 

que contém indicações que permitem chegar a compromissos pragmáticos a nível político através de negociações, 

“não consegue impedir que uma união fática dos participantes prejudique terceiros, não participantes, os quais são 

atingidos pelas consequências do ‘overlapping consensus’”. De fato, não era possível chegar a tal consenso acerca 

da injustiça da escravidão na época da sociedade multicultural do Império Romano ou acerca do tratamento justo 

e cristão a ser dado aos indígenas nas colônias espanholas do século XVI. Dessa forma, o princípio do overlapping 

consensus não é capaz de substituir plenamente o princípio filosófico kantiano da universalização, por ser “sempre 

dependente do tempo e, inclusive, do poder, não podendo, por falta de uma fundamentação filosófica última, servir 

como princípio regulativo para uma transformação das condições políticas no sentido de uma justiça intercultural”. 

Portanto, também o liberalismo, na versão de John Rawls, cai num dogmatismo condicionado pela tradição. APEL, 

Karl-Otto. O problema do multiculturalismo à luz da ética do discurso. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. 

Ethica: Cadernos Acadêmicos, Rio de Janeiro. v. 7, n. 1, p. 9-34, 2000. p. 20-28. 
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consequência a pertença inevitável a uma comunidade cultural linguística e a uma determinada 

tradição. Contudo, do fato de sempre se depender de uma cultura e de uma tradição particulares, 

por não se poder prescindir dos pré-conceitos e pré-juízos culturais – e, portanto, da diversidade 

cultural –, é incorreto deduzir que não se pode compreender melhor, mas somente compreender 

de um modo diferente. Com efeito, o erro da hermenêutica é justamente não abranger, em sua 

reflexão, as condições transcendentais de possibilidade da validade intersubjetiva do discurso 

filosófico sobre compreensões do mundo dependentes de uma cultura e de uma tradição. 

Como foi visto, essa falha da hermenêutica foi apreendida por Apel, segundo o qual 

a filosofia transcendental deve tratar não só das condições de possibilidade, mas, sobretudo, das 

condições de validade, sob pena de perder a dimensão crítica ao não estabelecer critérios para 

o verdadeiro e o falso e para o válido e o inválido. Na compreensão dele, diante desse fracasso, 

é preciso mais uma vez retornar a Kant, porém “sob a forma de uma transformação da filosofia 

transcendental, que contemple, entre outras coisas, a ampliação transcendental hermenêutica de 

horizontes trazida por Heidegger e Gadamer”169. Portanto, embora a hermenêutica não ofereça 

um critério para uma fundamentação filosófica dos direitos humanos – e, mais amplamente, da 

verdade, da moral e do Direito –, persiste a quaetio iuris sobre esses direitos, isto é, a pretensão 

de justificar a sua validade universal perante todos as culturas e todas as tradições particulares.   

A ética do discurso, desenvolvida pelo filósofo alemão Karl-Otto Apel na década 

de 1970, e a ética da libertação, elaborada no mesmo período170 pelo filósofo argentino Enrique 

Dussel, ostentam fortes e expressas pretensões de validade universal e, assim, parecem possuir 

condições de oferecer, cada uma a seu modo, um critério para uma fundamentação racional dos 

direitos humanos. A seguir, busca-se explicitá-las separadamente, para, ao final desta pesquisa, 

estudar o debate travado pelos seus fundadores no período de 1989 a 2002, de modo a evidenciar 

os pontos fortes e os pontos fracos dessas propostas éticas, e a consequente contribuição desse 

debate para o problema da fundamentação filosófica dos direitos humanos. 

 

 

 

 

                                                           
169 APEL, Karl-Otto. Transformação da filosofia I: filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Tradução de 

Paulo Astor Soeth. São Paulo: Loyola, 2000. p. 41. 
170 Destaque-se que a arquitetônica da ética da libertação foi substituída a partir de meados da década de 1990, sob 

influência do debate com Apel, como se verá adiante. 
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CAPÍTULO II – ÉTICA DO DISCURSO E DIREITOS HUMANOS 
 

  

2.1 Introdução à ética do discurso de Karl-Otto Apel 

 

No início da sua formulação na década de 1970, Apel denominava a sua proposta 

ética de “ética da comunicação” ou de “ética da comunidade ideal de comunicação”, contudo, 

mais tarde, preferiu falar de uma “ética do discurso”, primeiro porque tal denominação remete 

a uma forma especial de comunicação (o discurso argumentativo) como meio de fundamentação 

concreta das normas; e, em segundo lugar, porque ela remete à circunstância de que o discurso 

argumentativo contém o a priori racional de fundamentação para o princípio da ética171.  

A ética do discurso pretende ser, desde o seu começo, uma tentativa de resposta aos 

grandes desafios que a ciência coloca para a razão prática172: o desafio externo, o qual determina 

a necessidade de se fundamentar uma macroética da responsabilidade solidária capaz lidar com 

as consequências tecnológicas da ciência, como, por exemplo, a crise ecológica173; e o desafio 

interno, o qual nega, a partir de uma perspectiva cientificista, a possibilidade de se fundamentar 

racionalmente a ética. Esses dois desafios estabelecem a situação paradoxal da fundamentação 

de uma ética universal, que surge hoje, ao mesmo tempo, como necessária e impossível174. Tal 

problema somente pode ser solucionado mediante a demonstração de que a impossibilidade de 

uma fundamentação da ética é apenas aparente. Para a ética do discurso, essa demonstração é 

possível por meio de uma fundamentação reflexiva pragmático-transcendental. 

Nesse sentido, Apel explica que, cada vez que perguntamos seriamente no plano do 

discurso filosófico pressupomos já a corresponsabilidade (própria e a de todos os interlocutores) 

na solução de todos os problemas que se podem resolver no discurso, inclusive dos problemas 

que só podem ser resolvidos no mundo da vida mediante disputas ou negociações estratégicas. 

Cada vez que argumentamos seriamente, além de ter antecipado nolens volens as relações ideias 

de comunicação, também reconhecemos já sempre não só a corresponsabilidade, como também 

                                                           
171 APEL, Karl-Otto. Teoría de la verdad y ética del discurso. Traducción de Norberto Smilg. Barcelona: Paidós, 

1995. p. 148. 
172 MALIANDI, Ricardo. Concepto y alcance de la “ética del discurso” en Karl-Otto Apel. Tópicos: Revista de 

Filosofía de Santa Fe (Rep. Argentina), Santa Fe, n. 10, p. 59-72, 2002. p. 60. 
173 Segundo Apel, “por primeira vez na história mundial transcorrida até agora, se torna visível uma situação, na 

qual os homens, em face do perigo comum, são desafiados a assumir coletivamente a responsabilidade moral”. 

APEL, Karl-Otto. Estudos de moral moderna. Tradução de Benno Dischinger. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 193. 
174 Cf. APEL, Karl-Otto. Transformação da filosofia II: o a priori da comunidade de comunicação. Tradução de 

Paulo Astor Soeth. São Paulo: Loyola, 2000. p. 407 et seq. Utiliza-se ainda a versão castelhana: cf. APEL, Karl-

Otto. Transformación de la filosofía: el a priori de la comunidade de la comunicación. Tradução de Adela 

Cortina, Joaquín Chamorro e Jesus Conill. Madrid: Taurus, 1985. Tomo II. P. 342 et seq. 
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a igualdade de direitos de todos os participantes na comunicação. Isso porque necessariamente 

supomos, como finalidade do discurso, a capacidade (universal) de lograr o consenso para todas 

as soluções dos problemas175.  

Mais exatamente, a reflexão pragmático-transcendental para chegar à norma básica 

(princípio ético-discursivo) pode ser exposta da seguinte forma: quem argumenta já reconheceu 

uma norma ética básica:  

 

O argumentante já testemunhou in actu e, com isso, reconheceu que a razão é prática, 

ou seja, é responsável pela ação humana; quer dizer, que as pretensões de validade 

ética da razão, tal como sua pretensão de verdade, podem e devem ser satisfeitas 

através de argumentos; isto é, que as regras ideais de argumentação numa, em 

princípio ilimitada, comunidade de comunicação, de pessoas que se reconhecem 

reciprocamentecomo iguais, representam condições normativas da possibilidade de 

decisão sobre pretensões de validade ética por meio da formação de consenso. e que, 

por isso, com relação a todas as questões eticamente relevantes da vida prática, é 

possível, num discurso que respeite as regras da argumentação da comunidade ideal 

de comunicação, chegar, em princípio, a um consenso, e que na praxis se deve aspirar 

a esse consenso176 (tradução nossa). 

 

Segundo Apel, nesses pressupostos argumentativos, normativos e inevitáveis – isto 

é, que não podem ser negados sem autocontradição performativa –, está implicado um princípio 

ético-discursivo, o qual pode ser entendido como transformação pós-metafísica do princípio de 

universalização da ética que Kant formulou sob o nome de imperativo categórico. O momento 

principal dessa transformação pode ser descrito da seguinte forma: no lugar da universalização 

das máximas de ação, aparece a ideia reguladora da capacidade de se alcançar o consenso para 

todas as normas válidas por parte de todos os afetados. Essa ideia reguladora tem que ser aceita 

como vinculante por todos os indivíduos e, se possível, deve realizar-se, de modo aproximativo, 

no discurso real. Aliás, nessa capacidade de consenso se encontra a concretização do princípio 

de universalização kantiano no plano da intersubjetividade e a interpretação pós-metafísica do 

“reino dos fins”, no sentido de uma ideia reguladora da comunicação humana177. 

Antes de avançar para a exposição da arquitetônica da ética do discurso, convém 

explicitar as principais características dessa teoria. 

Em primeiro lugar, a ética do discurso se insere na tradição cognitivista kantiana 

que sustenta que a ação correta pode ser fundamentada. Sua reflexão filosófica deve poder dar 

conta do problema da fundamentação racional das normas de ação. Nesse sentido, a pragmática-

transcendental “funda o princípio moral do bom na intelecção racional da validade (obrigatória) 

                                                           
175 APEL, Karl-Otto. Teoría de la verdad y ética del discurso. Traducción de Norberto Smilg. Barcelona: Paidós, 

1995. p. 158. 
176 APEL, Karl-Otto. Estudios éticos. Traducción de Carlos de Santiago. México, D.F.: Fontamara, 1999. p. 163. 
177 Ibid., p. 158-159. 
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de um princípio do bom como princípio do que deve-ser, portanto, contra o ceticismo moral e 

contra o decisionismo [...]”178. 

Em segundo lugar, a ética do discurso é uma ética formal-procedimental, na medida 

em que ela não está orientada, primariamente, a fornecer normas morais e jurídicas de conteúdo 

ou determinados valores particulares, mas sim à explicitação de princípios reguladores formais 

e instâncias procedimentais que devem ser levados em consideração por todo discurso dirigido 

à legitimação de normas de conteúdo intersubjetivamente válidas179.  

Em terceiro lugar, a ética do discurso é uma ética deontológica, assim como a ética 

kantiana. Ela se refere apenas aos problemas da ação correta ou justa. Os juízos morais explicam 

como podem ser solucionados os conflitos de ações sobre a base de um acordo racionalmente 

motivado. E, num sentido amplo, eles servem para justificar ações à luz de normas válidas ou 

a validade das normas à luz de princípios dignos de reconhecimento180. 

Em quarto lugar, a ética do discurso é universalista, tendo em vista que a validade 

das normas de ação reside num princípio de justificação que distingue como eticamente válida 

tão somente aquelas normas ou decisões capazes de serem universalizadas. 

Finalmente, outra característica fundamental da ética do discurso, a qual a distingue 

das demais deontológico-universalistas, em especial da kantiana, é a tematização explícita dos 

modos e formas de aplicação (ou realização) de suas normas universais e princípios reguladores 

na práxis histórica.  

 

2.2 A ética do discurso como ética de princípios referida à história e sua divisão 

arquitetônica nas Partes A e B 
 

 

A arquitetônica da ética do discurso apeliana começa com uma divisão que deriva 

da transformação pragmático-transcendental dos pressupostos metafísicos da ética de Kant, que 

é a distinção entre uma parte A de fundamentação abstrata, e uma parte B de fundamentação 

referida à história. E, dentro da parte A, Apel distingue dois planos: o da fundamentação última 

pragmático-transcendental do princípio de fundamentação das normas, e o da fundamentação 

de normas situacionais nos discursos práticos, exigíveis por aquele (único) princípio. 

                                                           
178 HERRERO, Francisco Javier. Ética do discurso. In: OLIVEIRA, Manfredo Araújo de (Org.). Correntes 

fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p. 163-192. p. 173. 
179 MICHELINI, Dorando. Ética discursiva y legitimidad democrática. In: APEL, Karl-Otto et al. (Ed.). Ética 

comunicativa y democracia. Barcelona: Crítica, 1991. p. 321-342. p. 324. 
180 Ibid., p. 324-325. 
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Segundo Apel, como o princípio da ética do discurso (suscetível de fundamentação 

última) inclui a exigência de que se produzam discursos reais para a formação do consenso 

entre os afetados sobre normas concretas aceitáveis, ele tem que determinar a si mesmo como 

puro princípio procedimental discursivo, a partir do qual, porém, não se pode imediatamente 

deduzir normas ou obrigações situacionais. Isso porque a ética do discurso delega aos próprios 

afetados a fundamentação concreta das normas, com a finalidade de assegurar “um máximo de 

adequação à situação e, simultaneamente, a máxima utilização (Ausschöpfung) do princípio de 

universalização referido ao discurso”181 (tradução nossa). Portanto, a fundamentação concreta 

das normas está também aberta à consideração do saber dos expertos sobre as consequências e 

subconsequências previsíveis e ligadas ao cumprimento das normas que vão ser fundamentadas. 

As normas situacionais decorrentes do discurso se convertem em resultados revisáveis de um 

procedimento falível de fundamentação, porque só o princípio procedimental conserva sempre 

a sua validade incondicionada. Tal princípio – fundamentado pragmático-transcendentalmente 

e que contém as condições de sentido da possível revisão das normas – constitui também uma 

ideia reguladora para a institucionalização de discursos práticos de fundamentação das normas. 

Nesse sentido, Apel se dedica a mostrar que a distinção arquitetônica entre parte A 

e parte B faz da ética do discurso uma ética da responsabilidade com referência histórica, o que 

a coloca para além de Kant e para além do conceito clássico de uma ética deôntica de princípios. 

É tese de Apel que a ética do discurso não procede somente da analogia pragmático-

transcendental do reino dos fins, isto é, da comunidade ideal de comunicação, mas também do 

a priori facticidade da comunidade real de comunicação, ou seja, uma forma sociocultural de 

vida à qual pertencem, já sempre, cada um dos que aceitam a ética182. Nesse caso, a pragmática-

transcendental parte da concepção kantiana de que uma ética do dever só tem sentido, em geral, 

para um ser (como o homem finito) que não é nem um ser racional puro nem um ser puramente 

sensitivo ou instintivo (como os animais). Assim, a partir disso, pode-se afirmar o a priori da 

intersubjetividade – prefigurado, em Kant, no reino dos fins metafísico – no “intercruzamento” 

pragmático-transcendental da comunidade ideal de comunicação antecipada e a comunidade 

real, historicamente condicionada. 

Esse ponto de partida de um a priori quase dialético, de acordo com Apel, tem como 

consequência para a fundamentação última do princípio da ética que, já nela, deve-se levar em 

consideração, não somente a norma fundamental da fundamentação consensual das normas 

                                                           
181 APEL, Karl-Otto. Teoría de la verdad y ética del discurso. Traducción de Norberto Smilg. Barcelona: Paidós, 

1995. p. 160. 
182 Ibid., p. 164. 
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reconhecida na antecipação contrafática das relações ideais, mas também a norma fundamental 

da responsabilidade referida à história para a conservação das condições naturais da vida e das 

conquistas histórico-culturais da comunidade real de comunicação existente de fato183. De outro 

lado, esse a priori quase dialético tem como vantagem a possibilidade de reivindicar que a ética 

do discurso, desde o princípio, leva em consideração as concepções da hermenêutica filosófica 

do a priori da facticidade e da historicidade do ser-no-mundo humano (Heidegger) e na pertença 

necessária a uma forma de vida determinada socioculturalmente (Wittgenstein), sem deixar de 

lado ou ignorar o a priori não contingente dos pressupostos universais da racionalidade do 

discurso argumentativo, o que levaria a um relativismo ético. 

O motivo da divisão arquitetônica numa parte A e numa parte B deve-se ao fato de 

a ética do discurso não poder partir de um ponto de vista abstrato alheio à história ou do ponto 

zero da história. Ela tem que considerar que a história humana, assim como a história da moral 

e do Direito, começou desde sempre e que a fundamentação de normas concretas pode e dever 

conectar-se também já sempre à eticidade realizada historicamente nas correspondentes formas 

de vida. Sem embargo, a ética do discurso não pode nem pretende renunciar ao ponto de vista 

universalista do dever ideal que Kant alcançou, pois se encontra numa situação que lhe permite 

oferecer, pela primeira vez, uma fundamentação última do princípio ético de universalização 

mediante uma interpretação pragmático-transcendental do factum da razão184. 

Feitas essas considerações sobre o a priori quase dialético do “intercruzamento” da 

comunidade ideal e da comunidade real de comunicação, resta mostrar ainda, de forma mais 

adequada, o desafio que uma ética abstrata de princípios tem que enfrentar quanto ao tema da 

mediação histórica entre o princípio universalista ideal da ética do discurso e a situação concreta 

da comunidade real de comunicação e que o levaram Apel a distinguir entre uma parte A e uma 

parte B na fundamentação da sua ética. 

 

2.3 A ética do discurso como ética da responsabilidade referida à história 

 

 A questão que surge agora é a da relação da ética do discurso com a problemática 

de uma responsabilidade histórica da ética em relação à sua própria aplicação. A solução desse 

problema, de acordo com Apel, não pode ser dada unicamente por meio de uma transformação 

pós-metafísica da ética kantiana, incorporando – em oposição a Kant – a responsabilidade das 

consequências da aplicação de normas ao princípio de universalização. Isso porque, com isso, 

                                                           
183 Ibid., p. 165. 
184 Ibid., p. 168. 
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apenas se oferece uma analogia ético-discursiva ao imperativo categórico de Kant na parte A 

de fundamentação da ética do discurso, o que em hipótese alguma representa um princípio no 

sentido de uma responsabilidade histórica da ética do discurso quanto à sua aplicação185. 

Muito embora a consideração da responsabilidade pelas consequências no princípio 

de universalização da ética do discurso pressuponha que ele mesmo pode e deve ser aplicado 

em nossos dias – como, por exemplo, para a regulação de conflitos –, isso não é possível nem 

pode ser exigido a partir de um ponto de vista ético-responsável, uma vez que as condições de 

aplicação da ética do discurso não foram ainda realizadas. Para Apel, tal constatação demonstra 

que a consideração da responsabilidade pelas consequências no princípio de universalização da 

ética do discurso refere-se unicamente à parte A de fundamentação da ética, não dando resposta 

alguma à aludida problemática a se resolver na parte B186 (o problema de uma responsabilidade 

histórica da ética em relação à sua própria aplicação).  

Nesse contexto, a ética do discurso depara e tem de lidar com as seguintes questões: 

pode efetivamente existir a parte de fundamentação B postulada? Não se está demonstrando 

aqui a impossibilidade prática da ética universalista do discurso nas circunstâncias da condition 

humana? Não deveria ser limitada a aplicação e o caráter vinculante da regulação consensual-

discursiva do conflito ao âmbito de uma forma de vida particular (uma forma de vida que, por 

si mesma, tenha desenvolvido, no marco da sua eticidade substancial, os usos e os costumes da 

regulação consensual-discursiva de conflitos)? Segundo Apel, nesse nível de questionamentos, 

chega-se a um ponto importante da discussão filosófica contemporânea, a saber: as objeções 

dos neo-aristotélicos e dos neo-hegelianos contra toda forma de ética universalista de princípios 

e contra uma ética do discurso, opondo-lhe a necessidade de partir de uma moralidade ligada à 

tradição e de base consensual histórico-contingente187. 

A parte B da ética do discurso pode responder esses desafios da seguinte maneira. 

Primeiramente, é necessário aceitar duas coisas: 1. A aplicação do princípio da ética do discurso 

– por exemplo, a prática de uma regulação discursivo-consensual de conflitos completamente 

separada da aplicação de uma racionalidade de negociação estratégica – só pode realizar-se 

(aproximativamente) onde as relações locais de moralidade e de direito tornem isso possível; 

                                                           
185 Aliás, é justamente em tal sentido que Habermas propõe a seguinte formulação do princípio de universalização 

da ética do discurso (U): toda norma válida deve satisfazer a condição “- que as consequências e efeitos colaterais, 

que (previsivelmente) resultarem para a satisfação dos interesses de cada um dos indivíduos do fato de ser ela [a 

norma válida] universalmente seguida, possam ser aceitos por todos os concernidos (e preferidos a todos as 

consequências das possibilidades alternativas e conhecidas de regragem). HABERMAS, Jürgen. Consciência 

moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1989. p. 86. 
186 APEL, Karl-Otto, op. cit. p. 179. 
187 APEL, Karl-Otto, op. cit. p. 180. 
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2. Em consequência, é necessário aceitar também que as normas de conteúdo básicas relativas 

a uma ordem de justiça suscetível de fundamentação filosófica – como, por exemplo, os dois 

princípios da justiça de Ralws – não podem ser derivados nunca exclusivamente a partir do 

princípio da ética do discurso e de sua aplicação num discurso ideal (prático) de fundamentação 

de normas. E normas devem ser entendidas, também e ao mesmo tempo, como resultado de 

uma vinculação à tradição existente do direito e da moralidade de numa dada forma de vida188. 

Para Apel, no entanto, disso não se segue de forma alguma que a validade universal 

(já sempre reconhecida) do princípio ético do discurso deva ser questionada ou restringida. O 

que se segue disso é que, na parte B de fundamentação da ética do discurso, o próprio princípio 

ético do discurso tem uma função distinta à que tem na parte A de fundamentação: “já não se 

pode supô-lo como base de uma norma fundamental, procedimental e aplicável, de uma ética 

deôntica que simplesmente limita as valorações e as metas individuais humanas sem prejulga-

las”189 (tradução nossa). 

Na parte B de fundamentação, é o próprio princípio ético do discurso deve o que 

ser considerado como um valor que pode funcionar como critério em relação a um princípio 

teleológico de complementação do princípio do discurso. Na verdade, segundo Apel, enquanto 

as condições de aplicação coletiva da ética do discurso pós-convencional não estejam dadas, 

aqueles que, no nível filosófico do discurso, tenham conseguido compreender a validade 

universal do princípio ético do discurso se encontram obrigados tanto a observar o princípio 

deôntico do discurso quanto uma responsabilidade histórica. 

Assim, de um lado, em razão da responsabilidade para com os membros individuais 

ou coletivos da comunidade real de comunicação que neles confiam, devem mediar a disposição 

para solucionar os conflitos de interesses de modo consensual-discursivo, de acordo com o 

critério de avaliação das situações, com a disposição a uma ação estratégica190. É nessa medida 

que, de acordo com Apel, se pode dizer que se levou até as últimas consequências o princípio 

de universalização da ética do discurso, para além do âmbito da prática de interação consensual 

que seja possível por ora. Sem embargo, com essa disposição para enfrentar adequadamente a 

                                                           
188 APEL, Karl-Otto, op. cit. p. 181. 
189 APEL, Karl-Otto, op. cit. p. 181. 
190 APEL, Karl-Otto, op. cit. p. 182. Apel cita como exemplo a impossibilidade de renunciar às mentiras, ao engano 

e, inclusive à violência no caso de uma confrontação com um criminoso ou com uma organização como a Gestapo 

(a polícia secreta na Alemanha nazista). Devem buscar atuar de uma maneira adequada à situação, de tal sorte eu 

a máxima da sua ação possa considerar-se como uma norma suscetível de consenso, se não num discurso real, num 

discurso ideal ficto de todos os afetados bem-intencionados. 
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uma situação por meio de soluções de emergência, não se determina ainda, de modo suficiente, 

a função criterial do princípio discursivo na parte B de fundamentação da ética do discurso191. 

Por conseguinte, de outro lado, com a compreensão da diferença entre a situação 

historicamente condicionada da comunidade real de comunicação e a situação ideal (antecipada 

já sempre contrafaticamente) na qual estariam presentes as condições de aplicação da ética do 

discurso – compreensão inevitável num plano filosófico-discursivo –, aceita-se, ao mesmo 

tempo, a obrigação de colaborar na eliminação a longo prazo, aproximativa, dessas diferenças. 

Para Apel, é unicamente com essa aceitação de um compromisso da vontade, em favor do valor 

ou objetivo da realização das condições de aplicação do princípio ético do discurso, que este 

último obtêm a sua nova função na parte B de fundamentação da ética do discurso192. 

Nesse ponto, a ética do discurso consegue superar a ideia de uma ética de princípios 

puramente deôntica que abstrai a histórica, bem como o historicismo e o futurismo éticos. Com 

efeito, a partir da ética, deriva-se um princípio que é a todo momento obrigatório e que converte 

em dever estrito um compromisso relativo ao progresso moral e resistente à frustração. Por isso, 

a ética do discurso impõe, ainda, a tarefa de oferecer uma demonstração aos defensores da tese 

da impossibilidade do progresso moral. 

Nesse sentido, Apel esclarece que a situação de uma comunidade de comunicação 

ideal (já sempre antecipada contrafaticamente em nossa argumentação) não se refere a nenhuma 

utopia social concreta, mas sim exclusivamente às condições ideais de uma possível formação 

de consenso sobre normas – pelo que, faz depender a conformação concreta da sociedade de 

acordo falíveis e revisáveis dos afetados – e à circunstância de que a realização das condições 

ideais de comunicação não é senão uma ideia reguladora, cuja implementação (na linha de 

Kant) não é sequer imaginável no mundo espaço-temporal da experiência193. 

Pelo que foi explicitado, pode-se compreender a arquitetônica da ética do discurso 

de Apel, no entanto, ainda se pode perguntar pelo tipo de fundamentação racional dos direitos 

humanos que ela pode oferecer. Tenta-se responder a esse questionamento a seguir. 

  

 

 

 

                                                           
191 APEL, Karl-Otto, op. cit. p. 182-183. 
192 APEL, Karl-Otto, op. cit. p. 183. 
193 APEL, Karl-Otto, op. cit. p. 184. 
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2.4 Fundamentação dos direitos humanos sob a perspectiva da ética do discurso 
 

A base dos direitos humanos, que é indiscutível e independente de qualquer cultura, 

repousa sobre as condições morais de possibilidade do discurso sobre essa questão. A partir daí, 

obtém-se a fundamentação ético-discursiva dos direitos humanos e ainda, nas palavras de Apel, 

“o ponto de partida metódico de uma discussão intercultural sobre os direitos humanos”194. 

À luz da ética do discurso, pode-se dizer, portanto, que a própria pergunta por uma 

fundamentação filosófica dos direitos humanos já pressupõe, para seu sentido, uma metanorma, 

“racionalmente inteligível que responde à questão da necessidade de legitimação social, porque 

sem o pressuposto de uma metanorma de avaliação, nenhum estado de coisas poderia aparecer 

em geral como precisando de legitimação”195. 

Nesse sentido, para fundamentar os direitos humanos a partir da ética do discurso 

basta reconduzir a fundamentação procedimental das suas normas – ou ainda, do conteúdo das 

suas normas, dos seus limites etc. – à racionalidade procedimental da argumentação, quer dizer, 

“ao princípio da formação consensual argumentativa entre sujeitos de iguais direitos e de igual 

responsabilidade, legisladores e destinatários”196 dos direitos humanos, fundamentando-os de 

modo pragmático-transcendental. Na medida em que se descobre o princípio ético do discurso 

enquanto pressuposto interno da argumentação própria de um discurso intercultural acerca dos 

direitos humanos, chega-se a uma fundamentação dos direitos humanos não metafísica. Dessa 

maneira, o princípio de legitimação racional dos direitos humanos (de suas normas, do conteúdo 

destas e dos seus limites etc.) é o mesmo princípio formal-procedimental da fundamentação de 

normas situacionais, mas aplicado aos direitos humanos e com referência histórica: “válidas são 

as normas de direitos humanos que possam obter o consentimento de todos os afetados e cujas 

consequências diretas e indiretas possam também por estes ser aceitas, sem objeções”. 

É importante assinalar, com Apel, que o aspecto procedimental da ética do discurso 

procede do fato de que a norma básica “constitui apenas uma ideia reguladora para discursos 

entre representantes de diferentes culturas e formas de vida, os quais se desenvolvem em nível 

global e regional, renovando-se a cada dia”197. Em nível global, pode-se pensar nas conferências 

sobre questões de política populacional, dos direitos das mulheres, da política ecológica e da 

distribuição de custos financeiros entre nações em desenvolvimento e nações industrializadas; 

                                                           
194 APEL, Karl-Otto. O problema do multiculturalismo à luz da ética do discurso. Tradução de Flávio Beno 

Siebeneichler. Ethica: Cadernos Acadêmicos, Rio de Janeiro. v. 7, n. 1, p. 9-34, 2000. p. 33. 
195 HERRERO, Francisco Javier. Ética do discurso. In: OLIVEIRA, Manfredo Araújo de (Org.). Correntes 

fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p. 163-192. p. 185. 
196 Ibid., p. 185. 
197 APEL, Karl-Otto, op. cit., p. 33. 
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e, em nível regional, pode-se pensar nos discursos públicos que acompanha, a legislação 

referente ao direito de asilo, ao direito dos estrangeiros, ao abordo, à eutanásia, à aplicação da 

tecnologia genética etc. Não se pode esquecer que não é possível contar com a possibilidade de 

solucionar, de maneira consensual, todas as questões envolvendo diferenças de valores culturais 

e religiosos.  
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CAPÍTULO III – ÉTICA DA LIBERTAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 
 

 

3.1 Introdução à ética da libertação de Enrique Dussel 

  

Não há como compreender a ética da libertação de Dussel em seus moldes atuais 

sem antes explicitar, mesmo que brevemente, o desenvolvimento intelectual do autor, uma vez 

que conta com, pelo menos, quatro períodos, cada um com com distintas influências teóricas. 

O primeiro deles abrange os anos compreendidos entre 1952 e 1968. Dussel estava 

influenciado fortemente pela fenomenologia-ontológica de Merleau-Ponty, Edmund Husserl, 

Martin Heidegger e, sobretudo, pela obra A simbólica do mal, de Paul Ricouer. Os seus escritos 

da época são, entre outros, os seguintes: O humanismo helênico (1962), O humanismo semita 

(1969) e O dualismo da antropologia da cristandade (1964). 

O segundo período compreende os anos de 1959 e 1976, e corresponde ao momento 

de fundação da Filosofia da Libertação198. É nesse momento que Dussel desperta do seu “sono 

ontológico” (heideggeriano e hegeliano) a partir de Totalidade e infinito (1961), de Emmanuel 

Lévinas. Essa obra foi fundamental para a elaboração da filosofia da libertação dusseliana, na 

medida em que permitiu que Dussel formulasse tanto uma crítica à própria ideia de filosofia 

ocidental quanto construir uma metafísica da alteridade. Ele publica, nessa ocasião, os cinco 

volumes da obra Para uma ética da libertação latino-americana (1973 a 1980), bem como o 

seu Método para uma filosofia da libertação (1974). 

O terceiro período inicia-se com o seu exilio no México e abarca os anos entre 1976 

e 1983. Aqui, Dussel entrega-se à tarefa de “ler séria e diretamente” a obra teórica de Karl Marx 

produzida entre os anos de 1857 e 1883. Ao cabo de dez semestres de árduo trabalho, o resultado 

foi uma interpretação original das quatro redações de O capital, demonstrando que ela consiste 

não só num tratado de economia, como também numa antropologia ética199. Nesse momento, 

são publicados os seguintes trabalhos: A produção teórica de Marx: um comentário ao 

Grundrise (1985) e Para um Marx desconhecido (1988). 

O quarto período de seu itinerário intelectual inicia-se na metade dos anos oitenta 

do século XX e vai até os dias de hoje, a partir da influência, na filosofia da libertação, da ética 

                                                           
198 DUSSEL, Enrique. Autopercepción intelectual de un proceso histórico. Revista Anthropos. Huellas del 

conocimiento: “Enrique Dussel. Un proyecto ético y político para América Latina”, n. 180, p. 13-36, septiembre-

octubre 1998. p. 20. 
199 TERUEL, Flavio Hernán. El Marx de Dussel. Notas acerca de la recepción dusseliana de la obra teórica de Karl 

Marx. Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, Mendonza, v. 12, n. 1, p. 77-82, julio 2010. p. 78. 
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do discurso habermasiana, mas principalmente da apeliana. Entre as obras publicadas estão: A 

ética da libertação ante o desafio de Apel, Taylor e Vattimo (1998); Apel, Ricouer, Rorty e a 

filosofia da libertação (1998); e Ética do discurso e ética da libertação (2004). É nesse 

momento que se produz o intenso diálogo filosófico com Karl-Otto Apel, objeto deste trabalho, 

de modo que será ele o foco do presente capítulo.  

Diferentemente da ética do discurso, o ponto de partida da ética da libertação não é 

a comunidade de comunicação, mas sim a situação de dominação, do discurso negado, da 

instrumentalização e da exploração da qual é vítima a maioria da humanidade excluída da 

globalização200. Nesse diapasão, no início da Ética da libertação na idade da globalização e da 

exclusão (1998), Dussel procura deixar claro que, embora busque dar um segundo passo em 

relação à ética formulada nos cinco volumes da obra Para uma ética da libertação latino-

americana (de 1973 a 1977), no sentido de uma arquitetônica racional muito mais elaborada, 

crítica de Kant, mas construída em sua tradição, especialmente a partir do debate com K.O. 

Apel201, mantém-se firme à sua preocupação fundamental e ao seu telos motivador, quer dizer: 

“a opressão, a exclusão e o genocídio do pobre, aquele que sofre, o miserável, a vulnerável 

corporalidade viva da vítima”202.  

Além disso, a sua nova redação distingue-se não só por ter sido escrita anos depois, 

mas, sobretudo, porque mudou a situação histórica e, com isso, amadureceu uma perspectiva 

para um discurso transformado da ética na filosofia contemporânea. Dussel pretende-se situar, 

agora, num horizonte mundial planetário, além da região latino-americana, do helenocentrismo 

e do eurocentrismo próprio da Europa e dos Estados Unidos atuais; quer dizer, do “centro” e da 

“periferia” à “mundialidade”203. 

A ética da libertação se autocompreende como uma filosofia crítica, enquanto um 

contradiscurso da Modernidade, o qual busca tornar visível o fato prático “do reconhecimento 

da dignidade de outros discursos da Modernidade fora da Europa [...] Esse reconhecimento do 

discurso do outro, das vítimas oprimidas e excluídas, já é o primeiro momento do processo ético 

de libertação ‘da filosofia’”204. Nesse sentido, a ética da libertação propõe-se a “justificar 

                                                           
200 A propósito, Dussel reporta-se a uma pesquisa do Human Development Report, de 1992, a qual indica que “os 

20% mais ricos da terra consomem 82% dos bens produzidos pela humanidade, e os 80% mais pobres só 

consomem os 18% restantes, e os 20% que vivem em pobreza absoluta consomem só 1,4% desses bens”. DUSSEL, 

Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Tradução de Ephraim Ferreira Alves, 

Jaime A. Clasen e Lúcia M.E. Orth. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 18. 
201 DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 14 e 18.  
202 MENDIETA, Eduardo. Introducción: política en la era de la globalización: crítica de la razón política de E. 

Dussel. In: DUSSEL, Enrique. Hacia una filosofía política crítica. Bilbao: Desclée, 2001. p. 15-39. p. 27. 
203 DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 14. 
204 DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 77. 
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filosoficamente a práxis da libertação das vítimas nesta época da história, no final do século 

XX do III milênio, especialmente das vítimas excluídas do atual processo de globalização do 

capitalismo mundial”205. E, para levar adiante essa tarefa, se constrói “sobre juízos de fato” e 

adota como ponto de partida o fato massivo da “exclusão da maioria da humanidade do processo 

da modernidade e do capitalismo, que são os que monopolizam para seus agentes a reprodução 

e o desenvolvimento da vida, a riqueza como bem de uso e a participação discursiva nas 

decisões que os beneficia (o Grupo dos sete, G-7) e que exclui suas vítimas”206. 

No que se refere às suas características, Dussel faz questão de ressaltar que a ética 

da libertação não é exclusivamente uma ética deontológica de princípios, embora na sua obra 

ele se concentre preponderantemente em critérios e princípios. Trata-se, segundo ele, de uma 

ética não predicamental, que parte da vida cotidiana e de modelos vigentes, a partir de seus 

efeitos negativos não intencionais de todo tipo de estruturas auto-organizadas, autorreguladas. 

Ela, também, “desenvolve um discurso ético material (de conteúdos), formal (intersubjetivo e 

válido), que leva em conta a factibilidade empírica, e sempre a partir das vítimas a todos os 

níveis intersubjetivos possíveis”207. 

É importante perceber que a ética da libertação de Dussel aproxima-se da ética do 

discurso por ser cognitivista, deontológica, universalista, além de igualmente tematizar a práxis 

histórica em seus princípios; contudo, dela se separa porque é uma ética da vida, com conteúdo 

material, como se verá adiante. 

 

3.2 Arquitetônica da ética da libertação. 1ª parte: a construção da eticidade  

 

Dussel divide a sua arquitetônica em duas partes: na primeira, ele apresenta os 

fundamentos da ética da libertação ou, dito de outra maneira, a construção da “eticidade” (o 

“bem”); na segunda, expõe o que denomina de ética crítica, onde se dá o “desenvolvimento” da 

eticidade (a crítica libertadora). Cada parte subdivide-se, por seu turno, em outras três, cada 

uma das quais dedicada a um princípio básico de sua arquitetônica. Nos fundamentos da ética 

da libertação, Dussel desenvolve os seguintes critérios e seus princípios: material, formal e de 

factibilidade. 

Antes de estudar os seis princípios da ética da libertação, é necessário salientar que 

tal proposta ética é construída a partir do diálogo com Apel, tendo a ética do discurso um papel 

                                                           
205 DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 573. 
206 DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 574. 
207 DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 14. 
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muito importante na arquitetônica da ética da libertação, ao ponto de Dussel adotar um princípio 

fundamentado pragmático-transcendentalmente (o princípio formal moral universal) e buscar, 

ao mesmo tempo, superar a proposta apeliana, “subsumindo-a a uma arquitetônica muito mais 

complexa, também material, mais realista e, sobretudo, mais crítica”208 (tradução nossa). 

  

3.2.1 O princípio material universal 

  

Conforme ele, o momento material (ou conteúdo) da ética trata, em última instância, 

da reprodução e desenvolvimento da vida do sujeito humano. O critério universal de verdade é 

a vida do sujeito humano, quer dizer, é o de “que a norma, ato, instituição ou eticidade seja ou 

não mediação para a vida do sujeito humano” 209 (tradução nossa). A partir desse enunciado de 

fato (“Isto é mediação para a vida do sujeito humano”) descobre-se o princípio universal 

material da ética, que pode ser enunciado da seguinte forma: 

 

Quem age eticamente já pressupõe a priori sempre in actu as exigências (obrigações, 

deveres éticos) da reprodução e do desenvolvimento autorresponsável da vida do 

sujeito humano, como mediações com verdade prática, numa comunidade de vida, 

desde uma “vida boa” cultural e histórica (desde um modo de interpretar a felicidade 

até a avaliação dos valores), que se compartilha solidariamente tendo por referência 

última toda a humanidade e, por isso, com pretensão de universalidade210 (tradução 

nossa). 

 

Sobre esse critério, Dussel explica que se trata da reprodução e do desenvolvimento 

da vida humana segundo as suas necessidades básicas articuladas às exigências econômicas, 

culturais, políticas, religiosas etc. Ademais, ele diz estar se referindo: ao exercício das funções 

superiores mentais do cérebro – conceitualização, competência linguística, autoconsciência, 

autonomia, responsabilidade sobre a própria sobrevivência –, ao cumprimento das exigências 

da vida em geral, e dos valores culturais, religiosos, estéticos e éticos de uma dada cultura, num 

horizonte comunitário (da comunidade da vida), intersubjetivo e histórico211. 

Segundo Dussel, pode-se afirmar o critério de verdade (a vida do sujeito humano) 

e o princípio material ético dele derivado é estritamente universal, vigente em toda ação, de 

todo sujeito ético, e em vista do bem (a reprodução e o desenvolvimento da vida do sujeito 

                                                           
208 DUSSEL, Enrique. Hacia una arquitectónica de la ética de la liberación. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, 

Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. XII, p. 339-366. p. 340. 
209 DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 345.  
210 DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 345.  
211 DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 347. Para fundamentar o princípio material, Dussel usa, entre outros, o argumento 

da neurobiologia, o qual mostra hoje que todas as funções superiores mentais do cérebro estão determinadas pelo 

princípio universal da vida do sujeito humano. 
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humano) de toda a humanidade. Uma fundamentação desse princípio argumenta-se, inclusive, 

contra o cínico, por meio da autocontradição performativa: todo aquele que age o faz pela 

reprodução e desenvolvimento da vida do sujeito humano. Todo aquele que tentasse justificar 

a própria morte ou a de outro contradir-se-ia performativamente ao tentar explicar o motivo do 

assassinato ou do suicídio, uma vez que negar a vida ou escolher a morte é deixar de escolher 

absolutamente212. 

Nesse sentido, o princípio material inclui o ponto de partida e contém a matéria de 

todos os momentos éticos posteriores (formal-procedimental, de factibilidade, crítico ou de 

libertação). Esse âmbito material constitui o conteúdo ético de toda práxis e de todo projeto de 

desenvolvimento futuro: “não pode ser negado, superado ou deixado de lado, em nenhum caso. 

Trata-se do âmbito a partir do qual se implanta a factibilidade do mundo cotidiano ético como 

tal”213 (tradução nossa). 

 

3.2.2 O princípio formal moral universal 

 

Por ser insuficiente o princípio material para sua própria aplicação concreta – isto 

é, para decidir, em seus conflitos, contradições e confrontações externas com outras concepções 

da vida ética, com as exceções etc. –, Dussel julga necessária a validade moral alcançada pelo 

princípio formal consensual da intersubjetividade (momento formal). Mas, diferentemente da 

ética do discurso, que procura construir uma ética exclusivamente a partir do único princípio 

moral formal, a ética da libertação busca subsumir todo o resultado da ética do discurso 

(incluindo sua fundamentação formal) quanto ao princípio intersubjetivo de universalização 

(princípio de validade kantiano transformado, visto acima), invertendo, contudo, o seu sentido: 

a função da norma básica deixa de ser a sua só aplicação ao empírico-histórico, para, também 

e principalmente, servir para a aplicação do princípio material214. 

O princípio formal-procedimental da validade da ética do discurso é, pois, assumido 

parcialmente por Dussel e reformulado, tirando-lhe o puramente formal e acrescentando-lhe, 

                                                           
212 “Agir é adiar a morte; é viver; é afirmar a ‘impossibilidade de escolher morrer’. A morte não pode ser escolhida, 

porque não é algo que se escolhe, mas um absoluto deixar de escolher. O suicídio não é um modo de ser (o ‘ser 

para a morte” de Heidegger), mas o modo pelo qual ele simplesmente deixa de ser” (tradução nossa). DUSSEL, 

Enrique, op. cit., p. 346.  
213 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Tradução de Ephraim 

Ferreira Alves, Jaime A. Clasen e Lúcia M.E. Orth. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 143. 
214 Com isso, redefine-se a função da norma básica ou princípio moral formal da ética do discurso, assim como se 

articula a moral formal pragmática com a ética material. DUSSEL, Enrique. Hacia una arquitectónica de la ética 

de la liberación. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: 

Trotta, 2004. Cap. XII, p. 339-366.  
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como codeterminação, a referência à verdade prática e ao re-conhecimento sempre pressuposto. 

Tal princípio pode ser enunciado da seguinte maneira 

 

Quem argumenta com pretensão de validade prática, a partir do re-conhecimento 

recíproco como iguais de todos os participantes que por isso mantêm simetria na 

comunidade de comunicação, aceita as exigências morais procedimentais pelas quais 

todos os afetados (afetados em suas necessidades, em suas consequências ou pelas 

questões eticamente relevantes que se abordam) devem participar facticamente na 

discussão argumentativa, dispostos a chegar a acordos sem outra coação a não ser a 

do argumento melhor, enquadrando esse procedimento e as decisões dentro do 

horizonte das orientações que emanam do princípio ético-material já definido215. 

 

Esse princípio normativo tem como fundamento um critério de validade que está 

articulado com a intersubjetividade e com a aceitabilidade das normas entre os participantes de 

uma comunidade. Segundo Dussel, a validade “é o fruto do processo de procurar que seja aceito 

intersubjetivamente aquilo que considera monologicamente (ou comunitariamente) como 

verdadeiro (o enunciado tem assim pretensão de validade)”216. Esse critério reside na “pretensão 

de alcançar a intersubjetividade atual acerca de enunciados veritativos, como acordos obtidos 

racionalmente por uma comunidade”217. Esse critério procedimental de validade intersubjetiva 

articula-se “com o critério de verdade prática de reproduzir e desenvolver a vida humana”218.  

Dussel destaca, nessa perspectiva, que, se a aplicação do princípio ético-material se 

efetiva por meio do princípio moral formal de validade, produz-se uma síntese entre o material 

e o formal219. Com isso se assinala que a ética da libertação não contrapõe o formal ao material, 

o justo ao bom – como faz a ética do discurso, que define o bom e o justo como opostos –, mas 

sim os compreende numa perspectiva integradora220. A ética da libertação evitaria, dessa forma, 

cair no formalismo procedimentalista ético-discursivo, pois, como visto, considera que esse 

princípio formal tem sentido na medida em que apenas é meio para aplicação do conteúdo 

material enunciado no primeiro princípio.  

 

                                                           
215 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Tradução de Ephraim 

Ferreira Alves, Jaime A. Clasen e Lúcia M.E. Orth. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 216. 
216 Ibid., p. 206. 
217 Ibid., p. 208 
218 Ibid., p. 208. 
219 Ibid., p. 217. 
220 Ibid., p. 273. Ver também: MICHELINI, Dorando. Éticas uniprincipistas y pluriprincipistas. El problema de 

fundamentación en la Ética del Discurso y en la Ética de la Liberación. In: ______; MALIANDI, Ricardo; DE 

ZAN, Julio (Ed.). Ética del discurso: recepción y críticas desde América Latina. Río Cuarto: Ediciones del 

ICALA, 2007. p. 175-212. P 198. 
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3.2.3 O princípio de factibilidade ética 

 

O momento de factibilidade ética ocupa-se, finalmente, da função própria e 

insubstituível (no entanto, subalterna) da razão estratégico-instrumental, a qual trata dos 

“meios-fins” da ação humana. Para Dussel, apenas a realização do possível técnico-econômica 

e eticamente (que permita viver e participar simetricamente nas suas decisões) será o “bem” 

(das Gute, good).  

O princípio da factibilidade ética articula o momento material da verdade prática 

com o momento forma dos acordos válidos da ética. Logo, trata-se de esclarecer como pode ser 

realizado, isto é, mediante quais meios e quais instituições, aquilo que se avaliou como correto, 

bom e justo. Esse princípio da factibilidade ética emerge a partir da racionalidade estratética, 

articulada com o poder dos meios, do cálculo e da eficácia. Tal princípio “determina o âmbito 

do que se pode fazer (factibilia): o que é técnico-economicamente possível de ser feito dentro 

do horizonte: a) do que está eticamente permitido fazer; b) até o que se deve fazer 

necessariamente”221.  

O critério da factibilidade, que dá potencial normativo ao respectivo princípio, pode 

ser definido da seguinte maneira: 

 

Quem projeta realizar ou transformar as condições de possibilidade de suas 

realizações objetiva, materiais e formais, empíricas, técnicas, econômicas, políticas 

etc., de maneira que o ato seja possível levando em conta as leis da natureza em geral 

e humanas em particular. Trata-se de escolher as mediações adequadas ou eficazes 

para determinados fins. O critério da verdade abstrata (teórica e técnica) tem relação 

com os referidos fins; sua validade se julga pela “eficácia” formal de compatibilidade 

do meio ao fim, calculada pela razão instrumental-estratégica. Quem não cumpre estas 

exigências empírico-tecnológicas tenta um ato impossível. Quer dizer: Nenhum 

projeto pode realizar-se se não for materialmente possível, e a vontade jamais pode 

substituir as condições materiais de possibilidade222. 

 

Uma vez que a vida é o fundamento último da ética da libertação, “viver” tem que 

ser interpretado necessariamente como um “poder viver”. Com isso, o princípio de factibilidade 

ou operabilidade técnica remete às mediações e se opõe tanto à à ação direta anarquista quanto 

ao utopismo (entendido como irrealismo) que desconhece ou ignora a factibilidade ética223. 

Frise-se que a factibilidade ética é um princípio necessário, porém insuficiente. 

                                                           
221 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Tradução de Ephraim 

Ferreira Alves, Jaime A. Clasen e Lúcia M.E. Orth. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 270. 
222 Ibid., p. 268. 
223 MICHELINI, Dorando, op. cit. 199. 
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Ao final da primeira parte da arquitetônica da ética da libertação de Dussel, pode-

se concluir: a ação eticamente verdadeira (que permite viver), moralmente válida (que permite 

participar simetricamente nos acordos) e factível (segundo a razão instrumental estratégica) 

realiza aquilo que Dussel denomina de “eticidade vigente” ou “o bem”, ou ainda, o poder ter 

uma pretensão de bondade (goodness claim)224.  

 

3.3 Arquitetônica da ética da libertação. 2ª parte: o desenvolvimento da eticidade 

 

Na segunda parte de sua arquitetônica (a ética crítica), Dussel destaca que a ética 

da libertação desenvolve as suas teses próprias, podendo-se vislumbrar a sua especificidade. 

Isso porque somente agora, à luz do critério e do princípio material alcançado com validade 

intersubjetiva do sistema vigente, pode-se descobrir o fato massivo, concreto e não imediato de 

que há vítimas: “a maioria da referida humanidade se encontra sumida na ‘pobreza’, 

‘infelicidade’, ‘dor, ‘na dominação e/ou exclusão” (tradução nossa)225. Diante disso, cumpre 

desenvolver os princípios críticos da ética da libertação numa vertente negativa; ou seja: se a 

primeira parte da ética da libertação se preocupa com a formulação positiva dos princípios que 

orientam a ação ética, a ética crítica se interessa pela formulação dos princípios críticos que 

orientam a crítica ética226.  

  

3.3.1 O princípio crítico-material 

 

Dussel propõe, em primeiro lugar, o princípio crítico-material, segundo o qual a 

afirmação da vida do sujeito humano requer a crítica de todo sistema em que se nega a 

corporalidade e a dignidade do Outro (vítima) e que, portanto, deve ter a sua “bondade” e a sua 

“legitimidade” negadas e ser criativa e solidariamente transformado227. Esse princípio ético-

crítico enuncia o seguinte: 

                                                           
224 Cf. DUSSEL, Enrique. Hacia una arquitectónica de la ética de la liberación. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, 

Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. XII, p. 339-366. p. 353-354. 
225 DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 355. 
226 Cf. MENDIETA, Eduardo, op. cit., p. 28. 
227 Cf. DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 358-359. Como explica Dussel, “É a partir da positividade do critério ético 

da vida (e seu respectivo princípio em concreto) de onde a negatividade da materialidade da morte, a fome, a 

miséria, a opressão da corporalidade pelo trabalho, a repressão do inconsciente e da libido em particular das 

mulheres, a falta de poder dos sujeitos das instituições, a vigência dos valores invertidos, o analfabetismo, etc, 

pode agora cobrar sentido ético cabal”. Nesse sentido, a vítima aparece como o “Outro” na “normalidade” histórica 

vigente exposta na primeira parte. O sistema normal, vigente, “natural”, “bom”, aparece agora como o “capital 

fetichizado” de Marx, como a “Totalidade” eticamente perversa de Lévinas ou como a não-verdade de Adorno. 

Ibid., p. 355. 
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Os que agem ético-criticamente re-conheceram a vítima como ser humano autônomo, 

como o Outro como outro que a norma, ato, instituição, sistema de eticidade, etc., ao 

qual se negou a possibilidade de viver (em sua totalidade ou em algum de seus 

momentos); de cujo re-conhecimento simultaneamente se descobre uma 

corresponsabilidade pelo outro como vítima, que obriga a tomá-la a cargo diante do 

sistema e, em primeiro lugar, criticar o sistema (ou [o] aspecto do sistema) que causa 

esta vitimação. O sujeito último de um tal princípio é, por sua vez, a própria 

comunidade de vítimas228. 

 

Toda a crítica resulta da tomada de consciência do sofrimento (corporal e material) 

alheio, daí emergindo o dever ético de criticar o sistema vigente naquela dimensão que gera a 

vítima. Nesse sentido, o aludido autor sustenta que o ponto de partida forte e decisivo de toda 

a crítica  

 

[...] é a relação que se produz entre a negação da corporalidade (Leiblichkeit), 

expressa no sofrimento das vítimas, dos dominados (como operário, índio, escravo, 

africano ou explorado asiático do mundo colonial; como corporalidade feminina, raça 

não branca, gerações futuras que sofrerão em sua corporalidade a destruição 

ecológica; como velhos sem destino na sociedade de consumo, crianças de ruas 

abandonadas, imigrantes estrangeiros refugiados etc.), e a tomada de consciência 

desta negatividade229. 

 

3.3.2 O princípio moral crítico da intersubjetividade anti-hegemônica 

 

Em segundo lugar, Dussel trata do princípio moral crítico da intersubjetividade anti-

hegemônica, que estabelece solidariamente – a partir do reconhecimento da dignidade das 

vítimas como sujeitos éticos, do conhecimento da impossibilidade de viver dos próprios 

dominados e da não participação dos excluídos na argumentação – o dever de se estudar as 

causas da vitimização dos dominados e de projetar alternativas positivas futuras com o fito de 

transformar a realidade.  

Esse princípio busca dar conta da constatação de que, ao contrário do que sugere a 

ética do discurso, nunca poderão todos os afetados ser participantes reais do discurso (sequer 

por representação), pois é impossível faticamente não haver excluídos230. E, quando a maioria 

                                                           
228 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Tradução de Ephraim 

Ferreira Alves, Jaime A. Clasen e Lúcia M.E. Orth. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
229 Ibid., p. 313 
230 Valendo-se do argumento de Popper, Dussel esclarece que, para que não houvesse excluídos, “deveria haver 

uma comunidade de comunicação absolutamente perfeita (sem nenhum excluído), e para isso necessitaríamos de 

uma inteligência infinita com velocidade infinita para descobrir todos os excluídos atuais. E mesmo assim, não se 

poderiam prever todos os excluídos futuros possíveis (já incoados em relações presentes de dominação invisíveis, 

não intencionais). Ou seja, não podemos ter consciência atual de todos os outros excluídos no presente, que serão 

descobertos como excluídos no futuro, e que já sofrem por antecipação os acordos a que se que chegar”. DUSSEL, 

Enrique, op. cit., p. 417. 
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da humanidade está dominada ou excluída – como é o caso –, para ser possível criticar e 

deslegitimar o consenso válido vigente, o princípio de universalização (U) deve mudar de 

sujeito: o lugar da comunidade de comunicação vigente hegemônica passa a ser exercido pela 

comunidade de comunicação anti-hegemônica dos dominados e excluídos. Por via dessa crítica 

deslegitimadora da legitimidade do status quo, é possível o processo de libertação no nível 

formal-pragmático231. Nesse sentido, o princípio ético-crítico da validade antihegemônica pode 

ser enunciado da seguinte forma: 

 

Aquele que age ético-criticamente deve (acha-se “obrigado” deonticamente por res-

ponsabilidade) participar (na qualidade de vítima ou articulado como “intelectual 

orgânico” a ela) em uma comunidade de comunicação de vítimas que, tendo sido 

excluídas, se re-conhecem como sujeitos éticos, como o outro enquanto outro que o 

sistema dominante, aceitando simetricamente sempre para fundamentar a validade 

crítica dos acordos a argumentação racional, motivados por uma pulsão solidário-

alternativo-criadora. Toda crítica ou projeto alternativo deve ser então consequência 

do consenso crítico discursivo dessa comunidade simétrica de vítimas, alcançando 

assim validade intersubjetiva crítica232.  

 

Ademais, conforme Dussel, a partir dessa intersubjetividade crítica, a comunidade 

deve dedicar-se posteriormente a “interpretar”, “compreender ou “explicar” as “causas” 

materiais, formais ou instrumentais da “negatividade” dessas vítimas, bem como “desenvolver” 

criticamente as alternativas materiais, formais e instrumentais “positivas” da utopia e projeto 

possíveis233.  

 

3.3.3. O princípio-libertação 

  

Em terceiro e último lugar, Dussel aborda o “princípio libertação”. Este imperativo 

subsume criticamente a razão instrumental e obriga aquele que age eticamente e se reconhece 

responsavelmente como vítima a desconstruir o sistema em que está sendo materialmente 

negado e, também, a construir novas normas, atos, instituições ou sistemas de eticidade global 

que possibilitem a sua vida. Aqui entra em jogo, um importante conceito de Dussel, a “práxis 

da libertação (Befreiungspraxis)”, que são as ações transformadoras – viáveis e executáveis –, 

                                                           
231 DUSSEL, Enrique. Hacia una arquitectónica de la ética de la liberación. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, 

Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. XII, p. 339-366. p. 359-361. 
232 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Tradução de Ephraim 

Ferreira Alves, Jaime A. Clasen e Lúcia M.E. Orth. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 469. 
233 Ibid., p. 469.  
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em todos os momentos da ética da libertação (material, formal e de factibilidade), do sistema 

vigente que causa o sofrimento das vítimas234. O princípio libertação enuncia o seguinte: 

 

Aquele que opera ético-criticamente deve (está obrigado a) libertar a vítima, como 

participante (por “situação” ou “por posição” – diria Gramsci) da própria comunidade 

a que pertence a vítima, por meio de a) uma transformação factível dos momentos 

(das normas, ações, microestruturas, instituições ou sistemas de eticidade) que causam 

a negatividade material (impedem algum aspecto da reprodução da vida) ou 

discursivo-formal (alguma simetria ou exclusão da participação) da vítima; b) a 

construção, através de mediações com factibilidade estratégico-instrumental críticas, 

de novas normas, ações, microestruturas, instituições ou até sistemas completos de 

eticidade onde essas vítimas possam viver, sendo participantes iguais e plenos235. 

 

Por sua vez, o critério material da factibilidade da transformação da realidade, ao 

qual remete a normatividade do princípio de libertação, para Dussel, consiste na consideração 

das capacidades ou possibilidades empíricas, tecnológicas, econômicas, políticas etc., tendo 

como referência direta a negação da negatividade da vítima, graças ao cálculo prático feito pela 

razão instrumental e estratégica críticas, quer dizer, “o critério para determinar a possibilidade 

de transformar o sistema formal que vitimiza consiste em avaliar bem a capacidade estratégico-

instrumental da comunidade das vítimas de realizar tal empresa diante do poder vigente do 

sistema dominante”236. 

 

3.4 Fundamentação dos direitos humanos sob a perspectiva da ética da libertação 

 

Como foi visto, Dussel não rejeita a ética do discurso, mas pretende subsumir a 

razão discursiva a uma arquitetônica que, além de formal, é material, realista e crítica. Isso 

significa dizer que a fundamentação da ética e dos direitos humanos não se limita à validação 

de normas por meio da norma básica procedimental apeliana. Esta constitui só um dos 

momentos éticos, servindo para aplicar o princípio material, para nortear a discussão sobre o 

“conteúdo” do acordo (a reprodução e o desenvolvimento da vida do sujeito humano). Para uma 

ação ou uma norma – inclusive de direitos humanos – fundamentar-se racionalmente, faz-se 

necessário, além de permitir viver e de permitir uma participação simétrica nos acordos, ser 

                                                           
234 Destarte, o princípio libertação obriga a: a) negativamente, desconstruir realmente as normas, as ações, as 

instituições ou as estruturas históricas que originam a negação material; b.1) viver humanamente; b.2) com 

participação simétrica; b.3) efetuando realmente as exigências factíveis ou alternativas que consistem em 

transformações, sejam parciais, sejam estruturais. DUSSEL, Enrique. Hacia una arquitectónica de la ética de la 

liberación. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 

2004. Cap. XII, p. 339-366. p. 364. 
235 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Tradução de Ephraim 

Ferreira Alves, Jaime A. Clasen e Lúcia M.E. Orth. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 565. 
236 Ibid., p. 560. 
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factível segundo a razão instrumental e estratégica, e, principalmente, possibilitar a negação e 

a transformação críticas do sistema vigente que causa o sofrimento das vítimas. 

Nesse sentido, Alejandro Rosillo Martínez, a partir das categorias da filosofia da 

libertação, sustenta que é possível construir uma fundamentação dos direitos humanos baseada 

em três pilares: a alteridade, a práxis de libertação e a produção de vida237. Dessa maneira, para 

a filosofia da libertação, os direitos humanos devem ter o critério de vida ou morte como de 

última instância. A racionalidade meio-fim, portanto, perde legitimidade em cada caso em que 

ela entra em contradição performativa com a racionalidade reprodutiva, na medida em que a 

razão estratégica é subordinada à vida. 

A fundamentação dos direitos humanos, à luz da ética da libertação, significa, na 

concepção do citado autor, um retorno do sujeito, não metafísico, mas do sujeito vivente, 

corporal, intersubjetivo e prático, como um horizonte filosófico para uma crítica da 

globalização neoliberal. Assim sendo, a práxis se realiza por uma comunidade de vítimas – que 

se constitui em sujeito intersubjetivo – que busca, exercendo o direito a gerar direitos, subverter 

o sistema que lhe nega a satisfação para a produção e reprodução da vida, e dar um passo para 

um novo sistema. Por isso, a práxis é uma base mais radical na busca de fundamentos dos 

direitos humanos do que o Estado ou “a natureza humana”238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
237 MARTÍNEZ, Alejandro Rosillo. Fundamentação dos direitos humanos desde a filosofia da libertação. 

Tradução de Ivone Fernandes Morcilo Lixa e Lucas Machado Facundes. Ijuí: Unijuí, 2015. p. 127. 
238 Ibid., p. 127. 
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CAPÍTULO IV – FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS A 

PARTIR DO DIÁLOGO ENTRE ÉTICA DO DISCURSO E ÉTICA DA 

LIBERTAÇÃO  
 

Este quarto capítulo tem por escopo o diálogo realizado entre a ética do discurso e 

a ética da libertação, e o seu possível contributo para uma fundamentação filosófica dos direitos 

humanos. Para tanto, inicia-se expondo o contexto do debate, ou seja, como, quando e onde ele 

começou e se desenvolveu, assim como são apresentados os eixos temáticos em torno dos quais 

giraram o diálogo e as posições de Apel e de Dussel em cada encontro. Em seguida, investigam-

se os limites desses modelos teóricos e as principais críticas apontadas um ao outro, de modo a 

evidenciar as suas vantagens e as suas debilidades. No último momento do trabalho, discute-se 

existe ou não uma complementaridade entre a ética do discurso e a ética da libertação e como 

o diálogo entre esses modelos pode contribuir para uma fundamentação filosófica dos direitos 

humanos.  

 

4.1 Contextualização do debate entre a ética do discurso e a ética da libertação no 

Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul (1989-2002) 

 

Em 1984, Raúl Fornet-Betancourt239 deu os primeiros passos na criação de um foro 

internacional de discussão cuja finalidade era impulsionar o diálogo intercultural em Filosofia, 

como “método” para a superação real da dependência, da assimetria e de colonialismo vigentes 

na ordem do saber filosófico, que se impuseram como um dos fenômenos da expansão imperial 

do projeto de modernização capitalista ocidental. O que o levou a realizar esse empreendimento, 

conforme a sua própria explicação, foi o fato de estar convencido de que as relações filosóficas 

entre o Norte e o Sul240 refletem estruturas de poder, de dominação e de colonização similares 

                                                           
239 Nascido em Cuba, é doutor em Filosofia pelas Universidades de Aachen e de Salamanca, tendo obtido 

doutorado de habilitação na Universidade de Bremen, onde exerce sua atividade docente. É, ademais, catedrático 

honorário da Universidade de Aachen. Fundador e editor, desde 1982, da Concordia, Revista Internacional de 

Filosofía; e, desde 1985, das Monografias da Série Concordia. Desde 1997, editou a série Denktraditionen im 

Dialog, Studien zur Befreiung und Interkulturalität, especializada em questões interculturais do ponto de vista da 

libertação. Desde 1989, coordena o Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sur e, desde 1995, os Congresos 

Internacionales de Filosofía Intercultural. Autor de numerosas obras, entre as quais: Introducción a 

Sartre (1989), Estudios de filosofía latinoamericana (1992), O marxismo na América Latina (1995), José 

Martí (1998), Transformación intercultural de la filosofía (2001) e Interculturalidad y filosofía en América Latina 

(2003). 
240 Fornet-Betancourt emprega os termos Norte e Sul por razões meramente práticas, não reduzindo as relações 

entre ambos à sua conotação geográfica, já que envolvem uma situação real de opressão, de colonização e de 

dominação. Assim, por exemplo, embora o México e os países da América Central estejam situados no hemisfério 

Norte, e a Austrália, no hemisfério Sul, eles são exceções à classificação “Norte-Sul” aludida no texto. 
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às que se podem constatar em outras ordens – na econômica ou na política, por exemplo –, bem 

como de que essa situação de dependência colonial e de assimetria pode e deve ser superada241. 

Com a explícita intenção de concretizar a ideia do foro internacional de intercâmbio 

filosófico, Fornet-Betancourt convocou as “Primeiras Jornadas Germano-Iberoamericanas de 

Ética”, as quais se realizaram entre 11 e 13 de setembro de 1985, em Buenos Aires (Argentina), 

tendo servido como um lugar para o compartilhamento de informações e para a discussão acerca 

das correntes éticas mais importantes no cenário filosófico alemão e latino-americano da época. 

Apesar do seu caráter geral, tal evento teve um cunho preparatório para a instituição de um foro 

de intercâmbio filosófico Norte-Sul, traçando-lhe o perfil de um programa de diálogo entre dois 

modelos filosóficos que poderiam representar seus respectivos âmbitos, pois se entendia que a 

concentração do intercâmbio em dois “casos” emblemáticos poderia facilitar o aprofundamento 

das experiências contextuais concretas e aprimorar a interação cultural, de modo a viabilizar o 

enfrentamento dos desafios comuns da humanidade numa perspectiva Norte-Sul de mundo242. 

Em 1988, o citado filósofo cubano iniciou a preparação de um seminário cujo eixo 

temático girava em torno precisamente da questão da fundamentação da ética na filosofia atual 

à luz dos modelos da ética do discurso, pelo Norte, e da filosofia da libertação, pelo Sul. 

O diálogo entre esses dois modelos tem, então, seu início em 1989, por ocasião do 

I Seminário Internacional do Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul, que se realizou de 24 

a 25 de novembro daquele ano, em Friburgo (Alemanha), sob o seguinte título: Philosophie der 

Befreiung. Begründungen von Ethik in Deutschland um Lateinamerika heute (Filosofia da 

libertação. Fundamentação da ética na Alemanha e na América Latina hoje). Nesse seminário, 

o debate centrou-se, basicamente, na explicitação das posições da ética do discurso e da ética 

da libertação pelos seus respectivos fundadores ou co-fundadores. A ênfase na discussão direta 

entre Apel e Dussel e no debate entre os seguidores e defensores dos seus modelos que estavam 

ali presentes, de acordo com Fornet-Betancourt, esboça o marco da discussão que daria o perfil 

próprio ao que denomina primeira fase do Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul243. 

No seminário de Friburgo, Apel participa com a palestra A ética do discurso como 

ética da responsabilidade. Uma transformação pós-metafísica da ética de Kant244, e Dussel, 

                                                           
241 Cf. FORNET-BETANCOURT, Raúl. El programa de diálogo norte-sur. Historia de un proceso y balance 

provisional. In: ______; SENET, Juan Antonio (Ed.). Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos norte-

sur. Sevilla: MAD, 2004. Cap. XIII, p. 185-194. p. 185. 
242 FORNET-BETANCOURT, Raúl, op. cit., p. 185-186. 
243 FORNET-BETANCOURT, Raúl, op. cit., p. 186. 
244 APEL, Karl-Otto. La ética del discurso como ética de la responsabilidad. Una transformación postmetafísica 

de la ética de Kant. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: 

Trotta, 2004. Cap. I, p. 45-72. O mesmo texto se encontra na seguinte obra: Ibid. Teoría de la verdad y ética del 

discurso. Traducción de Norberto Smilg. Barcelona: Paidós, 1995. p. 147-184. 
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com A Introdução da Transformação da Filosofia de K.-O. Apel e a filosofia da libertação. 

Como dito, em ambos os casos, os autores buscam definir suas posições éticas, que já foram 

delineadas nos capítulos II e III deste trabalho. Nesse sentido, Apel dedica-se a mostrar, de um 

lado, como uma transformação pragmático-transcendental pode lograr a fundamentação última 

da ética que fracassou em Kant, substituindo o a priori do “eu penso” pelo do “eu argumento”, 

e, de outro, a distinção arquitetônica da ética do discurso entre uma parte A e uma parte B, que 

lhe permite lidar com os desafios históricos, desenvolvendo-se como ética da responsabilidade 

referida à história, portanto, como uma ética que se situa além do conceito clássico de uma ética 

deôntica de princípios245. Dussel, por seu turno, prepara um texto para a ocasião, no qual 

desenvolve suas propostas éticas em contraposição às apelianas. Com efeito, tal autor discute o 

sentido da “Modernidade”, considerando-a como eurocêntrica e desenvolvimentista246; propõe, 

ademais, como uma das tarefas da filosofia da libertação, subsumir o paradigma da pragmática 

transcendental a uma “econômica transcendental”, a qual deve dar conta, ao mesmo tempo, de 

problemas mais concretos, para além da Parte B da ética do discurso – mas mantendo o caminho 

da reflexão filosófica do abstrato ao mais concreto –247; e, por fim, questiona a dialética apeliana 

entre comunidade ideal e real de comunicação, em favor de uma comunidade de reprodução da 

vida, a qual exige categorias que não podem ser fornecidas só por uma filosofia da linguagem, 

sendo ainda insubstituíveis as categorias éticas construídas por Marx – tais como “mais-valia”, 

“trabalho vivo”, “pobre” (pauper ante festum) e a “vida” como conceito central – e por Lévinas 

                                                           
245 Cf. Cap. II deste trabalho. 
246 Conforme Dussel, “A Modernidade culminou ideológica e filosoficamente no Iluminismo; foi antecedida pelo 

Renascimento e se manifestou na Reforma; mas esses três fenômenos são somente intra-europeus. A modernidade 

nasceu, na realidade, com a abertura da Europa ao ‘mundo’ ao final do século XV, naquele outubro de 1492 quando 

se ‘descobriu’ o novo continente (o que, para os habitantes que moram na ‘exterioridade’ da Europa significou o 

começo de uma longa invasão)” (tradução nossa). Nesse sentido, sustenta que a América Latina nasceu ao mesmo 

tempo que a Modernidade, mas como a sua “outra cara” necessária, silenciada, explorada e dominada. DUSSEL, 

Enrique. La Introducción de la Transformación de la filosofía de K.-O. Apel y la filosofía de la liberación. In: 

APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. II, 

p. 73-125. p. 75. Dussel sustenta, ainda, que a tentativa de realizar, por extrapolação, no capitalismo dependente e 

explorado da periferia aquilo que se pensa e se realiza no capitalismo central desenvolvido implica cair na falácia 

desenvolvimentista, que consistiria em cair no mal infinito de Hegel: “por mais que o ‘escravo’ trabalhasse, nunca 

chegaria a ser ‘senhor livre’; ao contrário, enriqueceria o ‘senhor’ e seria mais escravizado: os países periféricos, 

como o escravo, devem primeiro libertar-se da relação de dominação, para depois se ‘desenvolverem’ de forma 

autônoma” (tradução nossa). Ibid., loc. cit. 
247 Para Dussel, a filosofia que afirma a comunidade de comunicação e o “nós” – como é o caso da ética do discurso 

de Apel – não é suficiente para uma filosofia latino-americana, pois a comunidade concreta de argumentação conta 

sempre com não participantes que, porém, são ou serão afetados pelo acordo do qual não foram parte. Desse modo, 

na comunidade real, há sempre uma exclusão fática do “Outro”. Apel reconhece o não participante na comunidade, 

mas somente a posteriori, como consequência do argumentar. Isso significa dizer que o “Outro”, na comunidade 

de comunicação real, é ignorado, desconhecido e não reconhecido como momento ético de uma estrutura vigente 

de injustiça. Daí por que Dussel considera o “Outro” como um a priori de possibilidade da toda argumentação, de 

modo que se trata “de descrever não só as condições as condições de possibilidade de toda argumentação, mas sim 

as condições de possibilidade do poder efetivamente participar, ‘ser parte’, da citada comunidade de comunicação 

real” (tradução nossa). Ibid., p. 100-101. 
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– como, por exemplo, “exterioridade” e “Outro”248. Pode-se dizer que essas questões levantadas 

por Dussel, de certa forma, estruturam o debate entre os dois modelos, assinalando o seu caráter 

e o seu ritmo, visto que, a partir desse primeiro encontro, Apel dedica-se a responder às críticas 

do filósofo do mundo pós-colonial, o que constitui uma tarefa sem equivalente na história do 

pensamento moderno249. 

O II Seminário Internacional do Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul ocorreu 

de 28 de fevereiro a 1º de março de 1991 na Cidade do México, e teve como seu tema central a 

confrontação direta da ética do discurso com a filosofia latino-americana da libertação, o que é 

evidenciado já pelo seu título: Die Transzentalpragmatik und die ethischen Probleme im Nord-

Süd-Konflikt (A pragmática transcendental e os problemas éticos no conflito Norte-Sul). Apel 

participa com a conferência A pragmática transcendental e os problemas éticos Norte-Sul, e 

Dussel, com A razão do Outro. A “interpelação” como ato de fala. Convém ressaltar que, nessa 

oportunidade, os demais participantes já buscam adotar uma posição no debate e esclarecer se 

as propostas dos dois modelos são incompatíveis ou se, pelo contrário, são complementares. 

Nesse encontro, Apel destaca, de início, que, embora a principal tarefa da filosofia 

seja a de sustentar as pretensões éticas universais e a conceptualização das relações humanas – 

considerando-se, assim, como antiquado em relação à tendência da filosofia contemporânea de 

total relativização das pretensões de universalidade da razão ou do logos250 –, faz-se necessário 

reconhecer o forte impacto que exerce a perspectiva sociocultural particular sobre o pensamento 

filosófico. Em seguida, resume os acontecimentos do seu contexto sócio-histórico e econômico-

político que motivaram a sua reflexão filosófica nos últimos anos, a saber: a mudança política 

no leste europeu decorrente da queda do socialismo real – ocasião em que tece uma crítica geral 

                                                           
248 Cf. DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 106-125. Nesse contexto, Dussel desenvolve a noção de “consciência ética” 

– que se distingue da mera “consciência moral”, que se forma dentro dos princípios do sistema vigente e, portanto, 

é incapaz de recriminá-lo como perverso enquanto totalidade – como a capacidade prática de interpretar, de aceitar 

e de assumir o enunciado exigitivo ou interpelativo do Outro (o ato de fala: Tenho fome, por isso, exijo justiça!). 

Em outros termos, a consciência ética é saber abrir-se ao Outro e levá-lo a sério (re-sponsabilidade) ante o sistema; 

é a condição prática de possibilidade do argumentar, que se traduz no imperativo ético “Liberta o Outro, o pobre!”; 

é o “dar lugar” ao outro”; é o permitir-lhe “ser parte” de um “novo” nós argumentativo, que está disposto a chegar 

a um “novo” acordo. Ibid., p. 120-121. Cf. também: DUSSEL, Enrique. Ética comunitária. Tradução de Jaime 

Clasen. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 45-46 e 51-52. 
249 HERNÁNDEZ PIÑERO, María Aránzazu. Introducción: El debate entre ética del discurso y ética de la 

liberación. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 

2004. p. 29-44. p. 31. 
250 Apel cita os pós-heideggerianos, pós-wittgensteinianos, neogramatistas e pós-modernistas, os quais assinalam, 

“às vezes de maneira demasiado unilateral, que todo filósofo, enquanto ser humano finito, está predeterminado em 

seu pensamento fático, não só por suas experiências específicas, mas também pela sua pré-compreensão do mundo 

que compartilha com seus contemporâneos e membros da mesma comunidade sociocultural” (tradução nossa). 

APEL, Karl-Otto. La pragmática transcendental y los problemas éticos Norte-Sur. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, 

Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. III, p. 127-140. p. 127-128. Tal 

texto também se encontra na seguinte obra: DUSSEL, Enrique (Comp.). Debate em torno a la ética del discurso 

de Apel: diálogo filosófico Norte-Sur desde América Latina. México, D.F.: Siglo XXI, 1994. Cap. I, p. 37-54. 
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e metodológica ao pensamento marxista, dirigida ao ideal da utopia tradicional251 – e a crise 

ecológica desde o ponto de vista da Europa Central, a qual considera ser a principal ameaça da 

humanidade na atualidade, ainda que ela permaneça oculta para os povos do Sul, “porque estão 

demasiado ocupados com sua miséria, isto é, com a pobreza” (tradução nossa)252. Depois dessa 

contextualização, Apel constata que existe uma profunda tensão entre a sua perspectiva cultural 

e a perspectiva latino-americana da filosofia da libertação quanto à ética; e, daí em diante, busca 

reconstruir a aproximação pragmático-transcendental da ética do discurso enquanto uma ética, 

ao mesmo tempo, universalista e da responsabilidade pelas atividades coletivas, a fim de entrar 

na discussão “Norte-Sul” e de estabelecer as relações entre esses diferentes enfoques253. 

Por outro lado, Dussel ocupa-se, em seu texto, primeiramente com uma análise da 

categoria da “interpelação”, enquanto ato de fala proferido pelo Outro excluído da comunidade 

de comunicação em sua versão apeliana254. Em seguida, sustenta que, como latino-americanos, 

nós somos participantes de uma comunidade de comunicação periférica, na qual a experiência 

da exclusão é um ponto de partida cotidiano – e não de chegada, como afirma a ética do discurso 

–, isto é, um a priori, e não um a posteriori, de modo que é preciso encontrar o “lugar” filosófico 

da nossa experiência de miséria, de pobreza e de não-ser-parte da comunidade de comunicação 

                                                           
251 Quer dizer, a concepção do possível conhecimento científico da necessidade dialética do progresso na história, 

a qual, consoante Apel, motivou os marxistas ortodoxos a se colocarem fora dos limites dos discursos democráticos 

e científico-falibilistas. Ibid., p. 130. 
252 Ibid., p. 136. 
253 Nesse contexto, em resposta aos comentários de Dussel sobre sua perspectiva, Apel esclarece as duas distinções 

arquitetônicas da ética do discurso, a saber: a) entre o a priori da comunidade real de comunicação e o a priori da 

comunidade ideal de comunicação; e b) a distinção entre a parte A e a parte B da ética. Sustenta, nesse passo, que 

a comunidade ideal de comunicação é mais que uma utopia concreta, porque serve como padrão necessário para 

o desempenho de todas as pretensões de validade universal no discurso; ela é um transcendental em sentido estrito, 

por ser um postulado insuperável – isto é, inevitável e racionalmente necessário (em Alemão, Nichthintergehbar) 

–, e por ser uma antecipação de condições ideias. É, pois, uma ideia reguladora, de tal modo que “uma comunidade 

de vida – para usar um termo dusseliano – nunca pode ser transcendental a partir da minha perspectiva” (tradução 

nossa), nem se pode empregar os termos “comunidade de vida transcendental” e “economia transcendental”. Ibid., 

p. 133. Apel, por outro lado, defende que a exclusão dos pobres do discurso público é o caso especial da parte B, 

a qual trata, precisamente, das situações em que as condições para a aplicação da parte A da ética do discurso não 

estão dadas no mundo real. Ibid., p. 132 e 138. 
254 O ato de fala que Dussel denomina “interpelação” é aquele que privilegia Emmanuel Lévinas, situado antes de 

toda explicação linguística. Não se trata, assim, de uma mera “oração” (objeto do entendimento teórico e analítico), 

pois se situa no nível ético ou da razão prática onde “face a face” duas pessoas se enfrentam sem mediação externa 

(exceto a linguística); trata-se de um encontro na corporalidade imediata de ambos (proximidade). Dussel entende 

a “interpelação”, nessa perspectiva, enquanto “o ‘ato de fala’ originário pelo qual [o Outro excluído] irrompe na 

comunidade real de comunicação e de produtores (em nome da ideal) e [...] exige, desde um direito transcendental 

por ser pessoa, ‘ser parte’ da mencionada comunidade; e, ademais, pretende transformá-la, por meio de uma práxis 

da libertação (que frequentemente também é luta), numa sociedade histórico-possível mais justa” (tradução nossa). 

DUSSEL, Enrique. La razón del Otro. La “interpelación” como acto de habla. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, 

Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. IV, p. 140-170. p. 147 e 169. Tal 

texto também foi publicado na seguinte obra: DUSSEL, Enrique (Comp.). Debate em torno a la ética del discurso 

de Apel: diálogo filosófico Norte-Sur desde América Latina. México, D.F.: Siglo XXI, 1994. Cap. I, p. 55-89; e 

em Português: DUSSEL, Enrique. Filosofia da libertação: crítica à ideologia da exclusão. Tradução de Georges 

I. Maissiat. São Paulo: Paulus, 1995. Cap. II, p. 43-78. 
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hegemônica255. Voltando-se à arquitetônica da ética do discurso, Dussel presta maior atenção 

aos aspectos negativos da dominação tanto na parte A, pois a comunidade ideal de comunicação 

mostra-se cega em descobrir os pressupostos que permitem a irrupção do des-acordo – tal como 

o direito de cada membro situar-se numa “exterioridade” da própria comunidade –, quanto na 

parte B, já que, na comunidade real ou empírica de comunicação, a questão da “exterioridade” 

figura em diversos níveis possíveis (racial, erótico, social, cultural, econômica, Norte-Sul etc.), 

onde se encontram estruturas de exclusão do Outro da respectiva comunidade256. Com objetivo 

de solucionar tais dificuldades, Dussel propõe, então, pensar, ao lado do a priori da comunidade 

de comunicação da pragmática transcendental, um a priori da “comunidade de produtores” de 

uma “econômica transcendental” no sentido crítico de Marx257, a qual tem a corporalidade 

sofrente como critério de significação moral258. 

O III Seminário Internacional do Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul foi 

levado a cabo de 10 a 12 de abril de 1992 em Mainz (Alemanha), sob o título de Interkultureller 

Dialog im Nord-Süd-Konflikt. Die hermeneutische Herausforderung (Diálogo intercultural no 

conflito Norte-Sul. O desafio hermenêutico). Em virtude da forte presença de pensadores latino-

americanos – entre os quais cabe destacar o nome de Franz J. Hinkelammert –, a discussão deu-

se em torno da crítica latino-americana às abordagens da ética do discurso, o que explica o título 

da publicação da documentação do seminário: Die Diskursethik und ihre lateinamerikanische 

Kritik (A ética do discurso e sua crítica latino-americana). Apel participa com a conferência A 

ética do discurso ante o desafio da filosofia da libertação. Uma tentativa de resposta a Enrique 

Dussel [I], e Dussel participa com Do cético ao cínico. Do oponente da ética do discurso ao 

da filosofia da libertação. 

Em seu texto, Apel diz que sua aproximação à posição Dussel e ao desafio que ela 

representa à ética do discurso determinou-se por dois aspectos: de um lado, a tese dusseliana de 

que aproximadamente 75% dos seres humanos – precisamente aquelas massas não pertencentes 

                                                           
255 Ibid., p. 155. 
256 Ibid., p. 155-163. 
257 Em sua explicação: “Em todo ‘ ato de trabalho’ (econômico, não só tecnológico) se pressupõe a priori já sempre 

transcendentalmente uma ‘comunidade de produtores’, para reproduzir a vida humana, que igual e radicalmente 

pressupõe uma ética, da mesma maneira que, em todo ‘ato de fala’, se pressupõe analogicamente uma ‘comunidade 

de comunicação’. Porém, em ambas as comunidades (que na realidade são dois aspectos da ‘comunidade humana’ 

em geral), enquanto reais (não enquanto ideais), sempre há igualmente ‘excluídos’, os Outros (mas de maneiras 

distintas: uns como falantes, outros como produtores). Esses ‘Outros’, porém, não são os outros ‘que a razão’, mas 

sim são Outros que têm suas ‘razões’ para ‘propor’, ‘interpelar’ contra a exclusão e em favor de sua inclusão na 

comunidade em justiça” (tradução nossa). Ibid., p. 169. 
258 Segundo Dussel, o que interpela desde fora da comunidade de produtores real (o pobre), põe como conteúdo, 

referente ou significado do seu ato de fala sua corporalidade sofrente, isto é, aquilo que estava implícito ou suposto 

na interpelação lançada frente àquele que não havia assumido a sua re-sponsabilidade frente ao Outro (Tenho fome, 

por isso, exijo justiça!). Ibid., p. 168. 
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às elites do chamado “Terceiro Mundo” –, encontram-se praticamente excluídas da comunidade 

real de comunicação, constituindo, nessa medida, a “exterioridade do Outro” (Lévinas); e por 

outro lado, a afirmação de Dussel de que sua leitura de O capital de Marx foi feita com cuidado 

insuficiente, pelo que não estaria condições de entender o significado de suas teorias em relação 

a uma possível libertação do “Terceiro Mundo”259. No que diz respeito ao primeiro ponto, Apel 

entende-o como correto e como um tema central da – ainda pendente – aplicação global da ética 

do discurso, paralelamente ao da crise ecológica. Contudo, para ele, o problema da interpelação 

dos excluídos do discurso levantado por Dussel não sugere a necessidade de revisão do enfoque 

pragmático-transcendental da ética do discurso, por se tratar de um problema característico da 

parte B do seu modelo teórico, que é o âmbito próprio das aplicações concretas. Em relação ao 

segundo ponto, Apel, embora admita inicialmente que o argumento dusseliano seja importante 

para colocar em pauta a perspectiva eurocêntrica da discussão, dedica-se a demonstrar que os 

pressupostos do sistema de pensamento marxista sobre os quais repousam a chamada supressão 

da utopia pela ciência devem ser abandonados ou completamente transformados260. 

Dussel, em Do cético ao cínico, adota a mesma lógica argumentativa de Apel: assim 

como este defende que a ética da libertação constitui um momento da ética do discurso – como 

visto, da sua parte B –, Dussel reage sustentando a perspectiva inversa, isto é, procura integrar, 

em seu sistema, a perspectiva apeliana da fundamentação última a fim de que a ética do discurso 

passe a ser um momento da arquitetônica da filosofia da libertação. Nesse horizonte, o filósofo 

argentino argumenta que a ética do discurso tenta uma fundamentação última ante um oponente 

secundário, o cético, a quem pode provar que ele tem que pressupor e utilizar, necessariamente, 

as condições normativas do discurso em sua argumentação e que não pode negar isso sem cair 

numa contradição performativa; a filosofia da libertação, em vez disso, enfrenta outro oponente 

                                                           
259 APEL, Karl-Otto. La “ética del discurso” ante el desafío de la “filosofía de la liberación”. Un intento de 

respuesta a Enrique Dussel. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. 

Madrid: Trotta, 2004. Cap. VI, p. 183-215. p. 185. Texto também publicado em: DUSSEL, Enrique. Apel, Ricouer 

y Rorty y la filosofía de la liberación: con respuestas de Karl-Otto Apel y Paul Ricouer. Guadalara, México: 

Universidad de Guadalajara, 1993. Cap. V, p. 97-134. 
260 Tal tese de Apel refere-se a três elementos fundamentais do pensamento marxista: a) a teoria da “alienação” ou 

da “coisificação” enquanto referida ao conceito positivo básico do “trabalho vivo”, e não, em princípio, à relação 

de reciprocidade da interação que, no mundo vital, resulta complementar do trabalho; b) a teoria do valor do 

trabalho e da mais-valia, já que se baseia, em última instância, na teoria da alienação referida ao trabalho e na ideia 

utópica de uma supressão da alienação; e c) a teoria histórico-determinista da predição incondicionada de uma 

substituição do capitalismo por um socialismo comunista que tornaria realidade a “utopia do reino da liberdade”. 

Cf. Ibid., p. 202-215. Na maior parte do texto, Apel dedica-se a refutar a teoria marxista a partir de outras teorias 

que já o refuraram e a partir do peso da evidência histórica, por identificar o fracasso econômico dos regimes dos 

países do leste europeu com o fracasso do marxismo e por conta dos êxitos da social-democracia e do movimento 

sindical na reestruturação do Estado social das democracias ocidentais. Cf. Ibid., p. 190.  
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– o principal, de acordo com Dussel –, o cínico, que funda a moral do sistema vigente sobre a 

força irracional do Poder e que administra a Totalidade com a razão estratégica261. 

No terceiro seminário, Fornet-Betancourt percebe, com muitos dos participantes, a 

necessidade de um giro no Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul em virtude da tendência 

defensiva das duas posições protagonistas do debate – isto é, de defenderem sua própria posição 

mediante estratégias para subsumir a outra –, o que gerava um clima de discussão que ameaçava 

cair num escolaticismo e na redução dos demais participantes a defensores ou comentadores de 

uma dessas correntes filosóficas. Apesar dessas desvantagens, a experiência do debate até então 

– no sentido de concentrá-lo em duas posições filosóficas altamente elaboradas – também tinha, 

sem dúvidas, as suas vantagens, pois permitia uma confrontação teórica precisa e profunda. Por 

isso, decidiu-se fazer um primeiro balanço do programa e preparar o giro que se fazia urgente262. 

Foi essa a tarefa assumida pelo IV Seminário Internacional do Programa de Diálogo 

Filosófico Norte-Sul, o qual ocorreu de 27 de setembro a 1º de outubro de 1993 na Universidade 

do Vale do Rio Sinos (UNISINOS), em São Leopoldo (Brasil)263, havendo sido convocado sob 

o título A ética do discurso e a filosofia latino-americana da libertação: para um balanço do 

diálogo. Daí foram convidados ao evento filósofos representantes de outras posições, tais como: 

Christoph Türcke e Hans Jörg Sandklühler, pela parte alemã, e Pablo Guadarrama Gonzales e 

Arturo Andrés Roig, pela parte latino-americana. Apel participa com a conferência A ética do 

discurso ante o desafio da filosofia latino-americana da libertação [II], e Dussel, com Ética 

da libertação (Para o “ponto de partida” como exercício da “razão ética originária”). 

                                                           
261 Cf. DUSSEL, Enrique. Del escéptico al cínico (Del oponente de la ética del discurso al de la filosofía de la 

liberación). In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 

2004. Cap. V, p. 171-181. p. 176-177. Publicado também em: DUSSEL, Enrique. Apel, Ricouer y Rorty y la 

filosofía de la liberación: con respuestas de Karl-Otto Apel y Paul Ricouer. Guadalara, México: Universidad de 

Guadalajara, 1993. Cap. IV, p. 84-95.  
262 FORNET-BETANCOURT, Raúl. El programa de diálogo norte-sur. Historia de un proceso y balance 

provisional. In: ______; SENET, Juan Antonio (Ed.). Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos norte-

sur. Sevilla: MAD, 2004. Cap. XIII, p. 185-194. p. 188. 
263 Um pouco antes, em agosto de 1993, os dois filósofos em estudo encontram-se no XIX Congresso Mundial de 

Filosofia em Moscou (Rússia). Nessa oportunidade, Apel participa com o mesmo texto do IV Seminário; e Dussel 

com a conferência Reposta inicial a Karl-Otto Apel e Paul Ricouert (Sobre o “sistema-mundo” e a “econômica” 

a partir da “razão ética” como origem do processo de libertação), onde responde às críticas apelianas formuladas 

em Mainz, argumentando que a posição de Apel ante a obra de Marx reporta-se a um “marxismo padrão” também 

sempre criticado pelo filósofo argentino. Portanto, num primeiro momento, Dussel procura distinguir o marxismo 

padrão da sua própria interpretação de Marx, para, num segundo momento, questionar a crítica de Apel à teoria do 

valor a partir das razões expostas na obra O capital. Na palestra, Dussel tematiza novamente a possibilidade de se 

elaborar uma “econômica” a partir das categorias de Marx, bem como a ideia de uma “razão ética” originária como 

a “re-sponsabilidade” pelo Outro a priori já pressuposta em todo discurso argumentativo. Cf. DUSSEL, Enrique. 

Respuesta inicial a Karl-Otto Apel y Paul Ricouer (Sobre el “sistema-mundo” e a “económica” desde la “razón 

ética” como origen do proceso de liberación). In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética 

de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. VII, p. 217-247. Esse texto está igualmente publicado em: DUSSEL, 

Enrique. Apel, Ricouer y Rorty y la filosofía de la liberación: con respuestas de Karl-Otto Apel y Paul Ricouer. 

Guadalara, México: Universidad de Guadalajara, 1993. Cap. III, p. 73-107. 
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Apel posiciona-se, de início, a favor de uma complementaridade mútua entre a ética 

da libertação e a ética do discurso, considerando a concepção de Hans Schelkshorn264 como a 

mais plausível, segundo o qual as diferenças metodológicas entre as duas éticas – que decorrem 

dos seus diferentes contextos e pontos de partida – podem corrigir mutuamente suas vantagens 

e debilidades265. Não obstante, em seguida, Apel dá continuidade ao debate e passa a responder 

as críticas proferidas por Dussel nos encontros anteriores. Assim, argumenta que a filosofia da 

libertação, conquanto tenha a vantagem de recordar constantemente a evidência da interpelação 

justa dos pobres, não pode derivar da indubitável evidência do seu ponto de partida empírico e 

ético um primado da evidência concreta e da validade intersubjetiva para a elaborar a sua teoria 

e leva-la à prática, sob o risco do dogmatismo e da falibilidade266. Apel diz, ainda, que concorda 

com a crítica da ideologia, mas discorda do historicismo de Marx e do seu abandono da questão 

transcendental-filosófica das condições de possibilidade de validade intersubjetiva267. Em 

seguida, avalia como problemática a combinação dusseliana de uma ontologia de Hegel-Marx-

Heidegger das “totalidades” do ser condicionado historicamente com a reivindicação ética 

incondicional levinasiana268. Por último, procura mostrar que a exigência básica de respeitar 

incondicionalmente a interpelação do outro é igualmente válida para a ética do discurso269, bem 

como que o “cínico” construído por Dussel não é um “verdadeiro” interlocutor com o qual se 

pode discutir – ao contrário do cético, que é, inclusive, um interlocutor necessário –, embora 

sobre ele se possa e se deva discutir270. 

Na sua palestra, Dussel sustenta a tese de que há um tipo de racionalidade anterior 

e já sempre pressuposta a priori pela racionalidade discursiva, a qual denomina de “razão ética 

originária”. Esta, enquanto anterioridade, abre o espaço-possibilidade da argumentação a partir 

da capacidade “originante” de estabelecer o encontro com o Outro-afetado-excluído, tornando 

                                                           
264 Cf. SCHELKSHORN, Hans. Discurso y liberación. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del 

discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. p. 11-28. Texto também publicado em: DUSSEL, Enrique 

(Comp.). Debate en torno a la ética del discurso de Apel: diálogo filosófico Norte-Sur desde América Latina. 

México, D.F.: Siglo XXI, 1994. p. 11-34. 
265 APEL, Karl-Otto. La ética del discurso ante el desafío de la filosofía latinoamericana de la liberación. In: APEL, 

Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. VIII, p. 

249-267. p. 251. Texto também publicado em Português: APEL, Karl-Otto. A ética do discurso em face do desafio 

da filosofia da libertação latino-americana. In: SIDEKUM, Antonio (Org.). Ética do discurso e filosofia da 

libertação: modelos complementares. São Leopoldo: UNISINOS, 1994. p. 19-41. 
266 Ibid., p. 252. 
267 Ibid., p. 256.  
268 Ibid., p. 257. 
269 Ibid., p. 258. 
270 Ibid., p. 263-264. 
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possível a responsabilidade por subverter as estruturas que o dominam e que o impedem de ser 

participante no discurso271.  

Não é difícil vislumbrar que os debates desse IV seminário confirmaram a tendência 

defensiva dos protagonistas, o que levou a uma reorientação do Programa de Diálogo Filosófico 

no sentido de se abrir a outras posições filosóficas e a posições provenientes de outros campos 

do saber272. Por outro lado, o ano de 1993 representou um marco importante para o debate entre 

a ética do discurso e a ética da libertação, visto que é a partir desse momento que Dussel começa 

a perfilhar uma proposta própria para a fundamentação da ética, como observa María Aránzazu 

Hernández Piñero273. Nessa perspectiva, em resposta ao texto apeliano A ética do discurso ante 

o desafio da filosofia latino-americana da libertação, exposto no IV seminário, Dussel escreve 

A ética da libertação ante a ética do discurso, onde perfilha que existem dois níveis de validade 

da ética: a) o da comunidade dos filósofos ou científicos, em que se encontra o cético; e b) o da 

comunidade cotidiana histórico-política no qual se exerce o poder, a injustiça, e como seu efeito 

se produz a fome, a morte, a humilhação dos dominados e miseráveis excluídos. Dessa maneira, 

há igualmente dois níveis de fundamentação da ética: a autofundamentação última da ética e a 

fundamentação da validade ética da práxis de libertação dos excluídos. Conforme ele, aliás, a 

autofundamentação deve colocar-se como um momento segundo que assegura racionalmente o 

momento primeiro da fundamentação da validade da práxis de libertação274. É nesse momento 

que Dussel começa a esboçar a possibilidade do princípio material da ética, que vai substituir a 

hipótese de uma econômica transcendental – deixada definitivamente de lado daí em diante – e 

se articular ao princípio formal do discurso, embora se fundamentando independentemente275. 

O V Seminário Internacional do Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul foi 

celebrado dos dias 2 a 6 de abril de 1995 em Eichstätt (Alemanha), tendo como eixo temático: 

Armut, Ethik, Befreiung. Interpretations- und Handlungsmodelle in der Nord-Süd-Perspektive 

                                                           
271 DUSSEL, Enrique. Ética de la liberación (Hacia el “punto de partida” como ejercicio de la “razón ética 

originaria”). In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 

2004. Cap. IX, p. 269-289. p. 283-284. 
272 Nesse sentido, o coordenador do programa, por ocasião do encerramento do IV seminário, propõe a substituição 

da estratégia argumentativa dos dois protagonistas (“fundar-defender-conservar”) por um processo dialético de 

argumentação que teria como fio condutor outros três momentos: “fundar-fundamentar-transformar”. FORNET-

BETANCOURT, Raúl. Em lugar de uma conclusão: da necessidade de um novo giro no programa de diálogo. In: 

SIDEKUM, Antonio (Org.). Ética do discurso e filosofia da libertação: modelos complementares. São Leopoldo: 

UNISINOS, 1994. p. 261-264. p. 262.  
273 HERNÁNDEZ PIÑERO, María Aránzazu. Introducción: El debate entre ética del discurso y ética de la 

liberación. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 

2004. p. 29-44. p. 34. 
274 DUSSEL, Enrique. La ética de la liberación ante la ética del discurso. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. 

Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. X, p. 291-307. p. 305. 
275 Cf. tópico 2.2 do capítulo III deste trabalho.  
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(Pobreza, ética e libertação: modelos de interpretação e de ação na perspectiva Norte-Sul). Foi 

nesse evento que se buscou concretizar o mencionado giro, de modo a se resgatar a ideia original 

do projeto, isto é, “ser um lugar de intercambio onde as teorias comparecem ante o tribunal dos 

problemas que nos afetam, se reajustam mutuamente e tentam articular uma proposta comum 

de transformação das nossas realidades”276 (tradução nossa). Daí por que esse V seminário foi 

marcado pela contribuição não só de novas posições filosóficas – como a de Étienne Balibar –

, como também e, sobretudo, pelo cunho interdisciplinar que se lhe imprimiu com a participação 

de sociólogos, cientistas políticos, trabalhadores sociais e políticos convidados, dentre os quais 

cabe destacar o nome de Tarso Genro. Apel participa com o texto Pode-se considerar o desafio 

da ética da libertação como um desafio da parte B da ética do discurso?, e Dussel, com Para 

uma arquitetônica da ética da libertação. 

Apel investiga o que a ética do discurso aprendeu no que diz respeito à arquitetônica 

da diferenciação da parte A e da parte B sob os pontos de vista do desafio da ética da libertação, 

assim como a questão de se é possível um consenso entre ambos os modelos. Nesse sentido, ele 

sustenta que, embora os argumentos da ética da libertação acerca da necessidade de subsumir a 

pragmática transcendental a uma econômica e da refutação do cínico tenham contribuído para 

a reelaboração da mencionada arquitetônica, eles não conseguem ultrapassar os limites da parte 

B da ética do discurso. Além disso, Apel entende que o problema metodológico entre a ética do 

discurso quanto à fundamentação da ética torna inoperante a tese da complementaridade, a qual 

é rechaçada por Dussel em A ética da libertação ante a ética do discurso, onde ele equipara “a 

fundamentação em sentido estrito à ‘revelação’ de pretensões do ‘Outro’ transcendente à razão 

ao longo do evento do ‘encontro’ com o Outro”277 (tradução nossa). Ao final, Apel argumenta 

que não pode haver uma “econômica” transcendental, na medida em que a econômica não pode 

dar conta da pergunta pelas condições da validade intersubjetiva dela própria enquanto teoria. 

Para ele, tal pergunta (pela fundamentação) só pode ser respondida suficientemente recorrendo-

se à conformidade da razão consigo mesma (Kant) demonstrável no discurso autorreflexivo, na 

perspectiva da pragmática transcendental278.  

                                                           
276 FORNET-BETANCOURT, Raúl. El programa de diálogo norte-sur. Historia de un proceso y balance 

provisional. In: ______; SENET, Juan Antonio (Ed.). Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos norte-

sur. Sevilla: MAD, 2004. Cap. XIII, p. 185-194. p. 190. 
277 APEL, Karl-Otto. ¿Puede considerarse el desafío de la ética de la liberación como un desafío a la parte B de la 

ética del discurso? In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: 

Trotta, 2004. Cap. XI, p. 309-337. p. 328. Apel atribui tal posição de Dussel à influência heideggeriana sobre todos 

os pensadores que partem da compreensão do ser de uma maneira historicamente condicionada. Ibid., p. 331. 
278 Ibid., p. 327. 
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No texto Para uma arquitetônica da ética da libertação, Dussel apresenta o que se 

pode considerar como a sua posição definitiva ou mais acabada: uma ética de princípios – mas 

não exclusivamente279 –, crítica de Kant, mas com uma arquitetônica construída na sua tradição, 

confessadamente a partir do alento do debate com Apel. Nesse passo, Dussel fundamenta a sua 

ética da libertação a partir de seis princípios: o material, o formal universal e o da factibilidade; 

e os seus correspondentes críticos a partir dos efeitos negativos, quais sejam, o crítico-material, 

o crítico-formal e o princípio-libertação280.  

O VI Seminário Internacional do Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul 

aconteceu em Aachen (Alemanha) de 3 a 6 de novembro de 1996, com o seguinte tema: Armut 

im Spannungsfeld zwichen Globalisierung und dem Recht auf eigene Kultur (A pobreza no 

horizonte da globalização e do direito a uma cultura própria). De acordo com o coordenador do 

Programa, com essa escolha temática se manifestava a decisão de continuar o aprofundamento 

no problema da pobreza como um dos desafios mais graves hoje numa perspectiva Norte-Sul 

do mundo e de complementar o debate anterior, mas levando-se especialmente em consideração 

as consequências de exclusão social da globalização de políticas neoliberais e a reflexão sobre 

a “pobreza” digna como medida de modelos de vida humana realmente universalizáveis281. De 

outro lado, com o desígnio de se potencializar o intercâmbio interdisciplinar, a discussão passou 

dividir-se em três seções: 1) análise crítico-social da pobreza em diferentes contextos regionais 

e/ou culturais; 2) apresentação das alternativas éticas propostas pelos distintos modelos em 

debate; e 3) reação da política, do trabalho social e de outras instituições sociais ante o desafio 

da pobreza282. Apel participa com o texto O problema da justiça numa sociedade multicultural, 

e Dussel, com Ética material, formal e crítica. 

Apel busca mostrar até que ponto a ética do discurso, enquanto disciplina filosófica 

da razão prática, é capaz de contribuir para uma fundamentação da justiça válida universalmente 

no contexto da diversidade de culturas. Nesse sentido, defende a tese básica da fundamentação 

                                                           
279 Segundo Dussel, embora se concentre preponderantemente em critérios e princípios, a ética da libertação é 

“uma ética não predicamental, que parte da vida cotidiana, dos modelos videntes, a partir de seus efetios negativos 

não intencionais (as vítimas) de todo tipo de estrutura auto-organizada, autorreguladas; que desenvolve um 

discurso ético material (de conteúdos), formal (intersubjetivo e válido), que leva em conta a factibilidade empírica, 

e sempre a partir das vítimas a todos os níveis intersubjetivos possíveis”. DUSSEL, Enrique. Ética da libertação 

na idade da globalização e da exclusão. Tradução de Ephraim Ferreira Alves, Jaime A. Clasen e Lúcia M.E. 

Orth. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 13-14. 
280 Cf. tópicos 3.2 e 3.3 do capítulo III deste trabalho, bem como: DUSSEL, Enrique. Hacia una arquitectónica de 

la ética de la liberación. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. 

Madrid: Trotta, 2004. Cap. XII, p. 339-366. 
281 FORNET-BETANCOURT, Raúl. El programa de diálogo norte-sur. Historia de un proceso y balance 

provisional. In: ______; SENET, Juan Antonio (Ed.). Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos norte-

sur. Sevilla: MAD, 2004. Cap. XIII, p. 185-194. p. 191. 
282 Ibid., p. 191. 
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pragmático-transcendental da sua ética do discurso – segundo a qual toda pessoa que argumenta 

sobre qualquer tema reconhece, inevitavelmente o princípio da justiça, que não pode ser negado, 

sob pena de se cair numa contradição performativa –, de maneira a superar as dificuldades dos 

liberais e dos comunitaristas acerca do problema da justiça intercultural, os quais acabam caindo 

num dogmatismo condicionado pela tradição ou num relativismo cultural ou axiológico283. Por 

sua vez, Dussel, em Ética material, formal e crítica, Dussel opõe-se à interpretação de Apel e 

Habermas quanto à impossibilidade de um critério material para a ética, de maneira a defender 

a reprodução e o desenvolvimento da vida humana como conteúdo primordial e como condição 

de possibilidade da ética. A partir disso, ele desenvolve os princípios da sua ética da libertação 

renovada284. 

O VII Seminário Internacional do Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul foi 

realizado na Universidad Centroamericana em San Salvador, El Salvador, dos dias 26 a 30 de 

julho de 1998, sob o título Menschenrechte im Streit zwischen Kulturpluralismus und 

Universalität (Os direitos humanos na disputa entre pluralismo cultural e universalidade). Nele 

também se seguiu a estrutura do seminário anterior, organizando-se o debate em três seções: 1) 

Diagnósticos de nosso tempo à luz das exigências dos direitos humanos; 2) Filosofia e direitos 

humanos; e 3) Os direitos humanos como desafio à política, à teologia e às instituições. Segundo 

Fornet-Betancourt, nesses três níveis do debate, entretanto, predominou o interesse pela questão 

da tensão entre a pretensão de universalidade dos direitos humanos em sua concepção vigente 

e as reivindicações que se articulavam nesse âmbito a partir da pluralidade de culturas, fato que 

explica a decisão tomada, no plenário do encerramento, de continuar o debate do tema, em vista 

das questões deixadas em aberto e dos aspectos por aprofundar. Assim, chegou-se ao acordo de 

continuar o debate sobre os direitos humanos, mas com enfoque na questão das diversas formas 

culturais que se apresentam como possíveis fontes de sua fundamentação e de sua realização285. 

Apel não pôde participar do VII seminário, no entanto, Dussel apresentou a palestra Direitos 

humanos e ética da libertação (Pretensão política de justiça e a luta pelo reconhecimento de 

novos direitos), que representa, em parte, uma resposta à participação de Apel no VI Seminário, 

realizado em Aachen (Alemanha) em novembro de 1996. 

                                                           
283 APEL, Karl-Otto. El problema da la justicia en una sociedad multicultural. In: FORNET-BETANCOURT, 

Raúl; SENET, Juan Antonio (Ed.). Filosofía para la convivencia: caminos de diálogos norte-sur. Sevilla: MAD, 

2004. Cap. XIV, p. 195-215. 
284 DUSSEL, Enrique. Ética material, formal y crítica. Utopía y práxis latinoamericana: revista internacional de 

filosofía iberoamericana y teoría social, Maracaibo (Venezuela), a. 3, n. 4, p. 7-32, 1998. 
285 FORNET-BETANCOURT, Raúl, op. cit., p. 192. 
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Dussel desenvolve a tese de que os direitos humanos não podem ser contabilizados 

a priori, como pretendia o direito natural, pois, pela sua natureza, eles são históricos, quer dizer, 

estruturam-se historicamente como direitos vigentes e são questionados a partir da consciência 

ético-política dos “novos” movimentos sociais que lutam pelo reconhecimento da sua dignidade 

negada. Para ele, nunca podem ser descobertas listas de todos os direitos humanos no transcurso 

da história, mas somente aqueles que historicamente foram sendo descobertos, reconhecidos e 

institucionalizados como direitos vigentes nos sistemas de direito históricos e que foram postos 

sucessivamente em questão a partir de “novos” direitos de cujos conteúdos tomam consciência, 

aqueles “sem direitos”286. Os movimentos dos “sem-direitos-ainda” (com relação ao “direito 

vigente”), consoante Dussel, começa com uma luta pela reconhecimento e inclusão de “novos” 

direitos” na “lista” histórica dos direitos já aceitos, institucionalizados e vigentes. Desse modo,  

 

a dialética não se estabelece [...] entre: ‘direito natural a priori versus direito positivo 

a posteriori, sendo o direito natural a instância crítica a priori do direito positivo, 

reformável e mutável, mas sim entre: ‘direito vigente a priori versus direito a 

posteriori, sendo o novo direito a instância crítica a posteriori (isto é: histórica) e o 

direito vigente o momento positivo, reformável e mutável287 (tradução nossa). 

 

O VIII Seminário Internacional do Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul foi 

realizado de 4 a 7 de outubro de 2000 em Bremen (Alemanha), com o título Begründungen und 

Wirkungen von Menschenrechten im Kontext der Globalisierung (Fundamentações e práticas 

dos direitos humanos no contexto da globalização). O programa desse seminário segue a mesma 

organização dos dois últimos seminários, dividindo-se nas seguintes seções: 1) os contextos da 

globalização e sua incidência no debate sobre os direitos humanos à luz da diversidade cultural; 

2) filosofia e/ou filosofias dos direitos humanos em perspectiva Norte-Sul; 3) práticas de defesa 

dos direitos humanos288. Apel novamente não se fez presente no evento, e Dussel participa com 

a palestra A transformação do sistema do direito289.  

                                                           
286 Para Dussel, os “sem direitos” são as vítimas de um “sistema de direito vigente”, vale dizer, aqueles que ainda 

não têm direitos institucionalizados, reconhecidos e vigentes: “Trata-se, então, da dialética de uma comunidade 

política com ‘estado de direito’ ante muitos grupos emergentes sem-direitos, vítimas do sistema econômico, 

cultural, militar etc. vigentes” (tradução nossa). DUSSEL, Enrique. Derechos humanos y ética de la liberación 

(pretensión política de justicia y la lucha por el reconocimiento de los nuevos derechos) In: ______. Hacia una 

filosofía política crítica. Bilbao: Desclée, 2001. Cap. VII, p. 145-157. p. 152. p. 151. 
287 Ibid., p. 152. 
288 Convém destacar que esse VIII seminário significou um novo giro no Programa de Diálogo Filosófico Norte-

Sul. Com o êxito da interdisciplinaridade praticada de fato nos últimos três encontros, os coordenadores decidiram 

renunciar ao adjetivo “filosófico” em suas convocatórias, passando a se denominar, desde então, apenas “Programa 

de Diálogo Norte-Sul”. FORNET-BETANCOURT, Raúl, op. cit., p. 193. 
289 DUSSEL, Enrique. La transformación del sistema del derecho. In: ______. Hacia una filosofía política crítica. 

Bilbao: Desclée, 2001. Cap. VIII, p. 159-169. Dussel explicita a Segunda Parte da sua filosofia do político, que 

trata não mais da problemática da construção do sistema político vigente (Primeira Parte) nem da sua factibilidade 

estratégica (Terceira Parte), mas sim da transformação política da ordem vigente e já em crise. Dussel entende que 
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O IX Seminário Internacional do Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul marca, 

pode-se dizer, o “último” encontro entre a ética do discurso e a ética da libertação, tendo sido 

celebrado na Cidade do México de 12 a 15 de março de 2002, com o tema Theorie und Praxis 

der Demokratie in den Kulturen (Teoria e prática da democracia nas culturas). Apel participa 

com É adequada, para a justiça global, a concepção política do “consenso sobreposto”?, e 

Dussel, com Estado de guerra permanente e razão crítica. 

 Nesse texto, Apel aprofunda os argumentos lançados no VI seminário (O problema 

da justiça numa sociedade multicultural), a fim de mostrar que a concepção pragmático-política 

de um acordo democrático, como proposto por Ralws, não tem condições de substituir qualquer 

fundamento filosófico universalista de justiça global e intercultural290. Por sua vez, Dussel aduz 

que a razão discursiva não pode opor-se à razão estratégica do cínico, a qual se funda no Poder 

para proferir um “pseudoargumento tautológico” (o “argumento de Locke”291), porque o cínico 

não “entra” na discussão. Em contrapartida, a filosofia da libertação sabe enfrentar estratégica 

e teoricamente a situação: em primeiro lugar, mostra a tautologia que imuniza o pretendido 

argumento autorreferente; em segundo lugar, enfrenta o Poder hegemônico a partir do contra-

poder antihegemônico dos novos movimentos sociais292; em terceiro lugar, sua fundamentação 

não se dirige a uma mera “afirmação da razão em geral”, mas a um “dar argumentos racionais” 

às comunidades de libertação dos novos movimentos sociais, para legitimar a razão crítica293. 

                                                           
a transformação (Veränderung) política pode ser emancipatória (ou libertadora), uma vez que, em última instância, 

é luta pela instauração de uma nova ordem, situando-a em três níveis: a) o universal e abstrato dos princípios; b) 

o particular das mediações institucionais; c) e o da ação concreta transformativa dos sistemas históricos de direitos 

como luta pelo reconhecimento e institucionalização de novos direitos.  
290 APEL, Karl-Otto. ¿Es adecuada, para la justicia global, la concepción política del “consenso sobreposto”? In: 

FORNET-BETANCOURT, Raúl; SENET, Juan Antonio (Ed.). Filosofía para la convivencia: caminos de 

diálogos norte-sur. Sevilla: MAD, 2004. Cap. I, p. 17-29. 
291 Dussel interpreta que a argumentação de Locke em Two Treatises on Civil Government (1690) permite justificar 

a escravidão como instituição, resumindo-a da seguinte forma: 1. No estado de natureza todos são iguais e livres. 

2. Se alguém deixa de cumprir a lei natural, transforma-se num “fora da lei”, no “inimigo” que pode ser morto 

como as feras selvagens, por ser perigoso para a comunidade (não se lhe atribui igualdade e liberdade). Atua-se, 

então, no horizonte do estado da guerra. 3. O juiz com autoridade só existe no estado civil ou político. Na relação 

entre os Estados, e, mais, com relação ao mundo colonial objeto de conquista, não há autoridade suprema (porque 

não há um Estado mundial). Nos encontramos igualmente num estado de guerra. 4. Quando um Estado qualquer 

julga que outro o tenha agredido ou o tenha tratado com injustiça, ou simplesmente o odeia, julga tal Estado ou 

nação como o agressor e, por isso, define-o como o inimigo fora da lei e do direito, contra o qual se pode declarar 

uma guerra justa. Só Deus pode julgar a falsidade desse juízo prático. 5. O vencedor (evidentemente, o mais forte, 

o melhor armado) pode, então, escravizar o vencido, constitui-lo como escravo ou como colônia conquistada, 

porque, estando fora da lei e do direito, tem-se sobre ele poder despótico, como poder justo e legítimo. Ademais, 

os bens dos vencidos ressarcem as perdas da guerra justa. DUSSEL, Enrique. Estado de guerra permanente y razón 

crítica. In: FORNET-BETANCOURT, Raúl; SENET, Juan Antonio (Ed.). Filosofía para la convivencia: caminos 

de diálogos norte-sur. Sevilla: MAD, 2004. Cap. V, p. 77-92. p. 86. 
292 Dussel faz referência aos seguintes: feminismo, antirracismo, afirmação das culturas negadas pelo colonialismo, 

libertação das nações periféricas pós-coloniais, das classes dominadas, das etnias excluídas, da terceira idade, das 

crianças, das gerações futuras através do problema ecológico etc. Ibid., p. 86. 
293 Ibid., p. 86. 
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A partir do exposto até aqui, pode-se compreender a estruturação temática do debate 

entre a ética da libertação e a ética do discurso no Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul, 

assim como o itinerário argumentativo de Apel e de Dussel nessa discussão. A seguir, expõem-

se mais detidamente as principais críticas que tais autores dirigiram um ao outro, de modo a se 

evidenciar os limites de cada modelo e de uma possível correção mútua entre eles no que tange 

à questão da fundamentação da ética – e, mais especificamente, dos direitos humanos. 

 

4.2 Críticas à ética do discurso a partir da ética da libertação 

   

Para Dussel, a maior dificuldade da ética do discurso reside no momento prévio à 

fundamentação transcendental intersubjetivamente válida e, em maior medida, nos problemas 

prévios à aplicação no momento histórico-empírico da parte B, uma vez que, antes de poder 

empreender o processo reflexivo no nível pragmático-transcendental da parte A e também antes 

de poder aplicar os princípios éticos no nível empírico-histórico da parte B da fundamentação, 

o sujeito reflexivo deve pressupor a priori o reconhecimento do Outro enquanto pessoa294.  

Dessa maneira, Dussel crítica o formalismo da razão discursiva apeliana, sobretudo 

quanto à sua aplicação, porque a razão dos participantes afetados, empírica e inevitavelmente, 

está sempre em assimetria295. Com efeito, o Outro não se acha na comunidade de comunicação 

real, onde se reconhecem os participantes como iguais. A autêntica experiência ética, portanto, 

é o reconhecer alguém na assimetria como pessoa, igual, e como Outro; tal experiência descobre 

o Outro como dominado ou excluído desde o seu prévio conhecimento como pessoa. A norma 

ética básica, segundo Dussel, desenvolve-se a partir do a priori do reconhecimento do Outro, o 

qual é pré-científico, pré-reflexivo e um factum ético absoluto296. 

A partir do reconhecimento do Outro como momento ético por excelência, Dussel 

sustenta uma racionalidade ético-originária anterior a toda a argumentação e, portanto, anterior 

ao processo de transcendentalização e de fundamentação apeliana, visto que, se se argumenta é 

porque o Outro é pessoa, e não o contrário297. Dussel explica, nesse sentido, que a “razão ética” 

                                                           
294 DUSSEL, Enrique. La ética de la liberación ante la ética del discurso. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. 

Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. X, p. 291-307. p. 292. Dussel argumenta, 

nesse sentido, que, sem tal reconhecimento prévio do Outro como pessoa, não é possível argumentar nem produzir 

um produto para intercambiá-lo com o Outro, porque não há nenhum Outro; há somente “coisas”, as quais só são 

passíveis de conhecimento ou de uso desde o poder. Ibid., p. 293. 
295 SALAMANCA, Antonio. Yo soy guardián mundial de mi hermano: hacia la universalización ética de la 

opción por el pobre desde el pensamiento de K.-O. Apel, E. Dussel y X. Zubiri. Frankfurt am Main: IKO – Verlag 

für Interkulturelle Kommunikation, 2003. p. 102-103. p. 107. 
296 DUSSEL, Enrique, op. cit., p. 293; SALAMANCA, Antonio, op. cit., p. 108. 
297 DUSSEL, Enrique. La ética de la liberación ante la ética del discurso. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. 

Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. X, p. 291-307. p. 295. 
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é o momento originário racional anterior a todo outro exercício da razão, pelo qual o Outro nos 

impacta antes de todo arranjo ou compromisso a seu respeito; é a responsabilidade pelo Outro 

a priori, portanto, já sempre pressuposta em todo discurso argumentativo, em todo consenso e 

em toda práxis; é o momento ilocucinário na origem de todo ato de fala e de todo ato de 

trabalho298. 

Ainda acerca do formalismo da razão discursiva, é importante destacar que Dussel 

argumenta que Apel e Habermas possuem uma interpretação abstrata e reducionista do âmbito 

material da ética – vendo-o tão somente como horizonte cultural, hermenêutico ou ontológico 

–, deixando de lado a noção de “vida humana” como condição absoluta de possibilidade. Dussel 

sustenta, nesse sentido, que, a partir da ética da libertação, o conteúdo material da ética não é 

apenas o valor pulsão ou motivação e as necessidades, mas sim aquilo que possibilita um âmbito 

universal de verdade prática para todas as normas de ação, instituições ou sistemas de eticidade, 

qual seja: a produção, a reprodução e o desenvolvimento da vida de cada sujeito humano em 

comunidade, que é o âmbito que determina todo o restante299. Esse conteúdo, como estudado, 

constitui o primeiro critério ou princípio da arquitetônica da ética da libertação. 

Em outra perspectiva, Dussel argumenta que a ética do discurso apeliana contempla 

tão somente o momento positivo da argumentação, esquecendo a questão da exterioridade. Em 

relação à parte A, a comunidade de comunicação ilimitada, como definida por Peirce e adotada 

por Apel – sem coação e sob a igualdade e o respeito entre todos os participantes –, define o 

que se pode chamar momento positivo, mas não torna explícito os momentos negativos, isto é, 

aqueles pressupostos que desde sempre permitem a irrupção do dissenso como ponto de partida 

criador de toda argumentação nova. Isso significa dizer que, ainda no nível transcendental ou 

universal da racionalidade, seria necessário incluir como momento de definição, enquanto razão 

crítica, a exterioridade virtual de cada participante da comunidade como um outro potencial: 

“O Outro, não como ‘o outro’ distinto à razão, mas como ‘razão do outro’, a outra razão que 

‘interpela’ e a partir da qual um princípio ou enunciado falseável pode ser falseado”300 (tradução 

nossa). Por conseguinte, pode-se pensar uma comunidade ideal de comunicação que inclua, 

para além dos pressupostos positivos (não coação, igualdade etc.), o direito de cada participante 

                                                           
298 Cf. DUSSEL, Enrique. Respuesta inicial a Karl-Otto Apel y Paul Ricouer (Sobre el “sistema-mundo” e a 

“económica” desde la “razón ética” como origen do proceso de liberación). In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, 

Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. VII, p. 217-247. p. 244. 
299 DUSSEL, Enrique. Ética material, formal y crítica. Utopía y práxis latinoamericana: revista internacional de 

filosofía iberoamericana y teoría social, Maracaibo (Venezuela), a. 3, n. 4, p. 7-32, 1998. 
300 DUSSEL, Enrique. La razón del Otro. La “interpelación” como acto de habla. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, 

Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. IV, p. 140-170. p. 156. 
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se situar sempre virtualmente em certa exterioridade (como Outro) da mesma comunidade, isto 

é, negativamente301. 

Quanto à parte B, Dussel diz que o momento negativo da exterioridade se manifesta 

na exclusão do Outro da respectiva comunidade de comunicação real (do “mundo da vida”), a 

qual, por ser hegemônica, pode exercer uma função similar à dos sistemas “colonizadores”. Em 

seguida, aponta uma série de níveis de exclusão e de dominação na comunidade real: o racismo; 

o machismo; a dominação do trabalhador assalariado (que precisa vender seu trabalho vivo por 

dinheiro ao proprietário do capital); as futuras gerações com relação aos bens que estão sendo 

destruídos no presente; o eurocentrismo cultural (que inclui a cultura anglo-americana); e – o 

que julga o problema mais grave do final do século XX – a exclusão da maioria da humanidade 

(75% dela se encontra no Sul), a qual interpela por seus direito à vida e ao desenvolvimento da 

sua própria cultura, economia, política etc.302. Nesse passo, embora Dussel concorde com Apel 

quanto à necessidade de toda interpelação na parte B proceder racionalmente a partir de uma 

norma básica que se pressupõe no discurso argumentativo (processualmente democrático), em 

face da realidade em que vive, presta maior atenção aos aspectos negativos da dominação e às 

exigências de uma luta de libertação em cada um dos níveis mencionados303. 

Frente à ética do discurso apeliana, Dussel sustenta, ademais, que a sua construção 

arquitetônica é feita contra um oponente secundário, o cético, e, por isso, não tem condições de 

atacar os interesses da razão estratégica do oponente principal, o cínico. Segundo o citado autor, 

o cético afirma o Outro e entra na argumentação (pois, se não entrar, deixa de ser cético, porque 

deixa ser argumentante), mas, ao entrar, se contradiz (porque não pode pragmaticamente usar a 

razão radicalmente contra ela mesma). O cínico, por outro lado, nega o Outro desde o início e, 

com isso, nega toda prioridade à razão discursiva; isto é, ele supõe a negação de todo “encontro” 

argumentativo304. Nesse horizonte, Dussel assevera que a ética do discurso e sua pretensão de 

fundamentação última nada pode argumentar ante o cínico,  

 

“porque, sem contradição (nem lógica, nem pragmática), o cínico não entrará jamais 

em argumentação ética alguma. À sua ‘razão estratégica’ somente interessa entrar 

numa argumentação de negociação, de Poder a poder, de força, de eficácia. É uma 

razão poiética (autopoiética). A partir do Poder se estabelece, por meio da razão 

                                                           
301 Dussel reconhece que há diferentes graus de exterioridade, que vão desde a situação absoluta (como a morte ou 

a loucura) até o direito ao dissenso que ainda não encontra razões suficientes para provar a validade do novo 

descoberto. Ibid., p. 156. 
302 Ibid., p. 160-162. 
303 Ibid., p. 155-163. 
304 DUSSEL, Enrique. Del escéptico al cínico (Del oponente de la ética del discurso al de la filosofía de la 

liberación). In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 

2004. Cap. V, p. 171-181. p. 175. 
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estratégica como instrumento, a ‘moral’ do sistema (autorreferente, autopoiético, sem 

sujeito) [...]”305 (tradução nossa).  

 

Por outro lado, a filosofia da libertação consegue enfrentar as artimanhas de uma 

razão estratégica fundada no Poder, na medida em que isso é determinante na sua arquitetônica. 

Para tal, em primeiro lugar, a filosofia da libertação necessita descrever afirmativamente o que 

negará a razão cínica antes de tudo – o Outro (a questão da ‘Proximidade) –; em segundo lugar, 

descreve as categorias necessárias (Totalidade, Mediação e Exterioridade) para poder situar o 

processo de totalização da razão cínica. De acordo com Dussel, essa arquitetônica do discurso 

é radicalmente necessária como o a priori de toda outra reflexão filosófica posterior306. 

 

4.3 Críticas à ética da libertação a partir da ética do discurso 

 

Uma das críticas importantes levantadas por Apel é a de uma tendência ideológica 

da razão ética libertadora de Dussel307, a qual acusa a ética do discurso de eurocentrismo. Apel 

dedica-se a responder essa suspeita de eurocentrismo lembrando que, desde o início, a ética do 

discurso – ao menos no caso da pragmática transcendental – foi concebida numa perspectiva 

universal, como uma macroética referida ao planeta. E mais: ela não se orienta para o problema 

intra-acadêmico da fundamentação última como refutação do cético, mas sim para a questão de 

como superar as consequências globais da ciência e da técnica contemporâneas – por exemplo, 

a crise ecológica – através de uma ética de responsabilidade de validade universal308. Ademais, 

Apel pondera que alguns representantes da filosofia da libertação exageram a tal ponto na crítica 

de eurocentrismo que chegam a ver a tradicional dependência da filosofia latino-americana da 

filosofia europeia como a dimensão ideológica da dependência geral (político-econômica) do 

capitalismo periférico (Sul) com relação ao capitalismo hegemônico do centro (Norte). Se assim 

                                                           
305 Ibid., p. 176. Dussel menciona, ainda, exemplos da razão cínica à qual se opõe a filosofia da libertação: ao 

político maquiavélico que decide iniciar a ocupação do Panamá em 1991 para defender seu controle sobre o canal 

transoceânico; à do empresário transnacional que deixa sem trabalho seus trabalhadores; à do general do exército 

que deve ganhar uma guerra; à do diretor de um serviço de inteligência que deve programar um atentado contra 

um inimigo; à do torturador ante o torturado etc. Ibid., p. 176-177. 
306 Ibid., p. 177. 
307 Cf. SALAMANCA, Antonio. Yo soy guardián mundial de mi hermano: hacia la universalización ética de la 

opción por el pobre desde el pensamiento de K.-O. Apel, E. Dussel y X. Zubiri. Frankfurt am Main: IKO – Verlag 

für Interkulturelle Kommunikation, 2003. p. 102-103. 
308 APEL, Karl-Otto. La ética del discurso ante el desafío de la filosofía latinoamericana de la liberación. In: APEL, 

Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. VIII, p. 

249-267. p. 251. p. 252-253. 
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fosse, a filosofia latino-americana seria não só inautêntica, como co-culpada pelo encobrimento 

da miséria e da alienação dos pobres do Terceiro Mundo309. 

Frente à acusação ideológica de eurocentrismo, Apel acrescenta ainda que se sente 

pertencente à Escola de Frankfurt da teoria crítica, a qual adota a crítica da ideologia inspirada 

em Marx. Nesse sentido, ele explica que, na década de setenta, introduziu o a priori da relação 

dialética entre a comunidade de comunicação real e ideal, dentre outras razões, com o desígnio 

de eliminar, de antemão, toda suspeita de ideologia e de crítica sociocultural. Mais exatamente, 

a introdução do a priori da comunidade de comunicação real, determinada historicamente, quis 

ser o resumo da sua anterior recepção e reconstrução da compreensão tanto hermenêutica como 

crítico-ideológica da dependência de qualquer sujeito de argumentação de sua compreensão de 

mundo determinada pelo ser310. Apesar de estar de acordo com a crítica de ideologia de Marx, 

Apel não concorda com seu historicismo, herdado de Hegel. Isso porque Marx, desde os escritos 

de juventude dos 1840, abandona completamente – por incompreensão, na opinião de Apel – a 

questão transcendental-filosófica das condições de possibilidade da validade intersubjetiva. Tal 

posição de Marx, de um lado, em correspondência à a eticidade substancial de Hegel, relativiza 

a moral como “superestrutura” de cada uma das formações sociais, determinada historicamente 

e concluída como totalidade; e, de outro lado, persiste contraditoriamente na predicabilidade 

incondicional de uma realidade melhor que substituirá presente, escondendo nesse prognóstico 

o compromisso moral para um dever incondicional que não é historicamente relativo311. 

Nesse sentido, para Apel, a filosofia da libertação de Dussel encontra uma analogia 

com a concepção da história de Hegel e de Marx, porque também ele compreende a moral como 

pertencente e relativa a “totalidades” do ser que se realizam historicamente: “Segundo Dussel, 

a isso corresponde a visão existencial-ontológico-hermenêutica de Heidegger da relatividade 

da nossa inteira compreensão do mundo no sentido do ‘ser’ condicionado historicamente, ou 

‘mundos da vida’”312 (tradução nossa). A despeito disso, Apel reconhece que Dussel, de modo 

compreensível – já que, caso contrário, ficaria preso na aporia típica do marxismo de não poder 

justificar o seu compromisso ético, a não ser pela referência à “lei do movimento” da história 

que está cientificamente validade – rechaça o historicismo ético ou futurismo e, em vez disso, 

introduz, com Lévinas, a concepção da “exterioridade do Outro” como origem trans-ontológica, 

extrahistórica, da reivindicação incondicional da ética. Tal reivindicação incondicional permite 

                                                           
309 Ibid., p. 255. 
310 Ibid., p. 256. 
311 Ibid., p. 256. 
312 Ibid., p. 257. 
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a Dussel dissolver as “totalidades” do mundo da vida e sua moral relativa à cultura – totalidades 

social e ontologicamente determinadas – em favor do imperativo categórico: Liberta o pobre! 

Segundo Apel, dessa maneira, Dussel retoma o pensamento semítico e também leva à superfície 

um imperativo categórico escondido pseudocientificamente por Marx em O capital, no entanto, 

formulado explicitamente em sua obra anterior Crítica à filosofia do direito de Hegel, de 1843, 

a saber: “Derrubar todas as condições que fazem do homem um ser humilhado, escravizado, 

abandonado e depreciado”313 (tradução nossa). 

Nesse contexto, Apel chama a atenção para um ecletismo na filosofia da libertação, 

questionando a opção de Dussel por combinar, de um lado, posições ontológicas e historicistas, 

inspiradas em Hegel, Marx ou Heidegger – das “totalidades” do ser condicionado pela história 

–, e, de outro, posições da metafísica transontológica de Lévinas, com a sua reivindicação ética 

incondicional que irrompe desde fora dos “mundos da vida” histórico-relativos por meio da 

interpelação do Outro e, desse modo, pretende “superar o ser pelo que está para além do ser”314 

(tradução nossa). 

Mais adiante, Apel assinala também que, na filosofia da libertação, é possível notar 

uma “sobredramatização” ou uma “razão pessimista” da ideia das “totalidades” do ser, fechadas 

ao exterior, e que apenas podem ser quebradas por ações revolucionárias, pessimismo esse que 

condicionará a vontade e a práxis de libertação ulterior315. Em contraposição a isso, a ética do 

discurso pressupõe, por princípio, que representantes de interesses convergentes (indivíduos ou 

grupos) se comuniquem em discursos não estratégicos e cheguem a um consenso; isto é, apesar 

de todas as dificuldades, são possíveis discursos de entendimento entre pessoas que pertencem 

a diferentes classes, raças e formas de vida socioculturais. Como esclarece Antonio Salamanca, 

ao tratar do tema, Apel assenta o seu otimismo na sua concepção de dinamismo da razão316, o 

que se evidencia pelo problema da hermenêutica transcendental: “É possível perguntar, depois 

de tudo, significativamente, pelas condições de possibilidade do entendimento válido, se não 

partimos, com Hegel, de que podemos pressupor a identidade de uma razão no outro e em nós, 

por princípio – ainda que nunca se possa explicar empiricamente?”317 (tradução nossa). 

Outra crítica importante de Apel manifesta-se após ele reconhecer que a vantagem 

da ética da libertação reside na sua experiência autêntica da miséria e da exclusão dos pobres 

                                                           
313 Ibid., p. 257. 
314 SALAMANCA, Antonio, op. cit., p. 102. 
315 SALAMANCA, Antonio, op. cit., p. 104. 
316 SALAMANCA, Antonio, op. cit., p. 104. 
317 APEL, Karl-Otto. La ética del discurso ante el desafío de la filosofía latinoamericana de la liberación. In: APEL, 

Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. VIII, p. 

249-267. p. 251. p. 252-253. p. 260. 
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deste mundo, quer dizer, “a exclusão de aproximadamente 75% da humanidade de quase todos 

os discursos relevantes que lhe concernem nas áreas da política, da economia e da cultura”318 

(tradução nossa). Conforme Apel, dessa experiência de exterioridade (Lévinas) – semelhante à 

experiência da exclusão do proletariado dos jovens Marx e Engels – resulta uma evidência para 

a tomada de partido necessária e ética que faz parecer supérflua toda e qualquer fundamentação 

das normas éticas, inclusive uma fundamentação última da validade intersubjetiva. Mas isso se 

dá apenas à primeira vista, tendo em vista que, da evidência ética do “grito” dos oprimidos e da 

sua justa interpelação não se pode derivar uma validade intersubjetiva, porquanto essa mesma 

evidência necessita da interpretação ético-política e empírica das ciências sociais para guiar a 

práxis da libertação. Nessa medida, para Apel, é problemática a tomada de partido e a formação 

de teorias que se vinculem à evidência ética. Para tanto, a evidência necessita da fundamentação 

normativa da sua correção, por princípio, e da responsabilidade pelas suas consequências319. De 

outro modo, a filosofia da libertação, na sua elaboração teórica e prática, corre o risco tanto do 

dogmatismo, “inclusive uma possível perversão no sentido de um terrorismo que possa recair 

sobre os pobres de maneira muito sensível”320 (tradução nossa), como da falibilidade, ao ignorar 

a problemática da verificação dos seus princípios. 

Uma última crítica de Apel que merece menção diz respeito ao “cínico” construído 

por Dussel. Com efeito, este último alega que a fraqueza intelectual da ética do discurso começa 

justamente quando se tem que enfrentar realmente o cínico, ou seja, o representante da “vontade 

do Poder”, onde apenas a prática do “contra-poder” pode ajudar. Segundo Apel, essa afirmação 

ignora ou interpreta erroneamente a parte B da ética do discurso já prevista na fundamentação 

última pragmático-transcendental. Nessa perspectiva, ele explica que a parte B está prevista a 

priori “no sentido de estar claro de antemão que a separação estrita, postulada na parte A, entre 

a racionalidade discursiva consensual comunicativa e a racionalidade instrumental-estratégica 

baseia-se numa antecipação contrafactual de relações ideais”321 (tradução nossa), as quais, no 

nível da comunidade de comunicação real podem realizar-se de maneira suficiente, mas nunca 

completamente. Não obstante, no discurso argumentativo, as condições ideias de comunicação 

têm que ser supostas como suficientemente realizadas. Isso significa que somente se deve e se 

pode opor à racionalidade estratégica do cínico no nível não falseável do discurso (parte B), e 

isso segundo um princípio da responsabilidade pelas consequências, que deve orientar-se por 

                                                           
318 Ibid., p. 251. 
319 Ibid., p. 251. Para Apel, isso não só vale para uma fundamentação filosófica última dos princípios do discurso, 

como também para uma constante intervenção através dos discursos dos afetados e das ciências sociais empíricas. 
320 Ibid., p. 252. 
321 Ibid., p. 264. 
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dois critérios: a) o objetivo a longo prazo da realização aproximativa das relações de uma 

comunidade ideal de comunicação; e b) a condição restritiva de não pôr em perigo as conquistas 

prévias da humanidade, como, por exemplo, o Estado democrático de direito e constitucional322. 

Segundo Apel, aliás, isso é válido para todo representante de interesses eticamente responsável, 

inclusive para ambas as partes do conflito de interesses existente entre pobres e ricos e entre os 

poderosos e os que quase não têm poder. Não deixa de reconhecer, contudo, que o representante 

dos pobres e oprimidos têm “a prerrogativa ética e a obrigação de compensar estrategicamente 

as desvantagens estruturais – historicamente determinadas – da própria parte”323 (tradução 

nossa), compensação essa que faz parte do primeiro critério da parte B acima citado. 

Além de argumentar que a parte B da ética do discurso consegue dar conta da figura 

do cínico – que age simplesmente com base na razão estratégica fundada no Poder –, Apel faz 

uma separação analítica – em sua visão, muito nítida – entre os verdadeiros interlocutores com 

os quais se pode e se deve discutir tudo, sem reservas, e os numerosos representantes reais da 

racionalidade cínica sobre os quais se pode discutir324. Cumpre esclarecer, nesse sentido, que o 

cético, para Apel, é não só um verdadeiro interlocutor, mas também um interlocutor necessário. 

Porque, se não for possível refutar o ético, então a argumentação válida – e, portanto, a filosofia 

e a ciência – seria impossível de antemão; se, em vez disso, se puder refutar o cético, provando-

lhe que ele mesmo tem que pressupor e utilizar, necessariamente, as condições normativas do 

discurso argumentativo e que não pode negar isso sem cair numa contradição performativo, 

“então não só refutamos o cético, como ganhamos uma base indiscutível para a argumentação 

na filosofia e na ciência”325 (tradução nossa). Por isso mesmo, desde os tempos antigos, o cético 

é o interlocutor decisivo nos questionamentos pelas condições de possibilidade de uma filosofia 

intersubjetivamente válida.  

De outro lado, o cínico construído por Dussel (e o “cético radical”), conforme Apel, 

é uma construção ideal útil para fins argumentativos, na medida em que supor o cínico como o 

oponente real da filosofia da libertação no conflito Norte-Sul “significaria uma denúncia total, 

ou até uma demonologia, dos oponentes, e uma estratégia assim seria uma irresponsabilidade 

ética e estratégica”326 (tradução nossa). Apel assevera, por conseguinte, que a ética do discurso 

pode avaliar de modo mais realista que a ética da libertação a situação problemática, situada no 
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323 Ibid., p. 267. 
324 Ibid., p. 263. 
325 Ibid., p. 253 
326 Ibid., p. 265. 
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nível de uma ética política de responsabilidade, de não poder supor a boa-fé para uma solução 

discursivo-comunicativa de todos os conflitos de interesse. 

 

4.4 Correção mútua como possível contribuição do debate para uma fundamentação 

filosófica dos direitos humanos 

 

Antes de se buscar uma resposta para a questão de como a ética do discurso e a ética 

da libertação podem ser articuladas e como elas podem se corrigir mutuamente à luz do debate 

acima exposto, é preciso salientar que ambas se situam no nível de uma fundamentação racional 

no sentido uma fundamentação filosófica última, tal como descrito na introdução deste trabalho. 

Além disso, ambas se propõem a oferecer um critério para a fundamentação racional das normas 

morais e jurídicas, já que estão cientes que uma “moral dos costumes” referida às relações inter-

humanas não é mais suficiente para os dias atuais, em que os desafios éticos atingem proporções 

mundiais, exigindo, portanto, respostas a altura dessa exigência327. Dito isso, pode-se entender, 

sem dificuldade, que os critérios propostos por tais teorias filosóficas podem funcionar também 

como critério de fundamentação racional para os direitos humanos. Nesse sentido, Apel explica 

que a fundamentação pragmática transcendental da ética do discurso não pretende afirmar que 

se possa obter soluções concretas para os possíveis conflitos morais e jurídicos relevantes numa 

sociedade multicultural por meio de uma dedução filosófica das normas materiais provenientes 

fundamentados transcendentalmente. Na verdade, o aspecto procedimental da ética do discurso 

procede do fato de que a norma básica “constitui apenas uma ideia reguladora para discursos 

entre representantes de diferentes culturas e formas de vida, os quais se desenvolvem em nível 

global e regional, renovando-se a cada dia”328. Dussel aceita integralmente essa fundamentação 

formal da pragmática-transcendental apeliana, no entanto, redefine a sua função, vinculando-a 

à aplicação do princípio ético de conteúdo (critério material)329. A norma básica serve, portanto, 

de ideia reguladora para todas as pretensões de validade universal que se possa ter no discurso, 

inclusive para a pretensão de uma fundamentação racional dos direitos humanos. 

As críticas realizadas mutuamente pela ética do discurso e pela ética da libertação 

decorrem em boa parte dos diferentes contextos em que são elaboradas. De um lado a ética do 

                                                           
327 Cf. APEL, Karl-Otto. Teoría de la verdad y ética del discurso. Traducción de Norberto Smilg. Barcelona: 

Paidós, 1995. p. 148; DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Tradução 

de Ephraim Ferreira Alves, Jaime A. Clasen e Lúcia M.E. Orth. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 13 et seq. 
328 APEL, Karl-Otto. O problema do multiculturalismo à luz da ética do discurso. Tradução de Flávio Beno 

Siebeneichler. Ethica: Cadernos Acadêmicos, Rio de Janeiro. v. 7, n. 1, p. 9-34, 2000. p. 33. 
329 DUSSEL, Enrique. Hacia una arquitectónica de la ética de la liberación. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, 

Enrique. Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. Cap. XII, p. 339-366. p. 349-350. 
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discurso dá continuidade à tradição europeia da moral universal num nível crítico herdeiro do 

Iluminismo330. O seu ponto de partida é a situação paradoxal delineada por Apel em seu artigo 

O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética: de um lado, uma ética 

universal, isto é, obrigatória para toda a sociedade humana como um todo, nunca foi tão urgente 

quanto em nossa era de uma civilização planetária e criada pelas consequências da expansão da 

tecnologia e da ciência; de outro lado, a tarefa filosófica de uma fundamentação racional da 

ética universal jamais pareceu tão difícil e sem perspectiva quanto na era da ciência, tendo em 

vista que a validade intersubjetiva está também prejulgada pela ciência, pela ideia cientificista 

de uma objetividade normativamente neutra ou não valorativa331.  

Nesse sentido, Apel elabora a sua teoria numa situação em que o ceticismo moral 

representa o sentido comum das principais correntes da filosofia do século XX, a exemplo da 

filosofia analítica. Daí por que propõe um método de fundamentação filosófica que é definido 

“como recurso reflexivo sobre as condições de validade da argumentação”332. A norma básica 

(ou princípio moral da universalização) obtida com esse método autorreflexivo é capaz não só 

de evitar cair na derivação de algo e no regresso ao infinito, como também refutar o ceticismo 

moral através da contradição performativa. Aliás, ela demonstra que argumentação é impossível 

sem os pressupostos morais da renúncia à violência e da aceitação de uma igualdade de direitos. 

De outro lado, a ética da libertação de Dussel também reflete acerca dos problemas 

planetários, porém, não partindo das implicações do desenvolvimento científico e tecnológico, 

e sim sob uma perspectiva política e econômica. O seu ponto de partida, assim, são as “vítimas”, 

os “pobres” e a “exterioridade” da sua “exclusão”, os quais são confirmados como pertinentes 

“no meio do terror de uma espantosa miséria que aniquila a maioria da humanidade no final do 

século XX, junto com a incontível e destrutiva contaminação ecológica do planeta Terra”333. A 

experiência inicial dessa filosofia consiste em descobrir o fato opressivo da dominação, em que 

sujeitos se constituem “senhores” de outros sujeitos, no plano mundial (Centro-Periferia); no 

nacional (elite-massas); no cultural (cultura imperial, elitista versus cultura periférica, popular); 

no erótico (homem-mulher); entre outras totalidades sociais334. Dessa sorte, a ética da libertação 

                                                           
330 SCHELKSHORN, Hans. Discurso y liberación. In: APEL, Karl-Otto; DUSSEL, Enrique. Ética del discurso 

y ética de la liberación. Madrid: Trotta, 2004. p. 11-28. p. 11. 
331 Cf. APEL, Karl-Otto. Transformação da filosofia II: o a priori da comunidade de comunicação. Tradução de 

Paulo Astor Soeth. São Paulo: Loyola, 2000. p. 407 et seq.  
332 APEL, Karl-Otto. Fundamentação última não-metafísica? In: STEIN, Ernildo; BONI, Luís A. de (Org.). 

Dialética e liberdade: Festschrift em homenagem a Carlos Roberto Cirne Lima. Petrópolis: Rio de Janeiro; Porto 

Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1993. p. 305-326. p. 317. 
333 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Tradução de Ephraim 

Ferreira Alves, Jaime A. Clasen e Lúcia M.E. Orth. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 15. 
334 DUSSEL, Enrique. Filosofia da libertação: crítica à ideologia da exclusão. Tradução de Georges I. Maissiat. 

São Paulo: Paulus, 1995. p. 18. 
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busca superar a dominação e a exclusão causadas pelo “eurocentrismo”, decorrente da expansão 

colonial europeia iniciada em 1492, optando pelo pobre, de modo que o processo de libertação 

das vítimas da exclusão constitui o seu tema central. 

Compreendida os distintos contextos da ética do discurso e a ética da libertação, é 

possível pensar pontos em comum, bem como pontos em que uma pode complementar a outra.  

Nesse sentido, como esclarece Schelkshorn, tanto Apel quanto Dussel têm o mesmo 

problema com a filosofia hermenêutica, na medida em que buscam fundamentar a qualidade de 

absoluto da ética, de tal modo que a pluralidade dos mundos da vida não seja oprimida por um 

pensamento universalista totalitário335. A ética do discurso encontra a solução numa renovação 

da reflexão transcendental, demonstrando que a descrição da hermenêutica de mundos de vida 

culturais pressupõe uma antecipação transcendental – um a priori – de uma comunidade ideal 

de comunicação, evitando o relativismo total na filosofia. Dussel impede o relativismo mediante 

o recurso a Lévinas, fundando a qualidade de absoluto da ética na exterioridade do Outro, que 

pode ser oprimido, mas nunca controlado completamente336. 

A despeito das nítidas diferenças nas estratégias argumentativas, ambos os autores 

têm também projeto comum de desenvolver uma ética como macroética, buscando fundar uma 

ética planetária para além de todo etnocentrismo. Como visto, Apel é movido pelos dilemas da 

expansão planetária da ciência e da técnica modernas; Dussel, pela dimensão global do conflito 

Norte-Sul. Tratando do assunto, Antonio Salamanca acrescenta que os dois autores consideram 

urgente proclamar a ética como filosofia primeira, por ser esse o último recurso da humanidade 

contra a ameaça de autoextinção e contra um sistema que se globaliza atentando contra o dever 

da produção e reprodução da vida de cada sujeito humano337. 

Outra tese compartilhada pela ética do discurso e pela ética da libertação é a de que 

a formulação kantiana do imperativo categórico não pode alcançar a universalidade, tendo em 

vista que as exigências desse princípio de universalização permanecem nas redes do mundo da 

vida fático por se realizar monologicamente in foro interno. Portanto, é possível que indivíduos 

de diferentes mundos da vida universalizem diferentes normas sem inconsistência subjetiva338. 

O próprio Dussel, nessa perspectiva, expressa que o pensamento de Apel é muito saudável para 

a América Latina, notadamente pela sua posição crítica diante da linguistic turn, que a incorpora 

                                                           
335 SCHELKSHORN, Hans, op. cit., p. 16. 
336 SCHELKSHORN, Hans, op. cit., p. 16. 
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numa pragmática transcendental: dessa maneira, a comunidade de comunicação situa-se como 

“o momento já sempre pressuposto a priori, que, ainda mais radicalmente, se transforma numa 

ética, em coincidência com a ‘filosofia da libertação’ que também considera a importância da 

superação do solipsismo e a ética como a prima philosophia”339 (tradução nossa). Para superar 

o solipsismo metódico340, as duas teorias procuram pensar novas formas de universalidade com 

vistas a reformular o imperativo categórico kantiano. Por um lado, a ética do discurso consegue 

isso mediante uma transformação pragmático-linguística da filosofia transcendental kantiana, a 

qual sustenta que, quando argumentamos publicamente (e também no caso de um pensamento 

empírico solitário), temos de sempre pressupor as condições normativas de possibilidade de um 

discurso argumentativo ideal enquanto a única condição imaginável para a realização das nossas 

pretensões de validade, assim como reconhecer, necessária e implicitamente, o princípio ético-

discursivo, a partir do qual podem ser deduzidas normas ou obrigações situacionais341.  

Por outro lado, ao entender que a subjetividade humana é marcada pela relatividade 

histórica e cultural, Dussel sustenta que toda universalização concreta está faticamente limitada. 

E mais, as exigências das pessoas excluídas da comunidade concreta, dos que se acham fora ou 

para além da ordem vigente, também impossibilitam a universalidade da comunidade concreta. 

Daí por que, para ele, não se pode alcançar a universalidade através do processo de aproximação 

de um ideal ou por meio somente de discursos práticos; para tanto, faz-se necessário um método 

analético, uma metafísica da alteridade e uma práxis de libertação, pela qual o oprimido irrompe 

no sistema em que está sendo materialmente negado, desconstruindo-o e, também, construindo 

novas normas, atos, instituições ou sistemas de eticidade global que possibilitem sua vida. Sobre 

o assunto, Alejandro Rossillo Martínez esclarece o seguinte: 

 

Na analética há uma fusão da dialética e da analogia. Analético quer apontar para o 

fato de que todo ser humano, todo grupo ou povo, situa-se sempre “mais além” do 

horizonte da totalidade. Sua categoria própria é a exterioridade e o ponto de partida 

de seu discurso é a exterioridade do outro. Seu princípio não é o de identidade, mas o 

de separação, distinção. Além de que, este método permite superar os erros modernos 

que invisibilizam a experiência de opressão no Sul. Sánchez Rubio comenta em seu 

estudo sobre a FL: “A analogia ou a metafísica da alteridade permite sair do 

solipsismo em que recai a modernidade, liberando aqueles seres humanos nunca 

reconhecidos como tal uma vez incorporados ao tom que marca o uniformismo 

dominador da Europa. A pobreza, a miséria, a fome, são provas evidentes do desprezo 

que o Ocidente tem tido para com a América Latina”. O método analético parte dos 

entes, da mesma forma que o dialético, porém não para subsumi-los na abstração e 

                                                           
339 DUSSEL, Enrique. Hacia un diálogo filosófico Norte-Sur. In: ______; Apel, Ricouer y Rorty y la filosofía de 

la liberacción: con respuestas de Karl-Otto Apel y Paul Ricouer. Guadalara, México: Universidad de Guadalajara, 

1993. Cap. III, 67-83. p. 67. 
340 Cf. tópico 1.2 do capítulo I deste trabalho. 
341 Cf. APEL, Karl-Otto. Teoría de la verdad y ética del discurso. Traducción de Norberto Smilg. Barcelona: 

Paidós, 1995. p. 158-161. 



116 
 

violência do ser, mas para descobrir que entre os entes existe um que é irredutível a 

uma dedução ou demonstração a partir do fundamento: a “face” do outro que em sua 

visibilidade permanece presente como transontológico, metafísico e ético”342. 

 

Apesar de a ética do discurso e de a ética da libertação compartilharem a intenção 

de superar o solipsismo metódico mediante interações reais, elas acentuam diferentes aspectos 

para dar conta dos diferentes horizontes de compreensão do Outro enquanto argumentante. Para 

Apel, o ponto de partida é a situação de argumentação, na qual o Outro, com o seu horizonte de 

compreensão e com seu mundo da vida próprios, já é aceito, porque a argumentação implica o 

respeito ao outro. Já para Dussel, o ponto de partida é a situação de dominação, da negação do 

respeito ao outro, de maneira que a aceitação do Outro, do oprimido – a destotalização do “eu” 

e do “nós” (ainda que como comunidade de comunicação) – é o tema central da sua filosofia343. 

Para ele, diferentemente de Apel, a aceitação e o respeito pelo Outro não é pressuposto; parte-

se da dominação à interpelação e do respeito à compreensão e à argumentação. Nesse ponto, a 

ética da libertação de Dussel, através da compreensão analógica do Outro, parece complementar 

a ética do discurso, como sustenta Schelkshorn344.  

Como ele esclarece, a teoria do conhecimento de Dussel parte da heterogeneidade 

constitutiva do Outro em seu mundo da vida, da irrupção do Outro, do encontro imediato face 

a face. Assim, mesmo antes da compreensão verbal, o ato moral constitutivo deve abrir-se ao 

Outro, o que significa uma destotalização, que dizer, romper com o próprio horizonte de 

compreensão, com a plausibilidade do próprio mundo da vida. Ademais, dado que a evidência 

da informação verbal se baseia em sua própria história e em seu próprio mundo da vida, não se 

pode compreender o Outro completamente: “O mundo do outro nunca pode tornar-se o meu 

próprio mundo. Portanto, a compreensão pessoal depende da revelação do outro; exige 

compartilhar a vida com o outro”345 (tradução nossa). Nesse passo, Schelkshorn assevera que a 

base egológica não pode nunca ser abandonada, visto que eu não posso compreender qualquer 

coisa somente relacionando-a ao meu horizonte próprio de compreensão, muito embora este se 

abra cada vez mais pelos encontros com o Outro. Daí a “outridade do Outro” 346 emergir com a 

                                                           
342 MARTÍNEZ, Alejandro Rosillo. Fundamentação dos direitos humanos desde a filosofia da libertação. 
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descentralização contínua do “eu” e do “nós”. A partir disso, Dussel vai defender que a 

qualidade dos consensos fáticos depende do compromisso para entrar no mundo da vida do 

Outro e para compreender a outridade do Outro. Ainda que essa perspectiva não substitua o 

princípio da universalização ético-discursivo, ela pode ser somada ao contexto da sua aplicação, 

vale dizer, da parte B da ética do discurso, no sentido de uma orientação para a compreensão 

profunda do Outro em sua outridade, em sua história em seu mundo da vida etc. 

A ética do discurso e a ética da libertação também convergem no sentido de que as 

duas propostas buscam reconstruir as antecipações incluídas nas intuições morais, a fim de obter 

uma ideia reguladora. Ambos os autores compartilham a o ponto de vista de que a prática moral 

não prescreve um projeto histórico, mas sim unicamente o horizonte no qual todos os projetos 

podem ser criticados, conclusão que permite superar a dinâmica totalitária da utopia e o caráter 

absoluto de qualquer projeto histórico347. A despeito de coincidirem nesse ponto, Apel e Dussel 

apresentam diferentes conteúdo das antecipações morais. A ética do discurso, de um lado, opta 

por descrever a comunidade ideal de comunicação como a ideia de um entendimento completo, 

o qual implica elementos inconscientes ou “naturais” da comunicação linguística348; a ética da 

libertação, de outro, afirma como antecipação ética a proximidade entre as pessoas humanas349. 

Há uma questão, finalmente, que parece ser o fio condutor do debate realizado entre 

a ética do discurso e a ética da libertação: a da responsabilidade e da solidariedade em situações 

de opressão e de dominação na comunidade real. A partir dela, portanto, é possível extrair, com 

maior nitidez, a correção mútua entre esses dois modelos como contribuição do diálogo travado 

entre esses dois modelos para uma fundamentação racional da ética e dos direitos humanos. 

De um lado, Apel deduz estritamente a responsabilidade e a solidariedade nos casos 

opressão do princípio ético-discursivo, segundo o qual quem argumenta, além de se obrigar a 

respeitar os princípios morais da argumentação – ou seja, igualdade de direitos, liberdade para 

participar e se manifestar etc. –, obriga-se, igualmente, à corresponsabilidade solidária para a 

                                                           
347 Ibid., p. 25. 
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“solução discursivo-consensual de todos os problemas do mundo da vida passíveis de consenso; 

por nossas ações e pelas consequências de nossas ações em todos os âmbitos do mundo da vida; 

pela organização da sociedade e de suas instituições, pela conservação, crítica e renovação 

delas”350. Pode-se dizer, assim, que, mesmo nos contextos de ação pluralistas, heterogêneos e 

conflitivos, o procedimentalismo metodológico é necessário para a teoria da ética do discurso, 

porque aborda as questões morais sob uma perspectiva de imparcialidade e exige a participação 

autônoma e crítica de todos os afetados, sem exclusão, na determinação dos interesses legítimos 

na solução justa dos conflitos351. 

Dussel, por sua vez, desenvolve o conceito de reponsabilidade numa situação onde 

o vínculo social está quebrado, e a comunicação humana, interrompida pela dominação. Assim, 

a solidariedade se torna parcialidade para com o oprimido. Parcialidade essa que significa que 

a legitimidade das exigências é antecipada, uma vez que não pode ser provada consensualmente 

na situação de dominação352. Nesse sentido, a consciência do oprimido da sua própria situação 

se torna qualidade moral para superar o seu papel de escravo e reconstruir a sua identidade num 

processo de libertação. Tal processo começa sendo interpelação do Outro desde a exterioridade, 

desde a exclusão, desde a não participação; consiste na interpelação à comunidade hegemônica 

de comunicação, não para nela ser incluído, porém para superá-la anadialeticamente numa nova 

comunidade de comunicação353. Por isso, há um momento de práxis de-construtiva de libertação 

– a negação da negação. Mas esse momento negativo não é suficiente, fazendo-se necessário o 

momento da eminentia, ou seja, a realização de um novo momento superior na história. Trata-

se “da afirmação da exterioridade, em relação a um sistema que a negou, para, a partir daí, 

desde a potência da afirmação do Outro, desde a ana-lética da negação da negação, culminar na 

superação em direção a uma situação de justiça e igualdade como eminentia anadialética”354 

(tradução nossa). 

Todavia, cumpre observar que a referida antecipação parcial da universalidade deve 

ser provada no momento preciso. Esse problema não foi tratado por Dussel de forma suficiente, 

como se demonstrou no tópico anterior. Com efeito, a evidência empírica e ética da dominação, 

da interpelação do oprimido, por si só, não pode servir de critério para a validação intersubjetiva 

                                                           
350 HERRERO, Francisco Javier. Ética do discurso. In: OLIVEIRA, Manfredo Araújo de (Org.). Correntes 

fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p. 163-192. p. 172. 
351 MICHELINI, Dorando. Éticas uniprincipistas y pluriprincipistas. El problema de fundamentación en la Ética 

del Discurso y en la Ética de la Liberación. In: ______; MALIANDI, Ricardo; DE ZAN, Julio (Ed.). Ética del 

discurso: recepción y críticas desde América Latina. Río Cuarto: Ediciones del ICALA, 2007. p. 175-212. p. 205. 
352 SCHELKSHORN, Hans, op. cit., p. 21. 
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de uma teoria, sob pena de se cair no dogmatismo. Ademais, o êxito da libertação conduz a uma 

nova totalidade baseada na justiça. Nessa situação, as exigências dos anteriormente oprimidos 

têm que ser provadas também num discurso prático de todos os afetados a fim de evitar a mera 

dialética entre dominador e dominado355. A ética da libertação, sem embargo, não desenvolveu 

categorias adequadas para dar conta desse problema.  

Dessa maneira, os limites da ética da libertação aparecem especialmente no âmbito 

do seu fundamento enquanto teoria filosófica. A evidência da opção pelo pobre, que não precisa 

de argumentos no contexto da miséria, perde a sua plausibilidade no âmbito teórico, no qual só 

se pode provar se se puder duvidar das suas pretensões356. A evidência, além de não possibilitar 

a dúvida ou o questionamento, pode perder sua força se não for fundamentada. Assim, também 

a evidência pela opção parcial deve abrir-se a um discurso racional de todos os afetados.  

No entanto, não são esses os únicos problemas na fundamentação da ética da 

libertação. Nesse sentido, para Ricardo Maliandi, a ética da libertação de Dussel acaba caindo 

na falácia naturalista ao reconhecer um critério ou princípio material universal (a produção, a 

reprodução e o desenvolvimento da vida humana), pois se realiza uma passagem do “é” ao 

“deve” que não resta suficientemente fundamentada. Como ele esclarece, do puramente 

descritivo não se pode inferir proposições normativas, já que, de outro modo, alguém poderia 

justificar a dominação, por exemplo, porque ela se dá “de fato”. Segue válido, além disso, a 

assertiva kantiana de que a pretensão de extrair princípios da experiência desemboca em 

relativismo e, assim, em negação do universalismo357. Dorando Michelini, em outra 

perspectiva, reconhece a difícil tarefa que é pensar uma arquitetônica de fundamentação 

racional da ética pluriprincipista, como é o caso da ética da libertação. Segundo tal autor, sem 

a formulação de um metaprincípio fundamentador não é possível estabelecer nem o alcance 

teórico-conceitual e metodológico de cada um dos diversos princípios enunciados, nem a 

relevância de um critério de orientação para a práxis, suficientemente claro e consistente, frente 

à multiplididade, complexidade e heterogeneidade da experiência ética358. 

Portanto, percebe-se que a ética da libertação se mostra insegura frente ao ceticismo 

ético. Nesse ponto, a ética do discurso, por meio da sua reflexão transcendental que reconhece 

uma situação iniludível para o cético moral, pode prestar-lhe uma valiosa contribuição. Isso não 
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significa, entretanto, que a ética da libertação esteja “vencida” ou que não possa igualmente dar 

sua contribuição para a fundamentação da ética e dos direitos humanos, porque a teoria moral 

não pode restringir-se ao campo das proposições irrefutáveis. 

Ora, embora Apel reconheça o fato da exclusão concreta e confira explicitamente 

um privilégio moral a priori aos integrantes das classes ou raças oprimidas, a sua teoria encontra 

dificuldades para enfrentá-lo359, visto que é quase inevitável que o discurso prático tenha como 

resultado um consenso a expensas de terceiros. Assim, pode-se dizer que a solidariedade parcial 

da ética da libertação, ao negar os consensos fáticos mediante a negação concreta dos pobres, 

corrige a ideia da ética do discurso uma realização linear e evolutiva da comunidade ideal de 

comunicação360. A esse propósito, deve-se perceber que existem diversas situações de exclusão 

que dificilmente podem ser corrigidas apenas no plano das argumentações, como, por exemplo, 

a perseguição e a descriminação dos homossexuais ou a obstaculização da autorrealização da 

mulher. Nesses e em outros casos, a eliminação da exclusão demanda também a pressão da luta 

pelo reconhecimento e o influxo de novas experiências, como destaca Albert Wellmer361.  

Nesse sentido, Ricardo Maliandi adverte que, embora as verdadeiras argumentações 

sejam sempre racionais, nem todo o racional é necessariamente argumentativo. No que se refere 

à razão prática, é preciso admitir algum estágio pré-argumentativo, visto que, embora as “ações 

racionais” devam ser justificadas por meio da argumentação, a sua jusificabilidade é prévia à 

sua efetiva justificação. Além disso, se a justificativa factual não tivesse lugar, tais ações ainda 

seguiriam sendo justificáveis; quer dizer, os argumentos não inauguram a justificabilidade, mas 

sim veiculam a justificação: “O caráter racional da práxis ou, mais precisamente, de uma ação 

determinada, equivale à sua justificabilidade, que é confirmada, mas não estabelecida pelos 

argumentos”362 (tradução nossa). Acrescenta ele que o pré-argumentativo, ainda que preceda a 

argumentação e predisponha o agente a argumentar a recomendar a argumentação para resolver 

conflitos, não se liga necessariamente ao ato argumentativo, porquanto, em princípio, é possível 
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desdobramentos possíveis e prováveis – contrariamente à suposição de Kant”. APEL, Karl-Otto. Transformação 

da filosofia II: o a priori da comunidade de comunicação. Tradução de Paulo Astor Soeth. São Paulo: Loyola, 

2000. p. 483. 
360 MALIANDI, Ricardo, op. cit., p. 66. 
361 WELLMER, Albrecht. Ética y diálogo: elementos del juicio moral en Kant y en la ética del discurso. 

Traducción de Fabio Morales. Barcelona: Anthropos; México: Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, 

1994. p. 146. 
362 MALIANDI, Ricardo, op. cit., p. 68. 
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agir racionalmente – isto é, tendendo à minimização da conflitividade – mediante o recurso a 

meios não argumentativos. Isso a ética do discurso não consegue enxergar363. 

Essa razão pré-argumentativa, pelo contrário, é percebida e tematizada pela ética 

da libertação. Nesse sentido, como antes visto, Dussel, à luz de Lévinas, chama de “razão ética 

originária” o momento originário racional anterior a todo outro exercício da razão, pelo qual se 

tem a experiência do Outro, antes de toda comunicação com ele. Essa “razão ética originária” 

é exercida, primeiramente, no reconhecimento do Outro como igual, o que é prévio ao uso da 

razão discursiva em sentido estrito. Assim, a argumentação pressupõe esse reconhecimento e, 

portanto, pode-se dizer não só que há uma racionalidade anterior aos argumentos, como também 

que ela constitui a sua condição de possibilidade. 

Observa-se, pois, que a ética da libertação, a partir da experiência da exterioridade 

do outro que sofre silenciosamente a opressão, recupera certo aspecto da responsabilidade e da 

solidariedade no âmbito da fundamentação filosófica da ética e dos direitos humanos que a ética 

do discurso não alcança, podendo complementá-la nesse sentido. 

Pelo exposto, pode-se sustentar que a ética do discurso e a ética da libertação são 

modelos complementares e, mais que isso, uma necessita da outra para na tarefa de construção 

de uma macroética da responsabilidade. Ora, para além das divergências suas metodológicas, a 

ética do discurso e a ética da libertação coincidem fundamentalmente na exigência peremptória 

de se superar a exclusão mediante a construção dialógica do sentido. Dessa maneira, não podem 

ser subsumidas uma à outra como seus representantes tentaram inicialmente. Ademais, o debate 

entre ambas realizado no âmbito do Programa de Diálogo Filosófico Norte Sul não só contribuiu 

para o aprimoramento mútuo das duas teorias, permitindo-lhes uma verdadeira reconstrução ou 

reformulação – o que fica mais claro no caso da ética da libertação –, como também funcionou 

como uma arena de diálogo intercultural inédita na história do pensamento moderno acerca da 

fundamentação de uma ética planetária. Por isso mesmo, os recursos teóricos alcançados à luz 

desse diálogo possuem força e qualidade para funcionar como critério para uma fundamentação 

filosófica universal e intercultural dos direitos humanos.  

 

 

 

 

 

                                                           
363 MALIANDI, Ricardo, op. cit., p. 68. 
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 CONCLUSÃO 
 

Com as reflexões realizadas, buscou-se apresentar a necessidade, a possibilidade e 

os limites de uma fundamentação racional dos direitos humanos frente ao desafio da diversidade 

cultural, a partir do debate entre a ética do discurso de Karl-Otto Apel e a ética da libertação de 

Enrique Dussel no âmbito dos Seminários Internacionais do Programa de Diálogo Filosófico 

Norte-Sul de 1989-2002. O que se quis foi explicitar as bases em que podem ser fundamentados 

filosoficamente os direitos humanos e se os dois modelos éticos referidos possuem condições 

de, após o diálogo entre eles realizados por mais de uma década, contribuir com a tarefa de uma 

fundamentação racional dos direitos humanos. Pelo exposto neste trabalho, foi possível chegar 

a algumas conclusões conforme o que se segue. 

No contexto da atual sociedade multicultural, verifica-se a necessidade de uma 

fundamentação racional suficiente da ideia e do conteúdo dos direitos humanos, que estabeleça 

a sua validade, a sua extensão e os seus limites, sob pena de serem esses direitos postos como 

forma arbitrária e autoritária de desrespeitar a soberania dos povos e a diversidade das culturas. 

Assim, apesar de os direitos humanos existirem no âmbito fático do direito positivo, estando já 

consagrados em diversos Pactos, Declarações e Constituições, esse mero reconhecimento fático 

(a pura vontade daqueles que os instituíram) não pode servir de critério suficiente para justificar 

seu reconhecimento e seu cumprimento. Isso porque, de um lado, a ideia de direitos humanos 

implica a atribuição de direitos a cada ser humano, para além da cultura ou da tradição em que 

cada um está inserido e, de outro lado, cada cultura particular, em respeito à autodeterminação 

dos povos, deve poder eleger livremente seus direitos e os fundamentos desses direitos. Assim, 

para que a ideia de direitos humanos não seja tida apenas como uma forma de expressão de uma 

cultura particular, deve-se justificá-la como racionalmente aceitável perante todo interlocutor 

que lhe faça qualquer objeção. 

Nessa tarefa de fundamentação racional dos direitos humanos, observou-se que, a 

despeito da sua importante contribuição ao demonstrar a impossibilidade da ontologia enquanto 

conhecimento válido, a filosofia de Kant não supera o totalmente o dogmatismo da metafísica 

ontológica da tradição ocidental, visto que se funda numa razão que é dogmaticamente posta 

como um factum e que solipsisticamente, sem consultar outras culturas e tradições, considera-

se capaz de decidir sobre o que é válido universalmente. Percebe-se, da mesma forma, que, 

apesar dos seus méritos ao desmascarar o solipsismo metódico da razão kantiana e ao 

demonstrar corretamente que a compreensão humana se articula já sempre a partir de um 
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horizonte de sentido, a hermenêutica alemã de Heidegger e de Gadamer não está à altura de 

oferecer um critério racional para uma fundamentação dos direitos humanos, por possuir um 

déficit de reflexividade, quer dizer, por não ter dado conta da problemática transcendental da 

validade ou da justificação do sentido. 

Em seguida, explicitou-se as construções arquitetônicas da ética do discurso e da 

ética da libertação, como forma, inclusive, de abrir caminho para o debate entre esses modelos. 

Nesse sentido, a ética do discurso de Apel busca transformar discursivamente o princípio de 

universalização formal kantiano, substituindo-o pelo princípio – já sempre pressuposto por todo 

ato de argumentar – da capacidade de consenso sobre todas as normas entre todos os afetados, 

bem como considerando, já no plano da fundamentação, a questão dos condicionamentos fático-

históricos da aplicação das normas. Assim, à luz da ética do discurso, são válidas a normas de 

que possam obter o consentimento de todos os afetados e cujas consequências diretas e indiretas 

possam também por estes ser aceitas, sem objeções, o que se aplica aos direitos humanos.  

Frente ao formalismo da ética do discurso e partindo do fato da exclusão da maioria 

da humanidade do processo da Modernidade e de globalização do capitalismo mundial, a ética 

da libertação nasce com a pretensão de reabilitar a questão fundamental do conteúdo material 

da ética. Para tanto, Dussel elabora a sua arquitetônica com seis princípios e a divide em duas 

partes: na primeira, expõe os fundamentos da ética da libertação ou a construção da “eticidade” 

(o “bem”) a partir dos princípios material, formal e da factibilidade; na segunda, expõe o que 

denomina de ética crítica, onde se dá o “desenvolvimento” da eticidade (a crítica libertadora) a 

partir dos princípios crítico-material, o da validade antihegemônica e o da práxis da libertação. 

Dussel não rejeita a ética do discurso, já que pretende subsumi-la a uma arquitetônica (material, 

realista e crítica). A norma básica procedimental constitui só um dos momentos éticos, servindo 

para aplicar o princípio material (a reprodução e o desenvolvimento da vida do sujeito humano). 

Logo, à luz da ética da libertação, para uma ação ou uma norma – inclusive de direitos humanos 

– fundamentar-se racionalmente, faz-se necessário, além de permitir viver e de permitir uma 

participação simétrica nos acordos, ser factível segundo a razão instrumental e estratégica, e, 

principalmente, possibilitar a negação e a transformação críticas do sistema vigente que causa 

o sofrimento das vítimas. 

Depois de estudadas as arquitetônicas da ética do discurso e da ética da libertação, 

dedicou-se a etapa final do trabalho ao exame do debate entre os representantes desses modelos 

realizado no Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sul, sobretudo o “caminho” argumentativo 

de Apel e de Dussel em cada um dos encontros, bem como das principais críticas que dirigiram 
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um ao outro, a fim de se evidenciar os limites de cada modelo e de uma possível correção mútua 

entre eles no que tange à questão da fundamentação dos direitos humanos. 

Nessa tarefa, resultam claras as forças e as debilidades de cada teoria. Em síntese, 

pode-se afirmar que a ética do discurso, com sua reflexão pragmático-transcendental, se mostra 

mais sólida no diz respeito ao fundamento da teoria filosófica. Nesse passo, a ética da libertação, 

ao optar por uma antecipação parcial da universalidade em favor do oprimido, sem se preocupar 

com uma validação intersubjetiva desse pressuposto, revela-se insegura ante o ceticismo ético. 

Aliás, ela própria trabalha numa situação argumentativa em que não pode evitar os pressupostos 

da ética do discurso. De outro lado, embora a ética do discurso reconheça o fato da exclusão do 

oprimido, encontra dificuldades para enfrentá-lo, entre outros motivos, porque existem diversas 

situações de exclusão que dificilmente podem ser corrigidas só no plano das argumentações, 

exigindo, ainda, a pressão da luta pelo reconhecimento e o influxo de novas experiências, como 

destaca Albrecht Wellmer. Nesse sentido, a crítica de Dussel a Apel mostra ser correta quanto 

aos temas fáticos da ética do discurso, onde os problemas econômicos globais não estão tratados 

de maneira suficiente. Observa-se, dessa maneira, que a ética da libertação, a partir da 

experiência da exterioridade do outro, consegue ir mais a fundo na problemática da 

responsabilidade e da solidariedade no âmbito da fundamentação dos direitos humanos. 

O debate entre ética do discurso e ética da libertação pode, portanto, contribuir para 

a tarefa de fundamentação racional dos direitos humanos, e isso não só pelo fato de que ambos 

os modelos contemplam a exigência racional dialógica e, ao mesmo tempo, compatibilizam-na 

com as responsabilidades particulares (dos indivíduos, grupos sociais, países etc.) assumidas 

frente à realidade histórica, mas também, e sobretudo, pelo fato de tal diálogo ter impulsionado, 

mais que uma correção teórica recíproca, uma transformação mútua, pode-se dizer, no sentido 

de uma nova forma de reflexão filosófica, que pensa de e para processos e mundos reais, e que 

deixa de ser “monocultural” para se tornar “intercultural”, na medida em que pressupõe como 

inevitável a interação, o diálogo e a convivência pacífica entre as culturas.  

Entende-se, por tudo isso, que o diálogo entre a ética do discurso e a ética da 

libertação pode proporcionar uma fundamentação filosófica dos direitos humanos enquanto 

ideia que transcende as tradições culturais e que pode ser compreendida historicamente como 

respostas às lutas e às experiências extremas de sofrimento e injustiça. 
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