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Resumo

Os temas da autonomia e da dignidade da pessoa humana são centrais e atuais nos 

contextos  da  Ética,  do  Direito  e  da  Filosofia  Política.  Importa  dizer  que  são  princípios 

norteadores de fundamentação para casos intrincados da Bioética e, além disso, constituem-se 

como alicerce básico para organização do Estado Democrático de Direito. Deste modo, torna-

se  indispensável  uma  análise  mais  pormenorizada  de  tais  conceitos,  retomando  a 

argumentação  de filósofos  importantes  como Kant,  Hegel,  Rawls  e  Dworkin.  Ademais,  a 

presente pesquisa também se compromete em problematizar e analisar o critério que define o 

que é o justo nesses autores – se tem algum valor moral ou, do contrário, se é determinado 

pelo direito e é independemente da moral ou, ainda, se é fundado por uma noção política, uma 

vez constatada a pluralidade de concepções sobre o que é o bem – e, assim, identificar a 

relação dos conceitos de autonomia e dignidade da pessoa humana com as teorias da justiça 

dos referidos teóricos.

Introdução

As concepções de autonomia e dignidade da pessoa humana se tornaram condição sine 

qua non na discussão de princípios de justiça orientadores de uma sociedade democrática de 

direito  e  de  sua  respectiva  aplicação  em  instituições  políticas  e  sociais  básicas  das 

democracias contemporâneas,  sobretudo a partir da leitura de filósofos como Kant, Hegel, 

Rawls e Dworkin.

A  Filosofia  Moral  de  Immanuel  Kant,  cuja  pretensão  é  formular  um  critério  de 

moralidade universal e necessário, é de importância decisiva ao tema da pesquisa. Ele deu 

tratamento  significativo  ao  problema  da  determinação  de  um  princípio  supremo  de 
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moralidade.  Trata-se de uma Filosofia  Moral  que o princípio supremo de moralidade  não 

institui o que é, nível descritivo, mas o que deve ser, nível normativo. O critério supremo de 

moralidade não é fundado na experiência  empírica,  esta caracterizada como contingente  e 

particular. Além disso, pelo uso da razão prática, segundo Kant, a vontade é determinada para 

que as ações assumam valor moral. Uma razão que dá a lei a si própria e que torna a máxima 

de suas ações em lei tem, alegadamente, autonomia (não é baseada em critérios heterônomos). 

Tal autonomia é justamente o fundamento da dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, apresenta-se o problema do critério de definição do que é uma ação 

genuinamente justa. Em sua doutrina do direito, Kant caracteriza-a como liberdade no sentido 

de coexistência de liberdades externas. Assim, a injustiça ocorre quando uma ação que pode 

coexistir com a liberdade de qualquer um, segundo uma lei universal, sofrer impedimentos de 

alguém. Portanto, o critério de justiça das ações é, para Kant, a coexistência de liberdades 

segundo leis universais, enquanto que a injustiça é obstar com impedimentos a liberdade do 

outro: é designado por imperativo categórico do direito. Trata-se de um critério puramente 

formal, mas que propõe o procedimento que se efetiva a justiça.

Eis que surge o problema do formalismo kantiano, que também aparece na formulação 

do  imperativo  categórico  moral.  O  filósofo  Hegel  critica-o  de  “formalismo  vazio”.  O 

positivismo jurídico, por exemplo, aduz argumentos a favor de uma total ruptura entre moral e 

direito em Kant. No entanto, é importante ressaltar que Kant faz uma clara distinção entre 

legislação ética e legislação jurídica. Se há uma separação entre direito e moral,  como os 

positivistas jurídicos alegam, então o justo é determinado pelo direito e não lhe resta nenhum 

substrato de fundamentação moral? Ou seriam o direito e a ética, de outra maneira, tipos de 

subclasses morais em Kant?

Metodologia

Pesquisa bibliográfica e leitura dos textos específicos para a discussão dos temas da 

autonomia  e  da  dignidade  da  pessoa  humana,  interpretação  e  análise  dos  conceitos 

fundamentais do objeto da pesquisa de modo a estabelecer um diálogo entre as perspectivas e 

tratamentos  filosóficos  distintos  dos  autores  supracitados.  Após  explicitação  e 

esclarecimentos  dos  termos  técnicos,  o  trabalho  se  concentra  na  aplicação  dos  princípios 

orientadores da noção de justiça, mostrando sua função fundamentadora e justificadora nos 

procedimentos constitucionais.
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Resultados

Uma exposição  clara  do conceito  de  dignidade  da pessoa humana  como princípio 

ético, político e jurídico. Também compreensão das implicações dos princípios da autonomia 

e da dignidade da pessoa humana para a concepção de justiça de uma sociedade democrática. 

A publicação de um livro e de artigos, especialmente ‘Direito e Justiça em Kant’, do professor 

orientador sobre o objeto de reflexão e estudo da pesquisa. E a contribuição da pesquisa de 

maneira  a  explicitar  e  entender  as  implicações  de  um  dos  fundamentos  do  Estado 

Democrático  de  Direito  Brasileiro:  a  dignidade  da  pessoa  humana  (Constituição  Federal, 

Artigo 1, inciso III).

Conclusão
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