
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, MÍNIMO EXISTENCIAL: EXISTÊNCIA NATURAL,
IMPOSIÇÃO CULTURAL OU NECESSIDADE SOCIAL?
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ISADORA SCHMIDT FARÃOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANA PAULA POLACCHINI DE OLIVEIRAORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a dignidade da pessoa humana 

e o mínimo existencial, a partir  de dados do Atlas da exclusão social no Brasil, 

disponibilizados pelo IBGE, que utilizou dados do Censo Demográfico de 2010, com 

o indicador de desigualdade, índice Geni da renda domiciliar per capita da 

população residente, e, com um olhar filosófico refletir sobre a desigualdade no 

Brasil. As indagações que servem de premissa e eixo para essa pesquisa podem ser 

assim sintetizadas: se todos tem a dignidade, como um valor supremo, garantido na 

Constituição Federal  de 1988; se as causas da desigualdade se modificam 

conforme as regiões e sua cultura e; se o mínimo que cada ser humano precisa para 

viver ou sobreviver tornou-se ou sempre foi uma necessidade social. Em frente à 

condição vivida por muitas pessoas, o trabalho discute essas indagações tendo por 

referência apontamentos de Immanuel Kant, Miguel Reale e Karl Marx. O 

pensamento desses autores dialoga respectivamente com a universalidade do 

princípio da dignidade, com os valores da sociedade e com os aspectos materiais da 

existência que condicionam imperativos e a cultura nacional. De fato, os dados 

analisados  demonstram a realidade existente neste país, desigual, mesmo diante 

de princípios constitucionais aplicáveis a todos os sujeitos direito.  

 

INTRODUÇÃO 

Cada pessoa é um ser único, pensante, o que difere de todos os seres 

naturais ou artificiais existentes no planeta. Contudo, cada pessoa é igual à outra, 

formada por sistemas, células e tecidos, sendo assim, ninguém é um ser maior do 

que o outro, por causa de sua classe social, econômica, gênero, etnia ou raça.  

A universalidade é maior do que pensamos e, assim, é o ser humano, como 

um ponto no meio de sua infinitude. Cada pessoa é formada por direitos e 

obrigações e, tem consigo a dignidade, um valor em si mesmo. Contudo, se cada 

um olhar para o horizonte perceberá que na sua infinitude, o seu próximo na maioria 

das vezes tem seus princípios e direitos violados.  

Para algumas pessoas, um pedaço de pão é só um pedaço de pão, mas para 

outras, um pedaço de pão é o tem para lhe alimentar e, alimentar mais cinco 

pessoas.  



Desta forma, o presente trabalho visa refletir sobre a desigualdade existente 

no Brasil. Considera a legislação aplicável, dados e  indaga que, se todo ser humano 

tem como valor superior a dignidade da pessoa humana, será que todo ser humano 

tem em si o mínimo para viver? Aliás, o que vem a ser o mínimo existencial? 

Deste modo, em meio a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ao Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, bem como em meio a Constituição da República 

Federativa do Brasil, em que trazem consigo a dignidade da pessoa humana como 

valor central, garantindo o mínimo para que uma pessoa possa viver de forma digna, 

indaga-se sobre a existência da desigualdade?  

 

OBJETIVOS 

1. Compreender e explicar o conceito de dignidade da pessoa humana e o 

mínimo existencial, em seu surgimento, e no âmbito da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, bem como a Constituição 

da República Federativa do Brasil, de 1988. 

 

2. Apontar e analisar a desigualdade social existente no Brasil, através do incide 

de desigualdade social, pertencente à dimensão de vida digna, realizado pelo IBGE 

e Ministério da Saúde. 

 

3. Compreender e demonstrar através dos filósofos Immanuel Kant, Miguel 

Reale e Karl Marx, a dignidade da pessoa humana e, o mínimo existencial como 

existência, imposição cultural ou necessidade social, em meio à desigualdade 

existente no Brasil. 

 

METODOLOGIA 

O objeto da pesquisa recorre aos métodos dedutivo, analítico e materialista. 

Ao tratar conceitos, a partir da bibliografia indicada, faz uso do método analítico para 

compreendê-los por decomposição. Os conceitos são pensados também a partir da 

legislação. Nesse caso o método é dedutivo.   



A pesquisa considera a Constituição Federal de 1988, a declaração universal 

dos direitos do homem e as demais declarações indicadas como material de 

pesquisa. Ao considerar os conceitos analisados segue para a percepção do  índice 

da desigualdade existente no país. Os índices considerados são aqueles 

decorrentes do Atlas da Exclusão Social no Brasil, que trás dos territórios brasileiros, 

a caracterização socioeconômica por meio de informações censitárias do ano de 

2000. Os dados são provenientes do Ministério da Saúde e Instituto Brasileiro de 

Geografia, com base no ano de 2010, o qual permitiu a criação de índices e a 

dimensão da vulnerabilidade juvenil, do conhecimento e, da vida digna. Nesse 

sentido, confronta-os ante os conceitos expostos a partir do materialismo.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Diante do tema proposto o trabalho se dividiu em tópicos de análise. 

Primeiramente, cumpre identificar o conceito de dignidade da pessoa humana a luz 

de três pilares: da religião, da filosofia e da ciência (COMPARATO, 2004, p.01). Em 

seguida, o trabalho aborda os principais pontos da história, elucidando o valor do ser 

humano e, a dignidade como valor, princípio e norma. Logo após, retrata sobre as 

Declarações, em destaque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos e, o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, bem como sobre as Constituições Brasileiras, em 

destaque a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e, o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Por fim, o trabalho aborda sobre o mínimo existencial, 

a desigualdade social existente no Brasil com referencia ao índice realizado pelo 

IBGE e, referência apontamentos de Immanuel Kant, Miguel Reale e Karl Marx.  

  

5.1 Da dignidade e sua proteção legal 

A explicação científica da dignidade da pessoa humana sobrevém da 

descoberta do processo de evolução dos seres humanos (COMPARATO, 2004, 

p.04). A Filosofia (COMPARATO, 2004, p.03) tem como indagação central: o que é o 

homem? Um ser que é capaz de tornar a si mesmo como objeto de reflexão. Por fim, 

a Religião que acredita que o homem surge de um Deus único, superior. O homem 

criado como a semelhança de Deus.  

Immanuel Kant entende que a pessoa tem valor central. Para ele não é uma 

necessidade, mas é um direito natural do ser humano, que nasce com cada um e, 



que por esse simples fato, lhes são inerentes, obedecendo, de forma pura, a lei 

natural, compatível com os valores morais, sendo regido em regra universal. O ser 

humano, como um fim em si mesmo.  

Diferentemente, Karl Marx (MASCARO, 2007, p.98) busca entender através 

da dialética o conflito existente, os interesses contraditórios e, as grandes posições 

sociais. Em meio ao capitalismo, a busca pelo lucro, ocorre a reificação das 

pessoas, a sua desvalorização. O ser humano é relegado.Teria nesse meio ao 

aviltamento, tornado-se uma necessidade? Nesse sentido, o ser humano tem valor? 

Miguel Reale entende que só o homem é um ser que inova e, que por isso, somente 

ele é capaz de valorar (REALE, 1998, p.212). Com visão histórico cultural, entende 

que a cultura é um elemento integrativo da história, da sociedade. Portando, seria 

uma imposição cultural? 

 

Ressaltando alguns pontos mais importantes da história, é possível observar 

que a escravidão perdurou por muito tempo, sendo somente abolida no século XX. 

Para os romanos os escravos eram considerados objetos, não eram sujeitos de 

direitos (CORREIA; 1949, p.35), bem como eram tratados como nada. Ao passo que 

Immanuel Kant afirma que o ser humano como valor central, é um fim em si mesmo, 

de modo que o fim de outrem, também (KANT, 2003, p.237). Deste modo, os fins do 

outro tem que ser considerados os meus também. Contudo, com a Segunda Guerra 

Mundial, observa-se a desumanidade, em que um ser reconhecendo-se superior e 

puro quanto aos demais. O capitalismo foi outro ponto em que transformou o ser 

humano em objeto, e desta forma Karl Marx acredita que somente uma revolução 

traria a autonomia (MASCARO,2007, p.111). Miguel Reale  entende que a cultura 

integra a sociedade, e que somente o homem é inerente a valorar (REALE, 1998, 

pg.212).  

Somente em 1948, surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, fez 

surgir dois pactos: Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e, Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Asseguram direitos ao 

individuo e, deveres ao Estado.  

 

5.2 Os mínimos  

Cumpre analisar, após, o mínimo existencial, que se diferencia do básico. O 

básico para o ser humano é algo fundamental, primordial, diferente do mínimo que 



lhe trás a ideia de menor, um patamar de desproteção social (PEREIRA, 2008, 

p.26). Assim, com a evolução da sociedade, o Estado não conseguiu suportar, 

conforme o índice de desigualdade social.  

Analisando as unidades da federação, o maior grau de desigualdade social 

ocorreu no Distrito Federal, com 0,33, seguido por Amazonas 0,34 e, Roraima com 

0,36. Por outro lado, o menor índice de desigualdade encontra-se em Santa Catarina 

com 0,65, Paraná com 0,58 e, Rio Grande do Sul com 0,57. A diferença entre o 

maior e o menor índice foi de 1,97 vezes no ano de 2010 (GUERRA; 2014, p.30).  

A República Federativa do Brasil tem consigo a maior proteção à dignidade 

da pessoa humana, garantindo-lhe o mínimo existencial para que a uma pessoa 

possa viver de forma digna, contudo trás consigo, ainda, traços de enorme 

desigualdade.  

 

5.3 Igualdade versus Desigualdade 

Tendo em vista a enorme desigualdade existente no Brasil, cumpre analisar o 

principio da isonomia, em conformidade com a lei e os traços que a sociedade trás 

consigo, transformando devido aos fatores na existência de uma desigualdade. De 

acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, “qualquer elemento residente nas 

coisas, pessoas ou situações, pode ser escolhido pela lei como fator discriminatório” 

(MELLO,2010, p.17). Complementa o Autor, que “não é no traço de diferenciação 

escolhido que se deve buscar algum desacato ao princípio isonômico” (MELLO, 

2010,p.17).  

O princípio da igualdade em conformidade a Constituição de 1988 trás 

consigo o conceito de tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Desta 

forma, quando a norma trás diferenciação de regimes, somente será desigual 

quando não residir nos fatos da sociedade. Assim, deve o Estado, em conformidade 

com a realidade da sociedade, não favorecer somente certos grupos de pessoas, 

contudo deve atender a necessidade existente na sociedade. 

O Atlas da Exclusão social do Brasil realiza uma análise da “realidade 

nacional por meio da metodologia dos indicadores da exclusão social” (GUERRA; 

2014, p.18). A analise é dividido em dimensões e seus subitens, como: vida digna 

(indicador de pobreza, indicador de emprego, indicador de desigualdade), 

conhecimento (indicador de alfabetização e, escolaridade) e, vulnerabilidade juvenil 



(indicador de escolaridade e, indicador de violência). Com destaque para a presente 

pesquisa, ao indicador da desigualdade (GUERRA, 2010.p.23).  

Os dados da exclusão social trazidos pelo IBGE e Ministério da Saúde, 

demonstrados no subitem anterior, apresenta a dimensão da desigualdade no 

conjunto de índices, como o mais grave. Portanto, não há como negar sua 

existência.  

 

5.4 Immanuel Kant, Miguel Reale e Karl Marx 

O segundo ponto de referência de apontamentos realizado na pesquisa é em 

conformidade com o pensamento de Immanuel Kant, Miguel Reale e Karl Marx.  

Existe, para Immanuel Kant, uma lei natural, diferente da norma/lei que é 

aplicado no sistema jurídico (KANT, 2003, p.223). Esta lei, que é a priori, 

compreende que o ser humano deve agir com boa vontade, que é boa em si porque 

age o individuo com dever, seguido de uma máxima universal. Neste sentido, pode-

se concluir que com cada individuo nasce seus direitos, sendo estes naturais, não 

podendo desrespeitar o do próximo, pois os fins de cada um, são os fins do outro.  

Os fins do outro muitas vezes podem ser diferentes, devido ao seu histórico 

cultural. Miguel Reale, critica Kant quanto ao seu formalismo por não  ter uma visão 

histórica, assim afirma Alexandre Marques da Silva Martins (MARTINS, 2008, 

p.272). Complementa o Autor, que Miguel Reale ressalta a existência do ser humano 

devido a sua significação, sendo traduzida como autoconsciência da dignidade 

(MARTINS, 2008, p.272). Percebe-se, desta forma, a autoconsciência como valor 

fonte.  

Do oposto, afirma Alysson Mascaro, que no pensamento de Karl Marx, é 

necessário “a luta das classes exploradas para gerar a revolução” (MASCARO, 

2007, p.111). Afirma que a matéria da sociedade é quem molda a consciência do 

indivíduo.  

Desta forma, três indagações surgem: O mínimo para que o ser humano 

possa viver com vida digna é uma necessidade? Sendo ela causada devido o molde 

da sociedade. É uma imposição cultural? Devido o histórico cultural que determinada 

sociedade vive. É uma existência natural? O ser humano possui a dignidade ao 

nascer, devido à máxima universal.  

Com o olhar de uma criança que te faz sentir mais puro, mais simples e, que 

com uma simples piscada quer dizer muitas coisas, podemos perceber ao nosso 



redor como a sociedade está. O vento sopra sobre os cabelos e transcende um 

brilho nos olhos e, um sorriso puro, assim desejamos que seja na maioria das vezes. 

Mas em algumas vezes, o vento sopra sobre os cabelos e transcende um olhar 

triste, uma falta de oportunidade, ou de uma mão estendida. A sociedade, o homem 

para chegar aos dias de hoje e, com grandes conquistas, sofreu arduamente, bem 

como sofreu constantes evoluções. O ser humano luta todos os dias para ter o 

mínimo para viver de forma digna. 

  

RESULTADOS 

Como resultado, é possível notar que o Brasil é formado de uma enorme 

diversidade de etnias, raça, gênero, classes sociais e econômicas, que trás consigo 

um enorme peso que deve ser trato com a igualdade no ciclo da vida. A sua 

diversidade faz com que o país seja rico nas suas diversas formas, e que mesmo ao 

caos de conflitos é possível perceber que existe dentro de cada um, um pouco do 

outro, na clareza, na beleza, nos objetivos e no jeito brasileiro.  

Como efeitos, analisando os mapas percebe-se que no meio da sua 

diversidade, existe, infelizmente, a desigualdade. Profundamente é possível 

perceber que cada região do Brasil é formada por diversas culturas, o que de certa 

forma, influencia o modo de vida de cada pessoa, a crença e os ideais de cada um.  

Nasce com cada ser humano os direitos que lhes são inerentes, tendo como 

vetor principiológico e valorativo a dignidade, que não pode ser violado pelo próximo, 

como percebido que diversas vezes fora na história da humanidade. 

O Atlas da Exclusão Social do Brasil (GUERRA; 2014, p.23), uma atualização 

realizada pelo IBGE e o Ministério da Saúde, analisaram três dimensões: a vida 

digna, conhecimento e vulnerabilidade juvenil. Mensurando no primeiro o bem-estar 

material da população, dividindo em três indicadores: o indicador da pobreza, do 

emprego e, o indicador da desigualdade.  

A dimensão da desigualdade social (GUERRA; 2014, p.29) foi o mais grave 

índice de exclusão social para o ano de 2010. Com o índice de 0,5 para a 

desigualdade social, ele foi de 20,6% pior que o indicador nacional (0,63).  

O básico é o que cada pessoa ao nascer deveria ter. Contudo, grande maioria 

da população brasileira não tem. Se quer, algumas vezes como analisado nos 

mapas, tem o mínimo para viver.  



É de extrema importância cada ser humano entender que todos têm ao 

nascer dignidade e, que todos ao longo da vida tem que ter além do básico para 

viver.  

É possível, ainda, indagar se este mínimo teria se tornado uma necessidade 

para sobreviver. Com efeito, desta necessidade, pode-se perceber a desproteção 

social existente. Desta forma, há quem conclua que então é essencial, teria se 

tornado uma necessidade social, ao caos que humanidade vive. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A indagação principal é: a dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, é 

uma existência natural, imposição cultural ou necessidade social?  

A dignidade nasce com o ser humano, é inerente a todos pelo simples fato da 

sua humanidade. No envolto das diversas culturas existentes no país, desde o 

maracatu, o frevo, o catapá e o acarajé, bem como os orixás de cada um acredita, 

do nordeste, ao sul do pais com o vanerão, xote,  chimarrão, arroz carreteiro, bem 

como da sua diversidade religiosa, faz com que cada indivíduo acredite da sua 

forma, viva do seu jeito. Contudo, tem que lhe ser suficiente para viver e não 

sobreviver. Não transformar o valor superior de cada um, em uma necessidade.  

 

FONTES CONSULTADAS 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 

Federal/Centro Gráfico, 1988. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 

3ºed.rev.ampl. São Paulo: Saraiva, 2004  

CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. Manual do Direito Romano. São Paulo, 

Saraiva, 1949. 

GUERRA, Alexandre; POCHAMANN, Marcio; SILVA, Ronnie Aldrin. Atlas da 

exclusão social no Brasil: dez anos depois, volume 1 – São Paulo: CORTEZ, 2014. 

KANT, Immanuel. A metafísica dos Costumes. Edson Bini. -1.ed – Bauru- São Paulo: 

EDIPRO,2003. 



MARTINS, Alexandre Marques da Silva - Revista de informação legislativa, v. 45, n. 

180, p. 263-277, out./dez. 2008. Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/176575, , Acesso em: 26 maio 2015. 

MASCARO, Alyson Leandro. Lições de Sociologia do Direito. São Paulo: Quartiner 

Latin do Brasil, 2007. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade- 

3.ed.São Paulo: MALHEIROS, 2010. 

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela 

resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 

de 1948. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declaração-

Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html> 

Acesso em 26/05/2015 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos - 1966 - Adotado pela Resolução n. 

2.200 A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 

1966 e ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. Disponível em:  

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declarações-e-

Tratados-Internacionais-de-Proteção/pacto-internacional-dos-direitos-civis-e-

politicos.html>, Acesso em: 26 maio 2015.  

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) - Adotada 

pela Resolução n.2.200-A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de 

dezembro de 1966 e ratificada pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declarações-e-

Tratados-Internacionais-de-Proteção /pacto-internacional-dos-direitos-economicos-

sociais-e-culturais-1966.html>, Acesso em: 26 maio 2015. 

PEREIRA, Potyara A.P. Necessidades humanas: subsídios à crítica dos mínimos 

sociais – 5.ed. – São Paulo: Cortez, 2008. 

REALE, Miguel,. Filosofia do direito. 18.ed.. São Paulo: Saraiva, 1998. 


