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Resumo: Trata-se de análise acerca da ética da libertação, a partir dos aportes fornecidos 

pelo filósofo político Enrique Dussel, como alternativa para a constituição de direitos 

humanos transmodernos (como visão paradigmática da própria filosofia) e fulcrados na 

alteridade. Traceja os elementos que consubstanciam tal modalidade ética, bem como sua 

aplicabilidade (critérios) junto aos direitos humanos. 
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Abstract: This is an analysis about the ethics of liberation, based on contributions provided 

by the political philosopher Enrique Dussel, as an alternative for the constitution of 

transmodern human rights (as a paradigmatic vision of philosophy itself) and fulcrados in 

otherness. Trace the elements that constitute this ethical modality, as well as its applicability 

(criteria) with human rights. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Enrique Dussel, filósofo argentino radicado no México busca, através de uma 

fundamentação ética e buscando suas raízes de pensamento no conceito de dominação 

engendrado na expressão de ser do povo latino-americano, reconstruir o paradigma ético 
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vigente através do método analético3 para uma ética mundial enquanto fundamento para a 

justiça, na medida em que destrói as éticas contemporâneas em crise4 e concretiza novos 

direitos humanos a partir da libertação do oprimido.5 

Filosofia da libertação, dentro de uma análise paradigmática da própria filosofia6, se 

caracteriza pela corrente de pensamento que rechaça o eurocentrismo, a partir da 

descolonização do ser, saber e viver (entre outros aspectos), e tem como ponto de partida e 

chegada a vida negada (para cria-la, reproduzi-la e desenvolvê-la), do outro enquanto Outro, 

pensado a partir de uma exterioridade que, de forma contra hegemônica, se liberta da 

totalidade totalizada. A função do filósofo, via de consequência, é ser servidor do Outro, 

comprometido com uma práxis de libertação. 

Segundo Dussel (2002, p. 91): 

 

Trata-se duma ética da vida, desde sua negação na atualidade. A 
estratégia argumentativa será sempre analisar cada um dos 
momentos necessários, mas não suficientes, até alcançar um nível 
tal de complexidade onde pareceria dar-se a suficiência, mas, como 
observaremos em seu lugar, a suficiência total da validade ética da 
práxis, individual e comunitária, e suas consequências últimas, 
institucionais e históricas, nunca pode ser plenamente alcançada, já 
que compreende a totalidade das ações humanas na história mundial 
inteira. (DUSSEL, 2002, p. 91).  

 

                                                 
3 O método dialético, para Enrique Dussel, estaria eivado pela totalidade hermética, em que o outro 
faz parte do mesmo mundo do eu. Ele afirma que: “O método do qual queremos falar é Ana-lético, vai 
mais além, acima, de um nível mais alto (ana-) que o do mero método dialético. (...) Agora se trata de 
um método (ou do explícito domínio das condições de possibilidade) que parte do Outro como livre, 
como um além do sistema da Totalidade; que parte então de sua palavra, da Revelação do Outro e 
que confiando em sua palavra age, trabalha, serve, cria”. (DUSSEL, 1977, p. 200). 
4 Nesse sentido, o termo destruição, para Enrique Dussel, não significa uma aniquilação ou 
separação, mas sim um “abrir de olhos” e libertação, enquanto análise rigorosa de seu objeto: a ética. 
5 Imperioso que se reconheça que democracia e direitos fundamentais caminham juntos. Conforme 
preceitua Sarlet (2010, p. 61): “A imbricação dos direitos fundamentais com a ideia específica de 
democracia é outro aspecto que impende seja ressaltado. Com efeito, verifica-se que os direitos 
fundamentais podem ser considerados simultaneamente pressuposto, garantia e instrumento do 
princípio democrático da autodeterminação do povo por intermédio de cada indivíduo, mediante o 
reconhecimento do direito de igualdade (perante a lei e de oportunidades), de um espaço de 
liberdade real, bem como por meio da outorga do direito à participação (com liberdade e igualdade), 
na conformação da comunidade e do processo político (...) De outra parte (...), importa referir a 
função decisiva exercida pelos direitos fundamentais num regime democrático como garantia das 
minorias contra eventuais desvios de poder praticados pela maioria no poder, salientando-se, 
portanto, ao lado da liberdade de participação, a efetiva garantia da liberdade-autonomia”. 
6 Enquanto estabelecimento de limite de sentido e sentido de limite e processo de transformação da 
ciência através de saltos qualitativos descontinuados, servindo o paradigma para resolver conflitos e 
demandas (ciência normal e ciência revolucionária que parte da crise), ainda que pensado em 
subsunção dialética (o novo paradigma que agrega elementos do velho), conforme leciona Ludwid 
(2006. p. 23-26). 
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Referido autor propõe uma ética da libertação fundada em uma utopia possível7, qual 

seja a consideração do outro não apenas enquanto igual (o Mesmo rechaçado junto a uma 

totalidade colonizada), mas, sobretudo, enquanto diferente, em busca da passagem do 

dever ser para o dever viver. Ou seja, negando-se a negatividade da vida das vítimas (ainda 

que não intencionais) e tendo esse raciocínio como ponto de partida, seu projeto ético visa a 

opção pelos pobres e oprimidos a partir da realidade da América Latina e do resgate de sua 

identidade.8 

Considera-se, portanto, que o paradigma da linguagem, orientado por Karl-Otto 

Apel e Jürgen Habermas não é suficiente para abarcar as necessidades da América Latina, 

que se encontraram por tanto tempo eivadas por uma filosofia europeia e norte-americana 

(e mais atualmente pelo Japão) e que, exatamente por isso, não se encontram com 

possibilidades reais de resolução de seus conflitos pertinentes. A esse fenômeno de 

colonização do ser, saber, poder, entre outros, como visto, dá-se o nome de eurocentrismo9, 

fundado na falsa ideia de que o conceito de modernidade, enquanto emancipação, se dá por 

um esforço da razão a partir de processo crítico que tem na Europa o germe criador e 

fundamentador da sociedade moderna. 

Uma epistemologia do sul10 a partir da periferia do sistema-mundo, propondo o 

enfrentamento da modernidade eurocêntrica por meio de uma multiplicidade de respostas 

críticas descoloniais que partam de culturas e lugares epistêmicos subalternos, conjugando 

o confronto com o pensamento europeu e norte-americano (principalmente Hannah Arendt, 

Jürgen Habermas, Kart-Otto Apel, John Rawls, Karl Popper, Friedrich Hayek e Alfred Jules 

Ayer) e encontrando inspiração em Emmanuel Levinas, Michel Foucaldt, Antonio Gramsci, 

Rosa Luxembrugo Franz Hinkelammert, Ernest Bloch e outros. Sua ética da libertação vai 

de encontro com essa realidade. 

                                                 
7 Para Munford (2007, p. 28), a utopia narrada por Enrique Dussel é considerada de reconstrução 
pois, na medida em que se volta para a caracterização do futuro, a implementa com a noção de 
transformação, em contraposição à ideia de escape (ou manutenção). E para Dussel (2002, p. 476): 
“É uma imaginação transcendental ao sistema: se o “atual” não permite que se viva, é preciso 
imaginar um “mundo onde seja possível viver”. A “esperança” como motivação (instinto de vida, do 
prazo, o dionisíaco de Nietzsche, corrigido como “desejo metafísico” de Lévinas, etc) diante do futuro 
possível. É a “utopia” possível. Deve-se então explicitar um projeto; posteriormente um programa 
pormenorizado, uma utopia alternativa que ilumine o caminho”. 
8 O que resultaria na transformação da própria filosofia, já que filósofos latino-americanos que se 
utilizam, em seu mister, da lógica da totalidade do sistema-mundo que tem a Europa e Estados 
Unidos da América como centro, seriam inautênticos. 
9 Como salienta Fanon (1979, p. 34): “Todo povo colonizado, isto é, todo povo no seio do qual nasce 
um complexo de inferioridade, de colocar no túmulo a originalidade cultural local - se situa frente a 
frente à linguagem da nação ‘civilizadora’, isto é, da cultura metropolitana. O colonizado se fará tanto 
mais evadido de sua terra quanto mais ele terá feito seus os valores culturais da metrópole. Ele será 
tanto mais branco quanto mais tiver rejeitado sua negrura”. 
10 Esse termo foi cunhado, pela primeira vez, por Boaventura de Souza Santos. 
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Neste sentido, as concepções de justiça da epistemologia do norte, pautadas por 

uma errônea ideia de justiça que parte da centralidade da Europa no sistema-mundo, são, 

na verdade, perpetuadoras de injustiças. Seu verdadeiro conceito parte, então, da periferia 

deste sistema-mundo, e, após a constatação de tais negatividades presentes na vida dos 

oprimidos (do latino-americano, negro, pobre, homossexual, mulher, entre outros), nega a 

negação, logrando afirmar outro modo de produção, reprodução e desenvolvimento de vida.  

Importante considerar que seu conceito de Outro se caracteriza como o 

condicionante anterior de toda e qualquer comunicação11, do excluído da condição de 

partícipe da argumentação, não obstante afetado pelas decisões tomadas, sendo a vítima 

não intencional do sistema (que nunca será perfeito), o não-falante e não-ser (que 

ontologicamente é o nada). Não é o diferente da razão, mas a razão do outro, distante da 

realidade hegemônica, eurocêntrica, machista, autoritária e fetichizada (sob essa 

perspectiva, Enrique Dussel parte da problemática da indissolubilidade do outro ao sistema 

a que pertence, enquanto dificuldade de enxergar outro homem e não apenas outra 

engrenagem do sistema).12 

E é exatamente esse reconhecimento do outro (que parte das análises 

empreendidas por Emmanuel Levinas, enquanto pulsão criadora e razão crítica), que se 

consubstancia como a primeira condição de possibilidade da crítica, como reconhecimento 

da igualdade do ser vivente e a partir dos traumas sofridos (criação de uma comunidade de 

vítimas, do ponto de vista ético, por meio de seu reconhecimento enquanto tal).13 

                                                 
11 Quanto ao tema, menciona Ludwig (2006, p. 126) que: “Segundo Dussel, a reflexão filosófica grega 
teve como tema central a dialética entre o uno e a multiplicidade. Desde Parmênides, o ser é 
apresentado como fundamento da totalidade. Na Modernidade, o fundamento ontológico se encontra 
na subjetividade do sujeito, a partir do ego cogito cartesiano, até Hegel, em que se dá a plenitude da 
totalização moderna. Dussel, em sua obra, procura mostrar que a totalidade aparece como 
fundamento da ontologia grega, do pensar moderno europeu e contemporâneo. De forma radical, 
tudo se reduz ao uno, ao todo, ao ‘o mesmo’. Metodicamente, se procede do múltiplo ao uno; o uno é 
tido como fundamento e origem do todo; tudo é redução ao mesmo. Nesse sentido, o outro enquanto 
Outro, é o diferente, o que está fora da totalidade, ou do Mesmo. 
12 Nos dizeres de Dussel (1977, p. 48): “Na verdade, nós não somos aquele outro “diferente da 
razão”, mas pelo contrário, o que pretendemos é manifestar eficazmente “a razão do outro”: do índio 
assassinado por genocídio, do escravo africano reduzido a uma mercadoria, da mulher vilipendiada 
como objeto sexual, da criança subjugada pedagogicamente. 
13 A esse respeito, Dussel (2002, p. 375) afirma que: A primeira condição de possibilidade da crítica é, 
então, o re-conhecimento da igualdade do outro sujeito, da vítima, mas a partir de uma dimensão 
específica: como vivente. Esse “conhecer” um ser humano a partir da vida; este “re”-conhecê-lo “ a 
partir de sua vulnerabilidade traumática; Esse voltar sobre seu estado empírico negativo e “re-
cconhecê-lo” como vítima (isto é, carente de vida em alguma dimensão, ou não realização pulsional 
quanto à autoconservação), é o momento analético da dialética e que nos permite subsumir tudo o 
que foi ganho na primeira parte. A vítima é um vivente humano e tem exigências próprias não 
cumpridas na reprodução da vida no sistema. A re-sponsabilidade pelo outro, pela vítima como 
vítima, é igualmente condição de possibilidade, porque em sua origem o destituído não tem ainda 
capacidade para pôr-se de pé. 
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Em seu empenho de destruição da história da ética, Enrique Dussel perpassa todos 

os sistemas éticos desde a Grécia Antiga, colocando o homem enquanto fundante da 

História, como forma de libertá-lo de correntes preordenadas14 e deixa-lo livre para ser ético. 

Pensa, então, uma ética descontruída e partir dos sistemas precedentes (enquanto crítica 

aos modelos existentes), que não se confunde com a moral, pois duradoura e imutável ao 

longo do tempo e espaço. 

 

2. A ÉTICA DA LIBERTAÇÃO E SEUS MOMENTOS/CRITÉRIOS: 

Ou seja, desde a negação da origem da modernidade, engendra uma ética material 

(na medida em que informa ser insuficiente uma ética formal), com vista a ter na justiça o 

atendimento do pobre e excluído. O conceito de justiça para a filosofia da libertação 

perpassa a compreensão de homem como supra-stância com poder-ser e práxis (enquanto 

modo de ser do homem no mundo) e, considerando a infinidade de caminhos possíveis a 

serem tomados por este homem assim considerado, escolhe valores pensados na ética 

dusseliana através das categorias supracitadas (erótica, família, pedagógica e política). 

Para tanto, partindo das experiências latino-americanas, desenvolve uma teoria 

política sob a ótica da libertação (o que por certo é coerente com os pressupostos conceitos 

e categorias da ética da libertação, a servirem como fundamento de estudo da pesquisa a 

ser desenvolvida) que assume como tematização central a questão do poder e como 

restituí-lo ao povo15 (através de transformações possíveis/factibilidade). 

É nesse sentido (de restituição do poder ao povo) e da necessidade de 

implementação de um exercício de poder obediencial (e não fetichizado), que as instituições 

se mostram de grande relevância no contexto da intermediação, sendo o direito um 

importante elemento de mediação16, que, segundo o entendimento proposto pela ética da 

                                                 
14 Inclusive da própria filosofia, já que é importante considerar que o primeiro momento da 
reconstrução dessa nova ética mundial é a libertação do próprio filósofo, amarrado ao mito da 
modernidade que tem na Europa o eixo fundante e que sedimenta injustiças na América Latina. E a 
partir da de-struição da ética ocidental (que paulatinamente se afasta das concepções de Martin 
Heidegger e se aproxima das de Emmanuel Levinas) e da crise da modernidade e das éticas 
contemporâneas, busca superar a razão vitimária desde as noções de erótica, pedagógica, política, 
econômica e até ecológica. 
15 Válido ressaltar que o termo povo é empregado como categoria (política) de pensamento de 
extrema relevância para a filosofia da libertação. Nos sentido empregado por Enrique Dussel se 
determina como bloco social dos oprimidos (partindo de certas premissas oferecidas por Antonio 
Gramsci), ou seja, como ator coletivo e com consciência explícita hegemón analógico das 
reinvindicações e construtor da história, diferente dos conceitos dos conceitos de plebs e populus 
(DUSSEL, 2007. p. 93-94). 
16 Até porque “cabe ao jurista ampliar, a partir da prática jurídica cotidiana, os espaços democráticos, 
libertários e igualitários do direito, sustentando a emergência de um direito emancipatório e protetor 
da dignidade do homem”. (CLÈVE, 2012, p. 67). 
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libertação, não deve servir para a perpetuação de injustiça17, devendo – a partir de uma 

ética material, tornar-se heterônomo e plural. Sob este aspecto, a totalização é entendida 

como um mal ético que conduz à injustiça. 

Nossa análise acerca dos direitos humanos, conforme observado partiu do sistema 

vigente como produtor de vítimas (ainda que não intencionais), ou seja, da consciência da 

situação atual que, a partir de uma vontade de viver (paradigma da vida negada e da ética 

da libertação) dirigida aos instrumentos jurídicos, logra a consecução de novos direitos na 

ótica constitucional e internacional. 

Ressalta-se que a concepção de direitos que se propõe, se fundamenta na ideia de 

que os direitos são históricos18 (assim como o sistema de direito, cabendo se estabelecer 

quais os critérios dessa mudança permanente e necessária), ou seja, não listados desde 

sempre (como nas narrativas do direito natural – que seria uma hipótese metafísica 

desnecessária e inútil19) em lista prévia a ser descoberta (como a retirada daquilo que cobre 

o que sempre existiu). São tidos, dessa maneira, como conquistas construídas 

historicamente, cujo cerne de discussão se consubstancia não em direito natural versus 

direito positivo, mas sim em direito vigente versus novo direito. 

A libertação do oprimido, a partir da tomada de consciência de sua condição e 

organização em movimentos sociais20 se mostra como momento histórico crítico-criador, em 

que o sem-direito que tem direito apenas em sua subjetividade enquanto oprimido se impõe 

e transforma o direito vigente visando a transformação da negatividade do ponto de partida.  

                                                                                                                                                         
16 “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (artigo 5º, inciso 
XXXV, Constituição da República Federativa do Brasil). 
17 Refere-se a busca por uma justiça que rompe-se com a dominação legítima que atua por meio de 
um Estado que provoca consenso das partes dominadas, como ressalta Poulantzas (1977, p. 13-14): 
“Com efeito, por um lado, as classes dominantes não podem dominar as classes exploradas, por 
meio do Estado, através do simples emprego da violência, por força física. Esta violência deve 
sempre se apresentar como legítima, por uma atuação, por meio do Estado, da ideologia dominante 
capa de provocar um certo consenso da parte de algumas classes e frações dominadas. Por outro 
lado, o próprio Estado tem, com relação ao bloco no poder, um papel de organização, unificando-o e 
instaurando seu interesse político geral face às lutas das classes dominadas: o papel de unificação-
representação do Estado com relação às próprias classes dominantes, que apela diretamente para a 
ideologia dominante”. 
18 “Es decir, se estructuran históricamente como ‘derechos vigentes’ y son puestos en cuestión desde 
la conciencia ético-política de los ‘nuevos’ movimientos sociales que luchan por el reconocimiento de 
su signidad negada”. (DUSSEL, 2011, p. 151) 
19 Dussel (2007, p. 150). 
20 A título de argumentação, para DUSSEL (2007, p. 120) “Organizar um movimento, um povo, é criar 
funções heterogêneas, diferenciadas, em que cada membro aprende a cumprir responsabilidades 
diferentes, mas dentro da unidade do consenso do povo. É um nível intermediário, social, civil da 
existência do exercício delegado do poder (é uma instituição política da sociedade civil: o Estado em 
sentido amplo, gramsciano)”.  



 

7 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Através da justiça fundada em ética material, os novos direitos21 se constituem 

como reconstrução do sentido do próprio direito, que incorpora novas demandas partindo da 

pluralidade de reinvindicações organizadas sob a forma de movimentos sociais, e não 

processo meramente mecânico de descoberta de direitos que sempre existiram22. 

Afirma-se assim a vida que já se encontra afirmada e se transforma23 aquela que se 

encontra negada, por meio de postulados políticos nas esferas material, de legitimidade e 

factibilidade das instituições, sendo função essencial da Constituição positivar direitos 

humanos que são historicamente construídos e do Tribunal Constitucional julgar o 

aparecimento dos novos direitos.24 

Posto que da emergência de uma crise da hegemonia25 (e da própria modernidade 

e da civilização ocidental) e através de uma pretensão política de justiça, que se funda em 

uma ética material e práxis de libertação, é que o direito é capaz de aperfeiçoar práticas 

anti-hegemônicas e construir uma nova hegemonia, em que os movimentos sociais (assim 

como os partidos políticos progressistas e críticos) traduzem as reinvindicações de todos os 

setores sociais, construindo uma nova prática de libertação popular e ética mundial 

(perpassada pelo sistema jurídico), conduzindo a uma nova concepção de direitos humanos, 

que – fundamentada filosoficamente nesta ética da libertação latino-americana 

(transmoderna, portanto) -, conduz a novos olhares acerca dos que sofrem. 

                                                 
21 A esse respeito, os novos direitos podem se caracterizar em um estado de “constituição originária” 
na consciência política dos novos movimentos sociais (não objetivamente existente no sistema do 
direito) ou em um estado “positivamente institucionalizado” como um direito futuro vigente. (DUSSEL, 
2011. p. 154). 
22 Para o filósofo argentino: “os novos direitos se impõem a posteriori, pela luta dos movimentos, que 
descobrem a “falta-de” como “novo-direito-a” certas práticas ignoradas ou proibidas pelo direito 
vigente. Inicialmente, esse novo direito se dá somente na subjetividade dos oprimidos ou excluídos. 
Diante do triunfo do movimento rebelde se impõe historicamente o novo direito, e se adiciona como 
um direito novo à lista dos direitos positivos. Ao mesmo tempo em que se vão incorporando novos 
direitos ao sistema dos direitos vigentes, vão caindo em descrédito alguns direitos pertencentes a 
uma idade superada da história da comunidade política, do povo. O “direito dominante” do suserano 
sobre o servo desaparece na Modernidade capitalista; o mesmo que o Senhor diante do escravo no 
escravismo”. (DUSSEL, 2007. p. 150). 
23 Não obstante a transformação parte de postulados políticos, entende-se que os mesmos são 
empiricamente impossíveis de serem alcançados, servindo como orientação para a ação, que não se 
confunde com sua finalidade. 
24 Para essa vertente da filosofia da libertação latino-americana, a autonomia do Poder Judiciário, a 
ser otimizada, perpassa a eleição popular direta do mesmo, já que é em nome do povo que se aplica 
a lei e se pune a injustiça. Do mesmo modo, a democracia representativa deve ser articulada com a 
democracia participativa, de modo que se criei o poder cidadão e poder eleitoral, com vistas à 
efetividade de uma política dirigida à justiça. 
25 Nos dizeres de DUSSEL (2002, p. 468): “A Ética da Libertação, muito mais complexa, pode contar 
com comunidades de comunicação ideais e empíricas, hegemônicas e de vítimas. Acredito que se 
tenha aberto assim um novo horizonte problemático da razão discursivo-crítica, comunitária na ti-
hegemônica, da maior importância para os novos momentos sociais da sociedade civil, dos partidos 
políticos críticos, dos sujeitos sociais emergentes na sociedade civil”.  
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Por fim, cumpre salientar que a ética da libertação é uma ética da alteridade26, e as 

visões supramencioandos acerca dos direitos humanos traduzem a preocupação, além da 

importante instituição de políticas públicas de reconhecimento, seus momentos anteriores, 

quais sejam as preocupações filosófica – de fundamentação e jurídica – de expressão 

normativa e mediação para a práxis de libertação do respeito ao Outro e suas 

especificidades e diferenças. 

Através de sua ética, que se pressupõe cotidiana, especialmente por seus 

momentos éticos ora como fundamentos ora com princípios, o fazer-se ético nos diversos 

“papéis” viveciados (ninguém é ético na ética, mas sim na política, no direito, na relação com 

o meio ambiente, nas relações sociais, entre outros) se concretiza e é nessa ética que 

sustentamos nossa nova fundamentação para os direitos humanos27. 

O político - “que subsume o ético como suas condições de possibilidade e 

constituinte originário enquando político” (DUSSEL, 2011, p. 147).– possui diversos níveis 

de generalidade, assim como acontece com o ético. O “nivel A” que se ocupa dos princípios 

universais da Política enquanto tal e que se manifesta nas condições ou princípios da 

produção e reprodução da vida da comunidade política – nos âmbitos ecológico-econômico 

e de razão política prático-material; o “nível B” que trata das mediações sistêmicas, ou seja, 

do cumprimento das condições universais através de sistemas concretos, entre eles, o 

sistema ecológico-econômico, o formal procedimental de exercício legítimo do Poder Político 

e o sistema de Estado, como macroinstituição de exercício monopolítico do Poder. O 

sistema direito se encontra neste nível de generalidade.  

Por fim, no “nível C” que é o da ação política concreta, ou seja, “onde se expõe toda 

uma teoria da dita ação, da lógica da luta política pela hegemonia, a maneira do exercício do 

Poder e o uso monopólico da coação para fazer respeitar o ‘estado de direito’ em vista do 

bem comum” (DUSSEL, 2011, p. 148). Neste nível de generalidade a pretensão de bondade 

se subsume a pretensão de justiça ou pretensão política de justiça, se determinando como 

“a la determinación de la norma, el acto, la micro – a macro estructura, la instituición o 

                                                 
26 Nos dizeres de Ludwig (2006, p. 241): A premissa central da qual se parte é a da existência de uma 
lógica da totalidade produzida e realimentada por alguns poucos países do Norte, e que é 
inadequada e perversa para os países periféricos e semiperiféricos do Sul. A inadequação e a 
perversidade decorrem do movimento de redução da alteridade à mesmidade, e da diversidade à 
unidade. Essa negação da alteridadedesafia a reflexão na linha de uma libertação da alteridade. 
Precisamente um movimento de llibertação da alteridade dessa lógica da totalidade que é, em última 
análise, um processo de redução de tudo ao mesmo. 
27 Para Medeiros (2005, p. 114): Valendo-se dos princípios orientadores da transmodernidade, 
constata-se que, para os direitos humanos, a questão central - porém não única- de sua 
fundamentação, reside em seu conteúdo, isto é, no momento material, que tem como critério de 
verdade, a vida humana como modo de realidade (produção, reprodução e desenvolvimento da vida 
concreta de cada sujeito), e, partindo desse critério, é possível definir seu princípio orientador, com 
pretensão de universalidade.” 
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sistemas políticos que hayan cumplido de manera honesta y seria las condiciones (o 

principios universales) antes enunciados” (DUSSEL, 2011, p. 148). 

Os fundamentos28 da ética da libertação29 se dividem em três momentos: critério e 

princípio universal da vida – momento material; critério de validade e o princípio formla moral 

universal – critério formal e o critério e princípio ético de factibilidade; cada um deles 

expressando os aspectos de conteúdo que impelem à transformação. 

Após, os princípios – que se caracterizam pela busca da transformação institucional 

e implementação de uma nova eticidade (reconstruída a partir da des-truição dos processos 

éticos mundiais) e que se consubstancia por um processo de libertação, dividida também 

em três momentos, quais sejam: crítica material, a partir da negatividade das vítimas; crítica 

formal de validade anti-hegemônica das vítimas e nova factibilidade e princípio libertação.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No que diz respeito aos direitos humanos, denotados por meio de um novo patamar 

ético e a partir transmodernidade e da vida negada, é imperioso que se questionem a mera 

validação formal e institucionalização legalista dos mesmos, tanto em nível internacional 

quanto interno30. E se é evidente que tal legalização traz consigo uma preocupação, cada 

vez maior, com a melhoria de vida da humanidade, bem como se é assim que se atualiza a 

questão da (des)necessidade de fundamentação em face da instituição de políticas públicas, 

e se é evidente que ainda permanecem fomantando cadeias de opressão, é nos momentos 

da ética da libertação, como se verá a seguir, que podem ser construídos novos processos 

de luta por reconhecimento e legitimação. 

                                                 
28 O próprio Enrique Dussel deixa claro que não se trata de “fundamento” no sentido ontológico “mas 
mais radical ainda, como o anetrior ao ontológico; mas também anterior ao momento metafísico ou 
ético” (DUSSEL, 2002, p. 92) 
29 VASCONCELLOS (2008, p. 132) menciona que: “É uma Ética da vida, cujo conteúdo e princípio 
fundamentais é a sobrevivência humana, ou a produção, a reprodução e o desenvolvimento da vida 
humana de cada sujeito ético em comunidade. A produção da vida humana é um processo contínuo e 
complexo no qual há a necessidade tanto de alimento para o organismo humano, quanto de 
desempenho de funções superiores da mente, como consciência, autoconsciência, funções 
lingüísticas, valorativas, com liberdade e responsabilidade ética, dentre outros. A da reprodução da 
vida humana é a forma pela qual a vida evolui em suas especificidades, contexto histórico, 
instituições, valores culturais, sistemas de eticidade, além das pulsões que permitem a reprodução do 
ser humano. Finalmente, o desenvolvimento, é o momento do processo transformativo, 
desenvolvimento qualitativo”. 
30 Para Medeiros (2007, p. 54): Tal questionamento remete à ideia de que, ao se estabelecer essa 
distinção entre validade e verdade, nasce a possibilidade de se buscar também uma justificação de 
conteúdo (material) com pretensão de universalidade, orientação esta que de maneira inovadora é 
objeto das reflexões filosóficas de Enrique Dussel em sua fundamentação de uma ética da libertação. 
Em paralelo, ao analisar a fundamentação com relação específica aos direitos humanos, a indagação 
também diz respeito à possibilidade de formulação de um princípio que, além de possuir um conteúdo 
material, seja também crítico e universal. 
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Ou seja, primeiramente se produz a negação, ou a chamada por Enrique Dussel 

“negação originária real empírica das vítimas” (DUSSSEL, 2002, p. 306), como contradição 

para a afirmação dos sistemas éticos vigentes (que são e passam a ser sempre mais 

dominadores). Não basta, dessa forma, a afirmação da vida, da validade e da factibilidade 

(fundamentos), mas é imperioso que a análise crítica de tais momentos os torne aptos a 

negar a negação da possibilidade de viver e da lógica de império que impossibilta a criação, 

reprodução e desenvolvimento da vida nas ações, normas, instituições, entre outros, que se 

“descobre com consciência ético-crítica, a partir da dor da corporalidade imolada” (DUSSEL, 

2002, p. 306). 
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